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THUẾ GTGT

Quy định chung
1. Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT: Ngày 8/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Nghị định này quy định rõ hơn về đối tượng nộp thuế, theo đó, bao gồm cả các tổ chức , cá nhân sản xuất, kinh
doanh tại Việt Nam mua dịch vụ (kể cả trường hợp mua dịch vụ gắn với hàng hoá) của tổ chức nước ngoài
không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam. Trường
hợp mua dịch vụ như: sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị; quảng cáo, tiếp thị; xúc tiến đầu tư và
thương mại; môi giới bán hàng hoá; đào tạo; chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với
nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam thì tổ chức, cá nhân mua dịch vụ hoặc chia
cước cho phía nước ngoài không phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Về đối tượng không chịu thuế, ngoài quy định của Luật Thuế GTGT, Nghị định này còn quy định rõ hơn đối với
một số loại hàng hóa, dịch vụ, như: Bảo hiểm nhân thọ bao gồm cả bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tai nạn con
người trong gói bảo hiểm nhân thọ; Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức: cho vay; chiết khấu công cụ
chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; bảo lãnh; cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác theo
quy định của pháp luật do các tổ chức tài chính, tín dụng tại Việt Nam cung ứng; Kinh doanh chứng khoán bao
gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng
khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ
chức thị trường của các sở hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, các hoạt động kinh doanh khác theo quy
định của pháp luật về chứng khoán. Trường hợp chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ
mà có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng tính trên phần giá
trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế giá
trị gia tăng được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với
máy móc, thiết bị.

Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử
dụng hàng hoá cho người mua, thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành
việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa
thu được tiền.

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ toàn bộ.

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính
vào nguyên giá của tài sản cố định: tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc
phòng, an ninh; tài sản cố định là nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tín
dụng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng
khoán, các bệnh viện, trường học; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận
chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.

Tài sản cố định là ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ôtô sử dụng cho vào kinh doanh vận chuyển hàng
hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số thuế giá trị gia tăng đầu
vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng sẽ không được khấu trừ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 và thay thế các Nghị định: số 158/2003/NĐ-
CP ngày 10/12 năm 2003, số 148/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2004 và các quy định về thuế giá trị gia
tăng tại Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12 năm 2005 của Chính phủ.

2. Thuế GTGT đầu vào của vât tư quá hạn sử dụng: Thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho sản
xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.

Theo đó, trường hợp số thuế GTGT đầu vào của vật tư hàng hoá quá hạn sử dụng bị tiêu huỷ, vật tư hàng hoá
bị hoả hoạn không xác định được tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bồi thường chưa được sử dụng để sản xuất
sản phẩm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT không được kê khai để khấu trừ hoặc hoàn thuế. (CV số 4892
TCT/CS ngày 22/12/2008).

3. Hợp đồng ngoại ký với nước ngoài: Theo Luật thương mại, mua bán hàng hoá quốc tế phải được thực hiện trên
cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Luật thương mại năm
2005 không có quy định bắt buộc hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải được đóng dấu của phía nước
ngoài.

Đối với hợp đồng ngoại trong hồ sơ hoàn thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh xin hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất
khẩu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng ngoại trong hồ sơ xin
hoàn thuế:

Trường hợp có tài liệu chứng minh cơ sở kinh doanh có gian lận trong việc lập hợp đồng ngoại thì cơ sở kinh
doanh bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Cục thuế nhận được hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khấu của cơ sở kinh doanh xuất khẩu,
nếu thấy có vấn đề cần làm rõ thì Cục thuế có thể yêu cầu cơ sở kinh doanh giải trình và cam đoan chịu trách
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nhiệm về các số liệu trong hồ sơ hoàn thuế và tính trung thực của hồ sơ hoàn thuế. (CV số 5001 TCT/CS ngày
26/12/2008).

4. Doanh thu xuất khẩu: Số tiền doanh nghiệp xuất khẩu nhận thêm (theo phụ lục hợp đồng ký giữa doanh nghiệp
xuất khẩu và bên nhập khẩu) được coi là doanh thu xuất khẩu (thuế suất thuế GTGT 0%), doanh nghiệp phải
lập hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT và TNDN theo quy định. (CV số 4664/TCT-CS ngày 03/12/2008)

5. Kê khai thuế đối với các Công ty viễn thông: Việc phản ảnh doanh thu và kê khai thuế GTGT đối với dịch vụ
cước kết nối của các công ty viễn thông thực hiện như sau:

Hàng tháng, sau khi hai bên tiến hành đối soát số liệu cước phát sinh của tháng trước, căn cứ dữ liệu về cước
các cuộc gọi phát sinh giữa các mạng đo được trên tổng đài đã được đối soát các công ty viễn thông tạm xác
định doanh thu và chi phí cước kết nối để kê khai thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tương
ứng.

Sau khi đối soát lại và thống nhất số liệu giữa các công ty viễn thông, căn cứ hoá đơn GTGT xuất cho đối tác và
căn cứ hoá đơn GTGT nhận của đối tác, các công ty viễn thông kê khai điều chỉnh số thuế GTGT đã tạm kê khai
hàng tháng. (CV số 4624/TCT-CS ngày 02/12/2008)

6. Thuế GTGT đối với hoạt động chứng khoán: Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất,
kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài),
trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT được quy định.

Dịch vụ tín dụng và quỹ đầu tư bao gồm hoạt động cho vay vốn, bảo lãnh cho vay, chiết khấu thương phiếu và
giấy tờ có giá trị như tiền, bán tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ, cho thuê tài chính của các tổ chức tài
chính tín dụng tại Việt Nam; các hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật 'Hợp
tác xã, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp); hoạt động kinh doanh chứng khoán, bao gồm
môi giới, tự doanh, quản lý danh mục đầu tư, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Căn cứ hướng dẫn trên, hoạt động kinh doanh chứng khoán, bao gồm môi giới, tự doanh, quản lý danh mục đầu
tư, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đối với dịch vụ ứng trước tiền bá cho nhà đầu tư đã giao dịch bán chứng khoán thành công, nhưng muốn nhận
trước tiền và phải trả khoản phí cho Công ty chứng khoán. Dịch vụ thanh toán tiền có thu phí này không phải là
hoạt động kinh doanh chứng khoán. Vì vậy, Công ty phải lập hoá đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT đối với
khoản phí ứng trước tiền bán với mức thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định. (CV số 4550 TCT/HT ngày
27/11/2008).

7. Thuế GTGT đối với hoạt động bán đấu giá tài sản: Dịch vụ tín dụng và quỹ đầu tư bao gồm hoạt động cho vay
vốn, bảo lãnh cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá trị như tiền, bán tài sản đảm bảo tiền vay để
thu hồi nợ, cho thuê tài chính của các tổ chức tài chính tín dụng tại Việt Nam; các hoạt động chuyển nhượng
vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh
nghiệp); hoạt động kinh doanh chứng khoán, bao gồm môi giới, tự doanh, quản lý danh mục đầu tư, bảo lãnh
phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp khi thực hiện thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp, Tổ quản
lý, thanh lý tài sản do toà án nhân dân tỉnh thành lập thực hiện bán đấu giá tài sản của Công ty thì doanh thu từ
việc bán tài sản đảm bảo tiền vay của các tổ chức tín dụng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT; còn doanh
thu từ việc bán các tài sản khác phải chịu thuế GTGT theo quy định. (CV số 4419 TCT/CS ngày 20/11/2008)

8. Thuế GTGT đối với hàng khuyến mại, quảng cáo: Trong thời gian từ ngày Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày
09/4/2007 có hiệu lực thi hành đến trước ngày Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 có hiệu lực thi
hành, nếu Công ty đã thực hiện lập hóa đơn GTGT giao hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo,
hàng mẫu cho khách hàng, trên hóa đơn có ghi đủ thuế GTGT, đã kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế thì
không được điều chỉnh, không được bù trừ/hoàn thuế GTGT đã nộp đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến
mại, quảng cáo, hàng mẫu nêu trên. (CV số 4282/TCT-KK ngày 13/11/2008)

9. Thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê tài sản: Dịch vụ cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho
tàng, bến, bãi, phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị v.v... là giá cho thuê chưa có thuế. Trường hợp cho
thuê theo hình thức thu tiền thuê từng kỳ hoặc thu trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì thuế GTGT tính
trên số tiền thu từng kỳ hoặc thu trước.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, cơ sở cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT xuất hoá
đơn GTGT vào thời điểm thu tiền khu từng kỳ hoặc thu trước theo thoả thuận tại hợp đồng cho thuê tài chính),
tổng số tiền thuế GTGT ghi trên hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính phải khớp với số tiền thuế GTGT ghi trên
hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu của tài sản cho thuê tài chính. (CV số 4101
TCT/CS ngày 30/10/2008).

10. Dịch vụ xây dựng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất: Trường hợp doanh nghiệp là nhà thầu chính ký hợp
đồng xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất, sau đó giao lại một phần việc cho các nhà thầu phụ khác,
khi các nhà thầu phụ bàn giao phần việc đã thực hiện cho nhà thầu chính, nhà thầu phụ phải xuất hóa đơn
GTGT với thuế suất thuế GTGT 10% cho nhà thầu chính; Nhà thầu chính được áp dụng thuế suất thuế GTGT là
0% trên giá trị hợp đồng xây dựng đã ký với doanh nghiệp chế xuất nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện: hóa đơn GTGT
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xuất cho doanh nghiệp chế xuất, hợp đồng ký với doanh nghiệp chế xuất theo quy định của Luật thương mại và
doanh nghiệp chế xuất thanh toán tiền hợp đồng cung cấp dịch vụ xây dựng cho nhà thầu chính bằng chuyển
khoản qua Ngân hàng. (CV số 4044/TCT-CS ngày 27/10/2008)

11. Thuế GTGT đối với công trình xây dựng: Trường hợp Công ty ký hợp đồng xây dựng, lắp đặt công trình mà thời
gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ thi công công trình hoặc khi công trình hoàn
thành nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng, Công ty phải lập hoá đơn thanh toán cho khối lượng công việc
hoàn thành bàn giao. Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hoá đơn thanh toán giá trị công trình
nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập
hoá đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán. (CV số 4004/TCT-HT ngày 22/10/2008)

12. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng: Trường hợp trong phụ lục hợp đồng xuất khẩu, các bên đã thoả thuận về
việc uỷ quyền cho bên thứ ba thanh toán, nhưng người thanh toán trên thực tế là Giám đốc doanh nghiệp bên
mua phía nước ngoài - người đại diện bên mua trực tiếp ký hợp đồng cũng như phụ lục hợp đồng; đồng thời hai
bên đã có biên bản đối chiếu công nợ, trong đó có chứng từ thanh toán qua ngân hàng có liên quan, có xác
nhận của ngân hàng hai bên về nội dung chuyển tiền là cho hợp đồng có liên quan thì chấp nhận trường hợp
thanh toán này đủ điều kiện để được hoàn thuế. (CV số 4000/TCT-KK ngày 22/10/2008)

13. Hồ sơ khai thuế: Đối với loại thuế khai theo tháng, quí hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa
vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thế người nộp thuế vẫn phải
nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường họp đã chấm dứt hoạt động phát
sinh nghĩa vụ thuế.

Căn cứ vào quy định trên, thì:

- Trường hợp người nộp thuế trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế do tạm ngừng sản xuất kinh
doanh có thời hạn thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn
quy định và người nộp thuế tạm ngừng sản xuất kinh doanh không thuộc trường hợp người nộp thuế chấm
dứt hoạt động.

- Trường hợp người nộp thuế trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế do ngừng hoạt động sản xuất
kinh doanh, người nộp thuế có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc ngừng
hoạt động sản xuất kinh doanh: Cơ quan thuế căn cứ vào thông báo ngừng hoạt động của người nộp thuế,
cập nhật ngày ngừng hoạt động vào Danh sách theo dõi người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế để kết
thúc việc theo dõi, đôn đốc kê khai thuế của người nộp thuế. Trong thời hạn bốn mươi lăm ngày, người nộp
thuế phải nộp hồ sơ khai thuế, thực hiện quyết toán thuế và gửi báo cáo quyết toán thuế với cơ quan thuế
kế từ ngày chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại điểm 3 (3.6), Mục I, Phần B Thông
tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính. Hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt
động theo quy định. (CV số 3980/TCT-KK ngày 21/10/2008).

14. Khấu trừ thuế đối với tài sản cố định: Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ dùng chung cho hoạt động kinh doanh chịu
thuế và không chịu thuế được khấu trừ toàn bộ. Đối với TSCĐ chỉ sử dụng cho hoạt động không chịu thuế GTGT
thì thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. TSCĐ là công trình xây dựng được sử dụng chung cho hoạt động
chịu thuế và không chịu thuế thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ toàn bộ. (CV số 3955/TCT-CS ngày
17/10/2008)

15. Thuế GTGT đối với vận chuyển người bằng xe cấp cứu: Hoạt động vận chuyển người bệnh bằng xe cấp cứu và
các dịch vụ cấp cứu trong quá trình vận chuyển ngời bệnh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Hoạt động
vận chuyển người bệnh bằng xe cấp cứu và các dịch vụ cấp cứu trong quá trình vận chuyển ngời bệnh theo giá
nhà nước quy định là khoản phí thuộc lĩnh vực y tế, được quản lý theo Pháp lệnh phí và lệ phí. (CV số 3932
TCT/CS ngày 16/10/2008).

16. Thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản: Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính
thuế GTGT đối với nhà, hạ tầng gắn với đất được trừ giá đất do UBND tỉnh, thành phố trước thuộc trung ương
quy định tại thời điểm nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng bất động sản.

Căn cứ quy định trên, trường hợp năm 2007, Công ty mua nhà gắn với quyền sử dụng đất để làm văn phòng,
đến nay Công ty chuyển nhượng toàn bộ văn phòng gắn liền với quyền sử dụng đấtnày thì giá tính thuế GTGT
khi Công ty chuyển nhượng là giá bán trước thuế GTGT trừ đi giá đất theo giá do UBND tỉnh quy định năm
2007. (CV số 3892 TCT/CS ngày 14/10/2008)

17. Khấu trừ, hoàn thuế đối với dự án đầu tư: Trường hợp Công ty có dự án đầu tư, xây dựng nhà xưởng nhưng
Công ty không thực hiện kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư xây dựng theo quy định mà thực hiện khai
thuế chung cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công tythì nay Công ty không được hoàn thuế
GTGT riêng đối với dự án đầu tư do số thuế GTGT đầu vào của dự án đã được khấu trừ chung cùng toàn bộ
thuế GTGT đầu vào của toàn Công ty, Công ty chỉ được xét hoàn thuế trong trường hợp Công ty có số thuế
GTGT đầu vào trong 3 tháng liên tục trở lên chưa được khấu trừ hết theo hướng dẫn tại Thông tư số
32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007. (CV 3885/TCT-CS ngày 14/10/2008)

18. Thuế GTGT đầu vào đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại: Trường hợp doanh nghiệp thực hiện nộp thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ, vừa phát sinh thuế GTGT đầu vào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh
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doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, vừa phát sinh thuế GTGT đầu vào của Hợp đồng ký với Chủ dự, án
ODA viện trợ không hoàn lại thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng được thuế GTGT dầu vào để được hoàn thuế
GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007. Trường hợp doanh nghiệp không kê
khai, hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào thì doanh nghiệp được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào của
Hợp đồng ký với Chủ dự án viện trợ không hoàn lại chung với hoạt dộng sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
chịu thuế GTGT của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có đầy đủ hoá đơn, chứng từ và khai thuế GTGT theo quy
định hiện hành. (CV số 3672/TCT-CS ngày 06/10/2008)

19. Đối tượng không chịu thuế: Bệnh viện thực hiện dịch vụ khám chữa bệnh (có bao gồm một số thuốc đi kèm
phục vụ cho mục đích khám bệnh, chuẩn đoán bệnh ví dụ như: khám mắt sử dụng thuốc nhỏ mắt để giãn lòng
tử, nội soi sử dụng các dung dịch bôi trơn,…), điều trị bệnh nội trú, ngoại trú cho người bệnh thì doanh thu từ
các dịch vụ này không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Đối với các loại thuốc dùng để điều trị, chữa bệnh cung cấp cho người bệnh thuộc diện chịu thuế GTGT theo
thuế suất quy định. Trường hợp Bệnh viện cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh nêu trên có bao gồm cả thuốc để
điều trị, chữa bệnh thì doanh thu từ việc cung cấp thuốc thuộc diện chịu thuế GTGT. (CV số 3647/TCT-CS ngày
30/09/2008)

20. Hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho phương tiện vận tải quốc tế: Phương tiện vận tải quốc tế nêu tại điểm 1.23.d2,
mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính bao gồm:

+ Phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện hoạt động vận tải quốc tế.

+ Phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá
nhân Việt Nam thuê định hạn, thuê trần của tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện hoạt động vận tải quốc
tế.

Khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho phương tiện vận tải tuyến quốc tế thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt
Nam hoặc phương tiện vận tải tuyến quốc tế do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê định hạn, thuê trần của tổ
chức, cá nhân nước ngoài, Cơ sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ tên,
số hiệu phương tiện vận tải tuyến quốc tế và ngày, tháng, năm cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực
hiện hoạt động vận tải quốc tế. Cơ sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải yêu cầu chủ phương tiện vận tải quốc tế
cung cấp tên, số hiệu phương tiện vận tải quốc tế; số, ngày tờ khai phương tiện vận tải đến, giấy cấp phép bay
(đối với máy bay) và phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ tên, số hiệu phương tiện vận tải quốc tế; số,
ngày tờ khai phương tiện vận tải hoặc giấy cấp phép bay (đối với máy bay) và ngày, tháng, năm cung cấp hàng
hóa, dịch vụ.

Cơ sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải lưu giữ hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ, hợp đồng bán hàng hóa dịch vụ
(nếu có), chứng từ thanh toán hàng hóa dịch vụ. Trường hợp bán qua đại lý, cơ sở bán hàng hóa dịch vụ phải
có biên bản thanh toán công nợ giữa cơ sở và đơn vị đại lý, trong đó ghi rõ, tên, số lượng hàng hóa, dịch vụ bán
cho phương tiện vận tải quốc tế; tên và số hiệu phương tiện vận tải tuyến quốc tế, số ngày tờ khai tàu đến hoặc
giấy phép bay (đối với máy bay) để cơ quan thuế xác nhận làm căn cứ xác định không thu thuế GTGT đối với
hàng hóa, dịch vụ cung cấp trực tiếp cho phương tiện vận tải quốc tế. (CV số 3544/TCT-CS ngày 22/09/2008)

21. Kê khai, nộp thuế đối với tài sản cố định không phục vụ cho sản xuất kinh doanh: Trường hợp Công ty có tài sản
cố định đang sử dụng sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc diện chịu thuế GTGT nay chuyển sang mục đích sử
dụng ngoài mục đích sản xuất, kinh doanh thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định trên; Trường hợp
Công ty vẫn tiếp tục sử dụng tài sản cố định này vào mục đích sản xuất, kinh doanh (không phân biệt sản xuất,
kinh doanh hàng hóa thuộc diện chịu thuế hay không chịu thuế GTGT) thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT
theo quy định trên. (CV số 3530/TCT-KK ngày 19/09/2008)

22. Thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản cá nhân: Nếu cá nhân ở nước ngoài là người đại diện hợp pháp cho bên
nhập khẩu ở nước ngoài ký hợp đồng thương mại và chuyển tiền từ tài khoản của cá nhân đó tại ngân hàng
nước ngoài sang ngân hàng của bên xuất khẩu tại Việt Nam để thanh toán tiền hàng thì việc thanh toán như
trên đảm bảo điều kiện thanh toán qua ngân hàng đối với hàng xuất khẩu để được áp dụng thuế suất thuế
GTGT 0%. (CV số 3517/TCT-CS ngày 19/09/2008)

23. Hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp thanh toán qua ngân hàng: Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển
tiền tư tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản của bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức
thanh toán phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là
giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hoá nhưng số tiền trên giấy báo Có của ngân
hàng chênh lệch giảm so với giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn và tờ khai hải quan do hàng hoá bị mất trong quá
trình vận chuyển từ kho của công ty đến cảng xuất hàng, chưa xác định là hàng hoá xuất khẩu nên phía nước
ngoài chỉ thanh toán theo số lượng hàng hoá thực nhận tại cửa khẩu thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với
phần hàng hoá bị mất nêu trên, công ty không được khấu trừ hoàn thuế.

Trường hợp số tiền trên giấy báo Có của ngân hàng chênh lệch giảm so với giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn và
tờ khai hải quan nếu công ty xuất trình được chứng từ chứng minh số tiền chênh lệch giảm so với giá trị hàng
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hoá ghi trên hoá đơn nêu trên là do Ngân hàng trừ tiền phí dịch vụ ngân hàng thì số thuế GTGT của hàng hoá
thực tế xuất khẩu công ty được khấu trừ, hoàn thuế theo quy định. (CV số 3479 TCT/PC ngày 17/09/2008).

24. Xem xét tính pháp lý trước khi hoàn thuế GTGT: Theo Luật doanh nghiệp, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của
công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

Trường hợp cùng một thời điểm mà một cá nhận vừa làm giám đốc của một công ty cổ phần vừa làm giám đốc
của một công ty TNHH là không phù hợp với luật doanh nghiệp. Do vậy, Cục thuế cần phối hợp với Sở kế hoạch
và đầu tư đề nghị có ý kiến về tường hợp này để cơ quan thuế có cơ sở xem xét về tính pháp lý của hợp đồng
mua bán hàng hoá trước khi xem xét hoàn thuế cho công ty theo quy định. (CV số 3417 TCT/KK ngày
10/09/2008).

25. Kê khai nộp thuế GTGT: Tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế hoặc các hợp đồng tư
vấn, dịch vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đóng trụ sở.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Công ty kiểm toán là đơn vị kinh doanh cung cấp dịch vụ kiểm toán,
không phải là đơn vị kinh doanh xây dựng, lắp đặt do đó, Công ty thực hiện đăng ký nộp thuế và kê khai thuế
GTGT tại cục thuế thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở. (CV số 3389 TCT/HT ngày 9/09/2008).

26. Thuế GTGT đối với thu hộ tiền bản quyền: Trường hợp trung tâm được các tác giả chủ sở hữu các tác phẩm uỷ
thác thu hộ tiền bản quyền tác phẩm âm nhạc và được hưởng hoa hồng từ việc thu hộ này thì doanh thu chịu
thuế GTGT của Trung tâm là tiền hoa hồng do các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm trích lại cho Trung tâm, Trung
tâm thực hiện kê khai thuế GTGT theo thuế suất 10% và lập hoá đơn GTGT đối với khoản hoa hồng nhận được.
(CV số 3371 TCT/CS ngày 5/09/2008).

27. Thuế  GTGT đối với hàng hoá dùng để viện trợ - Trường hợp tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo,
viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá, giá trị công trình xây dựng ở Việt
Nam để thực hiện dự án viện trợ thì tổ chức Việt Nam được hoàn lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn
thuế GTGT khi mua hàng hoá, giá trị công trình. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng
mua hàng hoá dịch vụ với cơ sở kinh doanh trong nước để thực hiện dự án viện trợ không hoàn lại thì không
phải trả thuế GTGT. Đồng thời, các cơ sở kinh doanh trong nước kê khai, nộp thuế GTGT cho các tổ chức, cá
nhân nước ngoài theo giá không có thuế GTGT thì được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch
vụ cung cấp. (CV số 3307 TCT/CS ngày 3/09/2008).

28. Chính sách thuế đối với các công trình xây dựng, lắp đặt: Đối với các công trình xây dựng, lắp đặt (kể cả tư vấn
công trình xây dựng, lắp đặt) mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối
lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hóa đơn thanh toán theo khối lượng xây lắp bàn giao. Căn cứ hóa
đơn đã lập, Công ty kê khai thuế GTGT theo quy định. (CV 3266/TCT-CS ngày 28/08/2008)

29. Thuế GTGT đối với trường hợp bán doanh nghiệp: Trường hợp chủ sở hữu doanh nghiệp bán doanh nghiệp cho
tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì hoạt động này được xác định là hoạt động
chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. (CV số 3201/TCT-CS ngày 28/08/2008)

30. Chính sách thuế đối với hoạt động rà phá bom mìn: Trường hợp các đơn vị quân đội thực hiện hợp động dịch vụ
dò, tìm, xử lý bom mìn cho các công trình xây dựng thì cơ quan thuế nơi thực hiện dịch vụ cấp hóa đơn lẻ và
đơn vị phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN tính trên doanh thu thực hiện hợp đồng. (CV số 3200/TCT-CS ngày
25/08/2008)

31. Thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất: Trường hợp doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp khu chế xuất xuất
khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài hoặc doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp khu chế xuất mua bán hàng
hóa với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp khu chế
xuất xuất bán hàng hóa, dịch vụ ra thị trường nội địa thì doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa của doanh
nghiệp chế xuất phải nôp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định (CV số 3195/TCT-CS ngày 22/08/2008)

32. Thuế GTGT đối với chuyển nhượng cơ sở hạ tầng gắn liền với quyền sử dụng đất: Trường hợp cơ sở kinh doanh
được nhà nước giao đất thực hiện cơ chế đổi đất lấy cơ sở hạ tầng, xây dựng để bán và phân lô bán nền, quỹ
đất được đổi đã có cơ sở hạ tầng kỹ thuật như đường nội bộ, đã được san ủi, tạo nền nhà, đã có hệ thống điện,
nước thì hoạt chuyển nhượng phân lô bán nền thực chất là hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn
với cơ sở hạ tầng trên đất. Cơ sở kinh doanh phải kê khai nộp thuế TNDN theo quy định và kê khai nộp thuế
GTGT với thuế suất 10%. Giá tính thuế GTGT là giá thực tế chuyển nhượng cơ sở hạ tầng cùng với chuyển
quyền sử dụng chưa bao gồm thuế GTGT, trừ tiền sử dụng đất phải nộp vào NSNN theo giá do UBND tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm giao đất. (CV số 3025/TCT-CS ngày 11/08/2008)

33. Chính sách thuế đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho phương tiện vận tải: Trừ các dịch vụ đăng kiểm, bảo
hiểm, sửa chữa, sơn, bảo dưỡng cung ứng trực tiếp cho phương tiện vận tải (để thực hiện hoạt động vận tải
quốc tế) thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam
thuê trần, thuê định hạn của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện chịu thuế GTGT, còn hàng hóa, dịch vụ
khác cung cấp để đảm bảo cho hoạt động của phương tiện vận tải (để thực hiện hoạt động vận tải quốc tế)
thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê trần,
thuê định hạn của tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc diện chịu thuế GTGT. (CV số 2932/TCT-CS ngày
04/08/2008)
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34. Chính sách thuế đối với tài sản góp vốn: Trường hợp Công ty có đánh giá lại tài sản để góp vốn vào một công ty
khác đề tham gia góp vốn thì phần giá trị vốn góp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN.

Phần chênh lệch giá trị còn lại so với phần vốn góp, Công ty nhận vốn góp trả tiền cho Công ty góp vốn bằng
hình thức chuyển tiền hoặc nhận nợ lại vốn vay (kể cả lãi vay) của Công ty góp vốn tại các ngân hàng phải kê
khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định hiện hành. (CV số 2931/TCT-CS ngày 04/08/2008)

35. Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu và khoản nhận tài trợ: Công ty xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài,
khi thanh toán bên nước ngoài không chuyển cho Công ty mà chuyển  tiền cho chi nhánh của Công ty thành lập
ở một nước khác, sau đó chi nhánh chuyển  tiền về cho Công ty. Nếu việc thanh toán trên đã được các bên thỏa
thuận và ghi trong hợp đồng thì được coi là đảm bảo điều kiện thanh toán qua ngân hàng đối với hàng xuất
khẩu để được xét hoàn thuế GTGT.

Trước khi chuyển tiền thanh toán cho Công ty ở Việt Nam, ngân hàng của bên nước ngoài giữ lại một khoản tiền
để thanh toán một số khoản phí (phí hoàn trả, phí hoa hồng), tiền phạt do hàng xuất khẩu kém chất lượng. Nếu
các khoản chi phí nêu trên được quy định tại hợp đồng thì được chấp nhận là khoản chi phí. Công ty được khấu
trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với doanh thu hàng xuất khẩu.

Đối với  khoản tiền thưởng do Công ty nhận được do hoàn thành kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, Công ty không
phải xuất hóa đơn GTGT, nhưng phải viết  chứng từ thu tiền khi nhận được tiền. Trường hợp Công ty đã xuất
hóa đơn GTGT, dòng thuế GTGT gạch bỏ thì không đặt vấn đề điều chỉnh lại

(CV số 2656/TCT-CS ngày 14/07/2008)

36. Thanh toán bù trừ: Các hợp đồng xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ, hợp đồng nhập khẩu mua hàng hoá, dịch vụ với
phía nước ngoài phải theo đúng quy định của Luật Thương mại ghi rõ: số lượng, chủng loại, giá trị hàng hoá,
dịch vụ, giá bán (mua), giá gia công (đối với trường hợp gia công hàng hoá), hình thức thanh toán bù trừ giữa
giá trị hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu và giá trị hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu mua của phía nước ngoài.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá cho người mua nước ngoài, thực hiện thanh toán
bù trừ giữa giá trị hàng hoá xuất khẩu và giá trị hàng hoá nhập khẩu theo chỉ định của người mua nước ngoài.
Hình thức thanh toán bù trừ không được quy định tại hợp đồng xuất khẩu, do đó hàng hoá xuất khẩu trong
trường hợp này của doanh nghiệp xuất khẩu không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT (CV số
2651 TCT/CS ngày 14 /07/2008).

37. Chính sách  thuế thuế đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa nhưng giao hàng trong nước: Trường hợp Công ty
ký hợp đồng xuất khẩu máy móc, thiết bị cho nước ngoài nhưng giao hàng cho công ty khác ở Việt Nam thì
không được coi là xuất khẩu để áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%, trường hợp này được xem là hàng bán nội
địa, Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định. (CV số 2556/TCT-CS ngày 07/07/2008)

38. Truy hoàn thuế: Các nông trường bán vườn cây là tài sản cố định đang trong thời kỳ khai thác cho các hộ nông
trường viên phải chịu thuế GTGT với thuế suất 10% .

Vườn cây do các sở kinh doanh tự trồng bán ra không thuộc đối tượng chịu thuế, vườn cây do cơ sở kinh doanh
mua vào bán ra áp dụng thuế suất 5%. Các trường hợp đã thu thuế GTGT khác hướng dẫn tại CV này thì không
điều chỉnh lại.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên: trường hợp vườn cây là tài sản cố định của doanh nghiệp (vườn cây công nghiệp,
vườn cây ăn quả, vườn cây lâu năm), khi bán vườn cây doanh nghiệp phải tính thuế GTGT với thuế suất 10%.
Sản phẩm trồng trọt do doanh nghiệp tự trồng bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Sản phẩm trồng
trọt do doanh nghiệp mua vào để kinh doanh, khi bán ra áp dụng thuế suất 5%. Trường hợp doanh nghiệp bán
sản phẩm trồng trọt do doanh nghiệp tự trồng, đã xuất hoá đơn GTGT theo thuế suất 10% và thu tiền của
người mua theo hoá đơn đã xuất thì không điều chỉnh lại.

Đối với trường hợp doanh nghiệp bán sản phẩm tự trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, doanh nghiệp
đã xuất hoá đơn không tính thuế GTGT nhưng cơ quan thuế kiểm tra đã truy thu thuế GTGT theo thuế suất
10% và doanh nghiệp đã kê khai nộp thuế thì số tiền thuế đã truy thu được điều chỉnh giảm số tiền thuế phải
nộp tại ngày cuối cùng của tháng nộp hồ sơ khai bổ sung; hoặc được bù trừ số thuế giảm vào số thuế phát sinh
của lần khai thuế tiếp theo. (CV số 2510 TCT/CS ngày 1 /07/2008).

39. Chính sách thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất: Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy
định đối với khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật. Quy định là doanh nghiệp chế xuất được ghi trong
Giấy chứng nhận đầu tư.

Căn cứ vào quy định nêu trên, khu công nghiệp ký hợp đồng cho thuê đất với một số doanh nghiệp 100% vốn
nước ngoài; nếu các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài này được cơ quan chức năng xác nhận là doanh
nghiệp chế xuất, đồng thời việc thanh toán được thực hiện qua ngân hàng thì hợp đồng cho thuê đất được áp
dụng thuế suất thuế GTGT là 0%. Cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra, thanh tra nếu phát hiện doanh nghiệp
không xuất khẩu 100% thì có quyền truy thu số thuế hoặc các khoản ưu đãi khác mà doanh nghiệp được hưởng
không đúng quy định. (CV số 2508 TCT/CS ngày 1 /07/2008).

40. Kê khai thuế GTGT: Đối với hàng hoá, dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho người tiêu dùng như điện, nước, xăng dầu,
dịch vụ bưu điện, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, kinh doanh vàng bạc, đá quý, ngoại tệ
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và bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng khác thì được kê khai tổng hợp doanh số bán lẻ, không phải kê khai theo
từng hoá đơn.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có hoạt động cung cấp dịch vụ intemet, dịch vụ viễn thông với số
lượng khách hàng hàng tháng lớn thì khi kê khai thuế giá trị gia tăng bán ra được kê khai tổng hợp doanh số
bán lẻ, không phải kê khai theo từng hoá đơn. Công ty phải lưu giữ hoá đơn liên quan đến thuế giá trị gia tăng
đầu vào, đầu ra theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai của mình. (CV số
2502 TCT/KK ngày 1 /07/2008).

41. Thuế GTGT đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất: Cơ sở kinh doanh có hoạt động chuyển quyền sử dụng
đất, chuyển quyền thuê đất thì tiền sử dụng đất phải nộp Ngân sách theo quy định không thuộc đối tượng chịu
thuế GTGT. Hoạt động cho thuê đất, cho thuê lại đất áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%, trường hợp giá tính
thuế GTGT được trừ tiền thuê đất đã nộp Ngân sách. (CV số 2468/TCT-CS ngày 14/07/2008)

42. Khấu trừ, hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu: Trường hợp Chi nhánh được Công ty ủy quyền thực hiện hợp đồng
xuất khẩu hàng hóa, Chi nhánh trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu, lập hóa đơn GTGT thì Chi nhánh là đơn vị được
áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu. Để được kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào
của hàng hóa, dịch vụ mua vào để sản xuất hàng xuất khẩu, Chi nhánh phải đảm bảo các điều kiện, thủ tục sau:
Hợp đồng bán hàng hóa cho nước ngoài do Công ty ký với người mua nước ngoài, giấy ủy quyền của Công ty
giao cho chi nhánh xuất khẩu hàng hóa, tờ khai hải quan và hóa đơn GTGT do chi nhánh lập, xác nhận của
Công ty về việc bên nước ngoài thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng. (CV số 2434/TCT-CS ngày
24/06/2008)

43. Thanh toán qua ngân hàng: Trường hợp Công ty tại Việt Nam ký hợp đồng gia công xuất khẩu với công ty ở
nước ngoài và nhận tiền gia công ứng trước thì hình thức thanh toán ứng trước này không được coi là đúng quy
định để được xem xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT. (CV 2414/TCT-CS ngày 23/06/2008)

44. Hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá gia công xuất khẩu: Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài
khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản của bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán
phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp một công ty của Việt Nam là đơn vị ký hợp đồng gia công với nước ngoài
và trực tiếp xuất khẩu sản phẩm gia công, có tờ khai hải quan đối với hàng hoá gia công thực tế xuất khẩu, khi
thanh toán, bên nước ngoài chỉ trả cho công ty ciủa Việt Nam 30% giá trị hợp đồng thực tế xuất khẩu, còn 70%
giá trị hợp đồng bên nước ngoài trả trực tiếp cho doanh nghiệp khác nhận gia công (do nước ngoài chỉ định).
Nếu việc thanh toán như trên đã được các bên thoả thuận và được quy định trong hợp đồng thì Công ty của Việt
Nam đảm bảo được điều kiện thanh toán qua ngân hàng để được xét hoàn thuế GTGT đối với lô hàng gia công
xuất khẩu. (CV số 2400 TCT/CS ngày 23/06/2008).

Thuế suất

1. Thuế GTGT đối với dịch vụ môi giới cung cấp cho Công ty nước ngoài: Trường hợp Công ty Việt Nam ký hợp
đồng với Công ty ở nước ngoài để cung cấp dịch vụ môi giới, tiếp thị nhằm giúp nhà cung cấp nước ngoài bán
hàng cho các khách hàng Việt Nam tại nước ngoài (Công ty nhận và chuyển các đơn hàng của khách hàng Việt
Nam cho Công ty nước ngoài để Công ty nước ngoài chỉ định người giao hàng và bán hàng cho các khách hàng
Việt Nam); Công ty nước ngoài thanh toán tiền cung cấp dịch vụ môi giới, tiếp thị cho Công ty bằng chuyển
khoản qua ngân hàng thì dịch vụ mà Công ty đang thực hiện ở trên là dịch vụ xuất khẩu, áp dụng thuế suất
thuế GTGT là 0%. (CV số 4980/TCT-CS ngày 25/12/2008)

2. Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu: Thuế suất 0% áp dụng đối với dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ
cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất để sử dụng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất, trừ các
dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân và hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân trong doanh nghiệp
chế xuất được hiểu là hàng hoá, dịch vụ do cá nhân tự bỏ tiền ra để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của mình.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty liên doanh khách sạn cung ứng các dịch vụ ăn uống, buồng phòng ở
cho nhân viên của doanh nghiệp chế xuất tại khách sạn của Công ty nằm ngoài khu chế xuất thì các dịch vụ này
không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty phải xuất hoá đơn GTGT theo mức thuế suất quy định
áp đụng đối với từng loại dịch vụ. (CV số 4904 TCT/CS ngày 22/12/2008).

3. Thuế GTGT đối với sản phẩm dây cáp đồng: Sản phẩm dây cáp đồng chưa cách điện, dây cáp nhôm chưa cách
điện và cáp bện lõi thép chưa cách điện áp dụng thuế suất 5%. Sản phẩm dây điện, cáp điện cách điện và dây
dẫn cách điện khác áp dụng thuế suất 10%. (CV số 4665/TCT-CS ngày 03/12/2008)

4. Thuế suất thuế GTGT đối với linh kiện máy tính: Máy xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận, phụ tùng của máy
(bao gồm cả máy vi tính các loại và các bộ phận của máy vi tính), trừ bộ phận lưu giữ điện áp dụng thuế suất
thuế GTGT là 5%.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, các thiết bị: ADSL router link, switch, hub, webcam chuyên dùng cho máy vi
tính áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Đối với sản phẩm mực máy in áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

(CV số 4373/TCT-CS ngày 19/11/2008)
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5. Cung cấp dịch vụ cho tiêu dùng cá nhân trong khu chế xuất: Dịch vụ cung cấp cho cá nhân nước ngoài làm việc
cho doanh nghiệp chế xuất như thuê nhà ở và cung cấp dịch vụ điện, nước, điện thoại kèm theo là dịch vụ sử
dụng cho tiêu dùng cá nhân, không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 0%. (CV số 4061/TCT-CS ngày
28/10/2008)

6. Thuế GTGT đối với hoạt động điều tra cơ bản: Dịch vụ khảo sát đánh giá tiềm năng khoáng sản biển, điều tra
đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường dự báo tai biến địa chất các vùng
biển Việt Nam do NSNN cấp kinh phí không thuộc diện chịu thuế GTGT. Các viện nghiên cứu, trường đại học...
ký hợp đồng với Liên đoàn địa chất biển không tính thuế GTGT đối với các dịch vụ nêu trên. (CV 4043/TCT-CS
ngày 27/10/2008)

7. Thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm chè: Thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm chè khô sơ chế được thực
hiện theo hướng dẫn tại CV số 2459/TCT-CS ngày 26/6/2008 là 5%.

Trước ngày ban hành CV số 2459/TCT-CS nêu trên, trường hợp các cơ sở kinh doanh khi bán sản phẩm chè khô
sơ chế bán thành phẩm đã xuất hoá đơn GTGT với mức thuế suất thuế GTGT là 10%; đã kê khai nộp thuế GTGT
đầu ra thì các cơ sở kinh doanh mua hàng (nhận hoá đơn có ghi mức thuế suất đó) được giải quyết khấu trừ
thuế GTGT đầu vào. Cơ sở kinh doanh mua hàng phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai
đề nghị hoàn thuế GTGT và có xác nhận của cơ quan thuế về việc cơ sở kinh doanh bán hàng đã kê khai, nộp
thuế GTGT với mức thuế suất ghi trên hoá đơn GTGT. (CV số 4042/TCT-CS ngày 27/10/2008)

8. Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi; thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa
qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, bóc vỏ, phơi, sấy khô, ướp đông, ướp muối ở khâu kinh doanh
thương mại.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, cây tràm là sản phẩm trồng trọt, doanh nghiệp mua cây tràm để bán áp dụng thuế
suất 5%. (CV số 4006/TCT-CS ngày 23/10/2008).

9. Thuế GTGT đối với dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế: Dịch vụ chuyển phát nhanh được thực hiện từ nước
ngoài vào Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Dịch vụ chuyển phát nhanh chiều từ Việt Nam đi
nước ngoài (không phân biệt người gửi hay người nhận thanh toán cước phí) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT
với thuế suất thuế GTGT 10%. (CV số 3912/TCT-CS ngày 15/10/2008)

10. Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn; Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ tư vấn khác áp dụng thuế
suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ hướng dẫn trên, các dịch vụ tư vấn xây dựng; tư vấn ứng dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn
quốc tế ISO 9000, ISO 14000; tư vấn tổ chức và phát triển hệ thống bán hàng áp dụng thuế suất thuế GTGT là
10%. (CV số 3784 TCT/CS ngày 7/10/2008).

11. Thuế suất thuế GTGT đối với vỏ container: Theo CV số 3480 TCT/CS ngày 17/09/2008 của TCT, vỏ container
không phân biệt chất liệu làm vỏ, được thiết kế và trang bị đặc biệt để vận chuyển theo một hoặc nhiều phương
thức thuộc nhóm 8609, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

12. Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động khoa học và công nghệ: Hoạt động hoạt đông khoa học và phát triển
công nghệ như xử lý số liệu, tính toán, phân tích phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
áp dụng mức thuế suất là 5%. Đối với các hoạt động khác như ứng dụng tri thức khoa học và kinh nghiệm thực
tiễn áp dụng thuế suất là 10%. (CV số 3462/TCT-CS ngày 15/09/2008)

13. Thuế GTGT đối với sản phẩm rong biển nhập khẩu: Trường hợp Công ty nhập khẩu rong biển về chế biến qua
công đoạn tẩm thêm dầu, đường muối, đóng gói và bao bì để đem đi tiêu thụ thì áp dụng thuế suất thuế GTGT
là 10%. (CV số 3340/TCT-CS ngày 04/09/2008)

14. Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ khảo sát địa chất: Hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng ở nước ngoài, trừ hàng hoá
dịch vụ xuất khẩu thuộc điện được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp Xí nghiệp ký hợp đồng với Công ty thực hiện dịch vụ khảo sát địa chất tại
công trình thuỷ điện ở nước ngoài thì dịch vụ này không thuộc diện chịu thuế GTGT. Thuế GTGT đối với dịch vụ
khảo sát địa chất tại nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước sở tại. (CV số 2764 TCT/CS ngày
21 /07/2008).

15. Thuế GTGT đối với hoạt động của công ty chứng khoán: Dịch vụ lưu ký chứng khoán thuộc đối tượng không
chịu thuế GTGT, dịch vụ người đại diện người sở hữu trái phiếu, dịch vụ quản lý sổ cổ đông, dịch vụ ủy thác đầu
tư áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. (CV số 2721/TCT-CS ngày 17/07/2008)

16. Thuế GTGT đối với hoạt động bảo trì hệ thống chiếu sáng: Theo CV số 2720 TCT/CS ngày 17 /07/2008 của TCT,
hoạt động bảo trì hệ thống chiếu sáng công cộng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

17. Thuế GTGT đối với khoáng  sản đã qua chế biến: Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản chưa qua chế
biến thành sản phẩm khác không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Sản phẩm thỏi gang đúc và fero mangan là sản phẩm được sản xuất từ quá trình luyện kim, là khoáng sản đã
qua chế biến thành sản phẩm khác, do đó khi xuất khẩu áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%. (CV số 2549/TCT-
CS ngày 07/07/2008)
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18. Thuế GTGT đối với dịch vụ CFS: Hoạt động vận tải bao gồm hoạt động vận tải hàng hoá, hành lý, hành khách,
không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải hay thuê lại, trừ hoạt động môi giới, đại lý chỉ hưởng hoa hồng; bốc xếp
hàng hoá, hành lý thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Theo đó, các dịch vụ vận chuyển hàng từ nhà máy về kho, bốc xếp hàng từ xe tải vào kho để kiểm đếm, dán
nhãn, phân loại và bốc xếp hàng vào container, vận chuyển hàng từ kho đến cảng (gọi tắt là CFS: container
freight station) thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 5%. (CV số 2548 TCT/CS ngày 7 /07/2008)

19. Thuế GTGT đối với sản phẩm chè: Chè tươi qua các công đoạn làm héo, vò, lên men, sao, phơi, sấy khô, sàng
phân loại thành chè bán thành phẩm để làm nguyên liệu sản xuất chè xanh, chè đen, chè hương là chè khô sơ
chế ở khâu kinh doanh thương mại áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% (trừ trường hợp do các tổ chức, cá nhân
tự sản xuất, bán ra hoặc ở khâu nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT).

Từ chè khô sơ chế hoặc chè tươi chế biến thành thành phẩm như chè đen, chè xanh, chè hương và các loại chè
thành phẩm khác đóng túi lọc, đóng hộp, đóng gói, đóng thùng để xuất khẩu và tiêu dùng trong nước là sản
phẩm chè đã qua chế biến, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. (CV số 2459/TCT-CS ngày 24/06/2008)

20. Thuế GTGT đối với thực phẩm chín: Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng
mức thuế suất thuế GTGT theo mức thuế suất của mặt hàng đó.

Thực phẩm tươi sống loại là các loại thực phẩm chưa qua chế biến, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bóc vỏ, cắt
lát, đông lạnh, phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn là thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, tôm, cua, cá
và các sản phẩm thuỷ, hải sản khác áp dụng thuế suất 5%.

Căn cứ vào quy định trên, sản phẩm cá ngừ chín là thực phẩm chưa qua chế biến, chỉ sơ chế, khi bán ra áp
dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Phế liệu trong quá trình sơ chế cá ngừ bao gồm đầu, xương, ruột cá… bán ra áp
dụng thuế suất 5% theo thuế suất của mặt hàng thực phẩm tươi sống. (CV số 2399 TCT/CS ngày 23/06/2008).

21. Thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa sản phẩm cơ khí: Sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện  vận tải là sản
phẩm cơ khí áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Trường hợp Công ty thực hiện sửa chữa thuyền cứu sinh là sản phẩm cơ khí thì dịch vụ sửa chữa áp dụng thuế
suất thuế GTGT là 5%. (CV số 2397/TCT-CS ngày 23/06/2008)

22. Thuế GTGT đối với phí giao dịch quốc tế: Trường hợp Ngân hàng thực hiện dịch vụ đặt lệnh mua, bán, ký quỹ,
thanh toán cho Công ty giao dịch hợp đồng tương lai trên sàn giao dịch quốc tế. Khi ngân hàng thu phí của
Công ty về việc thực hiện dịch vụ nêu trên phải lập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT theo thuế suất
10%. (CV số 2383/TCT-CS ngày 23/06/2008)

Hoá đơn chứng từ

1. Mất hoá đơn do trộm cắp: Theo quy định hiện hành, không xử lý vi phạm hành chính trong các trường hợp
thuộc tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ.

Trường hợp doanh nghiệp mất hoá đơn do bị trộm cắp có xác nhận của cơ quan công an về sự việc trộm cắp và
biên bản khám nghiệm hiện trường thì cơ quan thuế không xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp
làm mất hoá đơn do sự kiện bất ngờ. (CV số 4906 TCT/CS ngày 22/12/2008).

2. Hoá đơn thuế kê khai chậm: Theo CV số 15312/BTC-TCT ngày 16/12năm 2008 của Bộ Tài chính, các hoá đơn
GTGT và chứng từ nộp thuế GTGT kê khai chậm quá 3 tháng không được kê khai khấu trừ số thuế GTGT này
vào số thuế GTGT phải nộp. Số thuế GTGT không được khấu trừ do kê khai chậm quá 3 tháng doanh nghiệp
được hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp".

3. Vé máy bay đối với doanh nghiệp lữ hành: Trong trường hợp doanh nghiệp thực sự không thể thu hồi được vé
máy bay bản gốc thì được sử dụng bản photo vé kèm theo phiếu thu tiền vận chuyển của đại lý bán vé và hợp
đồng cung cấp dịch vụ lữ hành theo quy định để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. (CV số 4663/TCT-CS
ngày 03/12/2008)

4. Lập hóa đơn đối với công trình xây dựng: Đối với các doanh nghiệp xây dựng, khi các hạng mục công trình xây
dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao thì doanh nghiệp xây dựng (Bên B) phải lập ngay hoá đơn GTGT giao cho
bên chủ công trình (Bên A) và thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT. Bên A được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu
vào của hoá đơn này trong thời hạn 3 tháng; nếu quá 3 tháng Bên A vẫn chưa kê khai thì Bên A sẽ không được
khấu trừ thuế GTGT mà tính toàn bộ vào chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoá đơn phải đảm
bảo đủ điều kiện quy định của pháp luật về hoá đơn, chứng từ). (CV số 4131/TCT-CS ngày 03/11/2008)

5. Hóa đơn ghi sai thuế suất: Trường hợp doanh nghiệp đã xuất hóa đơn ghi sai thuế suất (thuế suất ghi trên hóa
đơn thấp hơn thuế suất quy định), sau đó doanh nghiệp phát hiện nhưng không thu hồi được hóa đơn đã giao
cho người mua thì doanh nghiệp không phải xuất hơn đơn bổ sung mà doanh nghiệp phải giải trình rõ lý do ghi
sai mức thuế suất thuế GTGT làm căn cứ để kê khai bổ sung đủ số thuế GTGT theo quy định. (CV số 3956/TCT-
CS ngày 17/10/2008)

Cũng nội dung này, ngày 15/10/2008, Tổng Cục thuế đã ban hành CV số 3919/TCT-HT hướng dẫn như sau:
Trường hợp dịch vụ thí nghiệm các thiết bị điện của Công ty áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%, Công ty
đã xuất hoá đơn GTGT với mức thuế suất không đúng quy định nhưng chưa được cơ quan thuế kiểm tra, Công
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ty phải làm thủ tục điều chỉnh và lập lại hoá đơn GTGT theo đúng thuế suất. Đồng thời Công ty phải lập biên
bản huỷ bỏ hoá đơn sai, có chữ ký xác nhận của bên mua hàng, nếu là tổ chức phải chữ ký xác nhận (đóng
dấu) của người đứng đầu tổ chức. Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hoá đơn huỷ bỏ và bị xử
phạt chậm nộp tính trên số tiền chênh lệch về thuế do xác định sai thuế suất và xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực sử dụng hoá đơn, chứng từ. Trên hoá đơn GTGT lập lại nêu trên phải ghi rõ là hoá đơn thay thế
các hoá đơn GTGT đã huỷ bỏ (số, ngày tháng của hoá đơn huỷ bỏ).

6. Lập hoá đơn có sự chênh lệch về giá trị giữa các liên: Doanh nghiệp đã lập hoá đơn có sự chênh lệch về giá trị
hàng hoá, dịch vụ giữa các liên của hoá đơn (liên 2 thấp hơn liên 1) làm giảm số tiền thuế phải nộp thì xác định
là hành vi trốn thuế theo Luật quản lý thuế. Trường hợp Doanh nghiệp đã tự giác lập hoá đơn, kê khai bổ sung
phần thu nhập chênh lệch trước thời điểm cơ quan thuế có quyết định thanh tra kiểm tra thì Doanh nghiệp phải
nộp đủ số tiền thuế khai thiếu, số tiền phạt chậm nộp và bị xử phạt 10% trên số tiền thuế khai thiếu theo quy
định tại Luật quản lý thuế. (CV số 3914 TCT/CS ngày 15/10/2008).

7. Chứng từ trong trường hợp quà tặng của các siêu thị: Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng
dẫn hiện hành thì phiếu quà tặng do các siêu thị phát hành là chứng từ có giá trị như tiền, được sử dụng như
công cụ thanh toán, không phải là hàng hoá chịu thuế GTGT. Vì vậy, khi các cơ sở kinh doanh mua phiếu quà
tặng của siêu thị để khuyến mại cho khách hàng thì các siêu thị phải lập phiếu thu tiền, không lập hoá đơn
GTGT. Khi khách hàng sử dụng phiếu quà tặng đến mua hàng ở siêu thị thì siêu thị mới lập hoá đơn GTGT theo
quy định. (CV số 3789/TCT-CS ngày 07/10/2008)

8. Xử lý mất hóa đơn: Trường hợp cơ sở kinh doanh là hộ kinh doanh cá thể bị mất cắp hoá đơn do kẻ gian cướp
giật trên đường khi giao hoá đơn cho khách hàng, nếu sự việc mất hoá đơn của cơ sở kinh doanh có biên bản
của cơ quan công an xác nhận bị mất cắp hoá đơn trong trường hợp khách quan thì không xử lý vi phạm hành
chính do việc mất hoá đơn theo Điều 3 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Trong trường hợp đơn vị mất hoá đơn mà không có biên bản xác nhận của cơ quan công an là vi phạm trong
trường hợp khách quan như nêu trên thì việc mất hoá đơn bị xử phạt theo quy định tại Điều 16, Nghị định số
89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn. (CV
số 3701/TCT-CS ngày 02/10/2008)

9. Sử dụng hóa đơn đối với hàng khuyến mại: Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo (theo
quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về
hoạt động xúc tiến thương mại), cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn GTGT theo quy định. Trên hóa đơn ghi tên
và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo không thu tiền; gạch bỏ dòng thuế suất, tiền thuế
GTGT, dòng đơn giá ghi giá vốn hoặc giá thành. Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn để làm chứng từ hạch toán.

Trường hợp khi mua hàng hóa có kèm theo khuyến mại (thẻ học vi tính, tiếng Anh, thẻ mua hàng) nhưng bên
bán hàng không ghi số lượng, giá trị khuyến mại trên hóa đơn GTGT thì bên mua hàng lâp phiếu nhập kho theo
số lượng thẻ thực tế được khuyến mại với giá trị bằng (=) 0. (CV số 3659/TCT-HT ngày 01/10/2008)

10. Điều chỉnh tài sản cho đơn vị thành viên hạch toán độc lập: Công ty xuất điều chỉnh tài sản cố định cho chi
nhánh hạch toán độc lập của mình thì Công ty phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT theo quy
định. (CV số 3516/TCT-CS 19/09/2008)

11. Ký trên hóa đơn: Người có thẩm quyền của đơn vị thực hiện ký trên hóa đơn tự in bằng bút mực trên liên 1 in
sang các liên khác của hóa đơn là đúng quy định, hóa đơn không thuộc loại chứng từ chi tiền do đó không phải
ký bằng bút mực trực tiếp trên từng liên. (CV số 3370/TCT-CS ngày 05/09/2008)

12. Sử dụng hóa đơn: Trường hợp doanh nghiệp lữ hành sử dụng tour du lịch có mua vé máy bay, vé tàu và đưa vé
cho khách du lịch di chuyển theo tour du lịch thì doanh nghiệp phải thu hồi lại vé bản gốc (liên giao cho khách
hàng) để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế theo quy định (CV số 3369/TCT-CS ngày 05/09/2008)

13. Chứng từ đối với tài sản góp vốn: Tài sản được hiểu ở đây bao gồm cả tài sản cố định và tài sản lưu động
(nguyên vật liệu, hàng hóa…). Trường hợp đơn vị đem góp vốn bằng hàng hóa, nguyên vật liệu thì bộ hồ sơ gốc
sẽ gồm hóa đơn mua vào và các giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc xuất xứ nguyên vật liệu (nếu có). Trường
hợp đơn vị góp vốn vào doanh nghiệp, tài sản góp vốn phải đăng ký quyền sở hữu thì khi đem góp vốn phải có
biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; Biên bản định giá tài sản của Hội đồng
giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá theo
quy định của pháp luật) và phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên nhận vốn góp, khi làm
thủ tục không phải xuất hóa đơn và không tính thuế GTGT đầu ra. (CV số 3213/TCT-CS ngày 25/08/2008)

14. Hóa đơn GTGT ghi bằng ngoại tệ: Tất cả các trường hợp mua bán hàng hóa thanh toán bằng ngoại tệ thì các chỉ
tiêu trên hóa đơn GTGT (chỉ tiêu cộng tiền hàng, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán) đều phải ghi cả ngoại tệ
và số tiền VND đã được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố
tại thời điểm lập hóa đơn. (CV số 3083/TCT-CS ngày 18/08/2008).

15. Hoá đơn dịch vụ ngân hàng: Trường hợp các ngân hàng sử dụng chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng in bằng
máy vi tính nếu đã bổ sung thêm mã số thuế, số tiền dịch vụ, thuế GTGT và tổng số tiền thanh toán, ký hiệu, số
chứng từ, chữ ký và đóng dấu theo quy định cũng được coi là hoá đơn GTGT. Các ngân hàng sử dụng chứng từ
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theo đúng nội dung quy định nêu trên thì không phải làm thủ tục đăng ký số lượng sử dụng với cơ quan thuế
địa phương.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì hoá đơn thu phí dịch vụ ngân hàng của chi nhánh ngân hàng không có chỉ tiêu
ký hiệu, số hoá đơn là không đúng quy định. Chi nhánh ngân hàng phải thiết kế và đăng ký lại mẫu hoá đơn thu
phí dịch vụ ngân hàng theo đúng quy định nêu trên hoặc sử dụng hoá đơn do BTC phát hành. (CV số 2968
TCT/CS ngày 6/08/08).

16. Chứng từ nộp thuế GTGT kê khai chậm: Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ được khấu trừ phát sinh
trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp hoá đơn GTGT
hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê
khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời
điểm kê khai của tháng phát sinh.

Căn cứ các quy định trên, đối với các chứng từ nộp thuế GTGT kê khai chậm quá 3 tháng, công ty không được
kê khai khấu từ thuế GTGT đầu vào, toàn bộ số thuế GTGT đã nộp được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu
nhập chịu thuế TNDN nếu các chứng từ nộp thuế GTGT đảm bảo đúng theo các quy định về hoá đơn, chứng từ.
(CV số 2797 TCT/KK ngày 22 /07/2008).

17. Xuất hoá đơn cho hàng mua để xuất khẩu: Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ phải lập hoá
đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

Hoá đơn phải được lập ngay khi cung, cấp hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định. Các
trường hợp vi phạm về hoá đơn (hóa đơn mua hàng hoá được lập sau khi đã xuất khẩu) sau ngày hướng dẫn tại
CV này sẽ bị xử phạt và không được sử dụng để kê khai khấu trừ thuế cũng như áp dụng thuế suất 0%.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp bên bán xuất phiếu xuất kho cho bên mua khi giao hàng những lập hoá đơn
GTGT giao cho bên mua sau khi bên mua đã xuất khẩu hàng hoá thì bên mua không được kê khai khấu trừ thuế
GTGT đối với các hoá đơn này. (CV số 2746 TCT/CS ngày 17 /07/2008).

18. Hóa đơn kê khai chậm: Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào
được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ
nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong
tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của
tháng phát sinh.

Căn cứ các quy định trên, đối với các chứng từ nộp thuế GTGT kê khai chậm quá 3 tháng, Công ty không được
kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, toàn bộ số thuế GTGT đã nộp được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu
nhập chịu thuế TNDN nếu các chứng từ nộp thuế GTGT đảm bảo đúng theo các quy định về hoá đơn, chứng từ.
(CV số 2621 TCT/CS ngày 11 /07/2008).

19. Hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông: Đối với hàng hoá nhập khẩu trong các trường hợp dưới đây cơ
sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu hoặc người vận chuyển hàng hoá phải xuất trình đầy đủ hoá đơn, chứng từ
chứng minh tính hợp pháp của lô hàng ngay tại thời điểm kiểm tra, nếu không xuất trình được bị xử lý vi phạm
theo quy định:

Hàng hoá nhập khẩu đang được vận chuyển bằng các phương tiện giao thông, để tại kho, bến, bãi hoặc tại địa
điểm khác chưa đăng ký tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở với cơ quan thuế;

Trường hợp cơ quan chức năng kiểm tra phương tiện vận tải vận chuyển hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu từ
nước ngoài (hàng hoá đang trên đường vận chuyển từ cửa khẩu vào nội địa) thì chủ hàng hoặc người vận
chuyển hàng hoá phải xuất trình đầy đủ hoá đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng ngay tại thời
điểm kiểm tra.

Hàng hoá nhập khẩu đang được vận chuyển bằng các phương tiện giao thông, để tại kho, bến, bãi hoặc tại địa
điểm khác chưa đăng ký tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở với cơ quan thuế là hàng đang trên
đường vận chuyển từ cửa khẩu vào nội địa, chưa về đến địa điểm kinh doanh thuộc cơ sở kinh doanh đã đăng
ký với cơ quan thuế (thông qua bảng kê các đon vị trực thuộc khi đơn vị kinh doanh thực hiện đăng ký thuế)
(CV số 2580 TCT/CS ngày 8 /07/2008).

20. Chứng từ đối với khoản chi hộ: Trường hợp Công ty A ở Việt Nam dã sử dụng tiền tạm ứng của công ty ở nước
ngoài để chi cho việc cải tạo, nâng cấp chi nhánh nhưng nay thành lập công ty mới (trên cơ sở chi nhánh) có tư
cách pháp nhân độc lập thì về bản chất khoản chi phí mà Công ty A đã chi là chi phí đầu tư trước thành lập của
công ty mới gắn liền với việc hình thành doanh thu, thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
mới. Vì vậy, để phản ánh đúng khoản đầu tư trước thành lập của công ty mới thì Công ty A phải thực hiện việc
điều chuyển khoản chi phí này cho công ty mới bằng việc xuất hóa đơn đối  với khoản chi phí này.

Để điều chuyển chi phí nêu trên, Công ty A xuất hóa đơn cho công ty mới căn cứ vào giá trị và thuế GTGT ghi
trên hóa đơn GTGT của nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ đã xuất cho Công ty A (phần giá trị và thuế GTGT ghi
đúng bằng giá trị và thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ đã xuất cho Công
ty A kèm theo  bản photocoppy của các hóa đơn GTGT đầu vào này). (CV số 2524/TCT-CS ngày 02/07/2008)
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THUẾ TNDN

1. Hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Ngày 11/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số
124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam của các doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại
Việt Nam là thu nhập nhận được có nguồn gốc từ Việt Nam từ hoạt động cung ứng dịch vụ, cho vay vốn, tiền
bản quyền cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam,
không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp này, số thuế thu nhập doanh
nghiệp được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam

Chính phủ quy định chi tiết việc xác định thu nhập chịu thuế của một số hoạt động kinh doanh, sản xuất, bao
gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn; chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ bản quyền sở hữu trí tuệ; thu
nhập về cho thuê tài sản; chuyển nhượng, thanh lý tài sản; bán ngoại tệ; thu nhập từ chênh lệch do đánh giá lại
tài sản cố định. Riêng với hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, thu nhập tính thuế được xác định theo từng
hợp đồng.

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh mà trong đó có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được
bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập. Riêng thu nhập từ hoạt động
chuyển nhượng bất động sản phải hạch toán riêng để kê khai, nộp thuế, không được bù trừ vào thu nhập hoặc
lỗ của các hoạt động kinh doanh khác.

Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi khác nhau với cùng một khoản thu
nhập thì doanh nghiệp lựa chọn mức ưu đãi thuế có lợi nhất. Trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập
doanh nghiệp, nếu trong năm tính thuế mà doanh nghiệp không đạt được một trong các điều kiện ưu đãi thuế
theo quy định thì năm tính thuế không được hưởng ưu đãi thuế và phải nộp thuế theo mức thuế suất là 25%

Ngoài ra, Chính phủ còn công bố danh sách các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó
khăn thuộc 54 tỉnh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2009.

2. Chi phí khấu hao TSCĐ: Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 chỉ quy định về việc quản lý tài chính
đối với công ty nhà nước còn việc quy định chi phí khấu hao TSCĐ để hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định
thu nhập chịu thuế TNDN thì phải theo quy định tại Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành
kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC; theo đó TSCĐ chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý không đáp
ứng điều kiện "sử dụng vào sản xuất kinh doanh" nên khấu hao của các TSCĐ này không được tính vào chi phí
hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (CV số 4983/TCT-CS ngày 25/12/2008)

3. Hạch toán chi phí đối với hoạt động thuê trụ sở: Tổ chức, cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp có sản xuất,
kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT phát sinh không thường xuyên, không có hoá đơn thì được cơ
quan thuế cung cấp hoá đơn lẻ để sử dụng cho từng trường hợp.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh có ký hợp đồng thuê nhà của một cá nhân để sử dụng
làm trụ sở của đơn vị thì ngoài việc phải có hợp đăng ký kết giữa hai bên còn phải có hoá đơn của bên cho thuê
nhà giao cho bên thuê nhà theo số tiền mà bên thuê đã trả cho bên cho thuê. Hoá đơn này chính là chứng từ để
cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế. (CV số 4907 TCT/CS ngày
22/12/2008).

4. Tiền lương tháng 13: Trường hợp doanh nghiệp thực tế có chi tiền lương tháng thứ 13 cho người lao động và
khoản chi tiền lương này được quy định cụ thể (bao gồm mức tiền và các điều kiện được hưởng) tại Hợp đồng
lao động hoặc Thỏa ước lao động tập thể, được sự đồng ý của Hội đồng quản trị và được tính toán hợp lý (gắn
liền và phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị) thì được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định chịu thuế
TNDN. (CV số 4583/TCT-HT ngày 01/12/2008)

5. Chính sách thuế đối với tiền nhận đền bù: Trường hợp Công ty nhận tiền đền bù về TSCĐ trên đất khi có quyết
định thu hồi đất của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thì phải kê khai, nộp thuế GTGT trên phần còn lại
của giá trị tài sản được đền bù.

Kể từ năm 2007, các công ty có nhận tiền đền bù về TSCĐ trên đất và tiền hỗ trợ di dời khi bị thu hồi đất theo
quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì khoản tiền nhận được này sau khi trừ đi các chi phí
có liên quan như chi phí di dời (vận chuyển, lắp đặt…), giá trị còn lại của TSCĐ và các chi phí khác (nếu có) sẽ
được hạch toán vào thu nhập khác và kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định. Trường hợp khoản hỗ trợ kinh phí
và giá trị tài sản được đền bù thấp hơn các chi phí liên quan như chi phí di dời, giá trị còn lại của TSCĐ và các
chi phí khác (nếu có) sẽ được hạch toán như một khoản lỗ. (CV số 4582/TCT-CS ngày 01/12/2008)

6. Ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp chia tách, sáp nhập: Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi
về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanh nghiệp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục
hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được
hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hai Công ty Cố phần đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế
TNDN tiến hành hợp nhất hai công ty để thành lập một công ty mới thì Công ty mới tiếp tục hưởng ưu đãi về
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thuế TNDN theo các ưu đãi về thuế TNDN mà hai công ty cũ đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn
lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư; trường hợp hai công ty cũ đang hưởng các mức ưu đãi theo
các điều kiện khác nhau thì Công ty mới phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của từng hoạt động sản xuất
kinh doanh của mỗi công ty cũ được ưu đãi thuế. (CV số 4409 TCT/CS ngày 20/11/2008)

7. Khoản chi hoa hồng cho nhà môi giới: Khoản chi phí hoa hồng trả cho các nhà phân phối sản phẩm (đại lý) trên
cơ sở hợp đồng đại lý phân phối theo phương thức bán sản phẩm đúng giá chỉ định của Công ty đến người tiêu
dùng được tính vào chi phí hợp lý theo mức khống chế theo quy định để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. (CV
số 4379/TCT-CS ngày 19/11/2008)

8. Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu kinh tế Dung Quất:

- Tại tiết a, điểm 1.1 mục II Thông tư số 119/2005/TT-BTC ngày 22/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế
độ tài chính áp dụng tại Khu kinh tế Dung Quất có hướng dẫn: "a) Dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân
trong nước và nước ngoài để hình thành cơ sở sản xuất kinh doanh mới trong Khu kinh tế Dung Quất được
hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt
động kinh doanh; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và
giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm kế tiếp".

- Tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
Luật thuế TNDN quy định: "Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế
phải nộp cho 2 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di
chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt".

- Tại CV số 2911 TC/TCT ngày 19/7/2000 của Bộ Tài chính có quy định: "Căn cứ nguyên tắc phân ngành kinh
tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 143 TCTK/PPCĐ ngày 22/12/1993 của Tổng cục trưởng Tổng
cục thống kê về việc ban hành hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân; căn cứ quy trình sản xuất và các quy
định về chế độ hạch toán kinh doanh, quản lý chi phí và giá thành, thực thể sản phẩm xây dựng, thì hoạt
động xây dựng là hoạt động sản xuất vật chất. Cho nên, cơ sở xây dựng được hưởng các ưu đãi về thuế
như các doanh nghiệp sản xuất theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật khuyến khích đầu
tư trong nước".

Căn cứ theo quy định nêu trên, Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 22/12/2006 trong
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký dự án đầu tư từ các hoạt động sản xuất trong Khu kinh tế
Dung Quất và hoạt động xây dựng dân dụng và công nghiệp thì Công ty phải tách riêng doanh thu của từng
hoạt động và được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

- Dự án đầu tư sản xuất để hình thành cơ sở kinh doanh mới trong Khu kinh tế Dung Quất nếu đáp ứng điều
kiện theo quy định tại Thông tư số 119/2005/TT-BTC thì được hưởng ưu đãi theo tiết a, điểm 1.1 mục II
Thông tư số 119/2005/TT-BTC (nêu trên).

- Dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp của cơ sở mới thành lập được hưởng thời gian miễn giảm
thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP.

(CV số 4323/TCT-CS ngày 17/11/2008)

9. Ưu đãi thuế do đáp ứng tỷ lệ xuất khẩu: Trường hợp Công ty đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng
tỷ lệ xuất khẩu đối với hoạt động dệt, may thì từ năm 2007, Công ty không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN
đối với thu nhập từ hoạt động này. Trường hợp Công ty có thu nhập từ hoạt động kinh doanh (trừ hoạt động
dệt may) đang được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu thì
tiếp tục hưởng ưu đãi nhưng thời gian hưởng ưu đãi không quá năm 2011. Nếu Công ty đáp ứng các điều kiện
về ưu đãi thuế TNDN ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu thì tiếp tục hưởng ưu đãi
thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với điều kiện đáp ứng cho thời gian ưu đãi còn lại. (CV số 4318/TCT-CS
ngày 17/11/2008)

10. Xác định ưu đãi thuế TNDN: Trong thời gian đang thực hiện miễn thuế, giảm thuế, nếu cơ sở kinh doanh thực
hiện nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động sản xuất
kinh doanh miễn, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng thì phần thu nhập của hoạt
động sản xuất kinh doanh miễn, giảm thuế xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế nhân (x) với tý lệ phần
trăm (%) của doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh miễn thuế, giảm thuế so với tổng doanh thu của cơ sở
kinh doanh trong kỳ tính thuế".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh hoạt động sản xuất trong KCN và phát sinh hoạt động
sản xuất ngoài KCN thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của từng hoạt động.

Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thì thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh miễn
thuế, giảm. thuế xác định bằng tổng thu nhập chịu thuế nhân với tỷ lệ phần trăm của doanh thu hoạt động sản
xuất kinh doanh miễn thuế, giảm thuế so với tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh không thể xác định được tỷ lệ doanh thu được miễn, giảm thuế trên tổng doanh
thu thì không được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN. (CV số 4316 TCT/CS ngày 17/11/2008)
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11. Miễn, giảm thuế TNDN: Cơ sở kinh doanh đã thành lập trước đây có dự án đầu tư không thuộc diện ưu đãi đầu
tư, nay dự án đó thuộc ngành nghề hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP
thì hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại thông tư số 134/2007/TT-BTC cho khoảng
thời gian ưu đãi còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2007.

Đối với doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn không thuộc diện ưu đãi thuế thu
nhập doanh nghiệp như cơ sở kinh doanh mới thành lập. Trường hợp doanh nghiệp tư nhân giải thể theo quy
định của pháp luật, sau đó làm thủ tục thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ doanh nghiệp tư nhân của
doanh nghiệp giải thể tham gia với tư cách là thành viên sáng lập Công ty TNHH cũng tại địa điểm, ngành nghề
như trước đây. Vấn đề này, Cục thuế kiểm tra cụ thể việc doanh nghiệp tư nhân giải thể thực hiện có đúng theo
thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định không; Công ty TNHH mới thành lập có từ dự án đầu tư không để
thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (CV số 4315/TCT-CS ngày
17/11/2008)

12. Thù lao của thành viên hội đồng quản trị: Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên,
thành viên hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh không được hạch toán vào
chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp thành viên hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh
doanh, được nhận tiền lương theo chức vụ tương ứng và thù lao của các thành viên hội đồng quản trị thì được
hạch toán vào chi phí hợp lý của công ty khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. (CV số 4099
TCT/CS ngày 30/10/2008).

13. Chi phí hợp lý đối với giá trị lợi thế kinh doanh: Chi phí để có các tài sản không thuộc tài sản cố định: chi về mua
và sử dựng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi
thế kinh doanh... được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng tối đa không quá 3 năm.

Căn cứ quy định trên, các khoản chi phí để có các tài sản không thuộc tài sản cố định như lợi thế thương mại
của Công ty được phân bổ vào chi phí kinh doanh nhng tối đa không quá 3 năm. Trường hợp Công ty tự đánh
giá lợi thế thương mại để xác định quyền lợi và nghĩa vụ của các bên góp vốn, không phải là một khoản chi phí
do Công ty phải bỏ ra để có, nên không được phân bổ vào chi phí kinh doanh khi tính thu nhập chịu thuế thu
nhập doanh nghiệp. (CV số 4096 TCT/CS ngày 30/10/2008).

14. Chi tài trợ cho giáo dục: Trường hợp Công ty chi tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo
dục được quy định tại Luật Giáo dục thông qua Hội khuyến học của tỉnh hoặc Trường đại học, nếu có Biên bản
xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện Công ty, chữ ký của đại diện Hội khuyến học hoặc Trường
đại học thì Công ty được hạch toán khoản chi tài trợ nay vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế
TNDN. (CV số 4060/BTC-TCT ngày 28/10/2008)

15. Chính sách ưu đãi thuế TNDN: Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần trước ngày 21/3/2007
(ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập
mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian ưu đãi
thuế TNDN nếu thời gian đang hưởng thấp hơn thời gian ưu đãi của các văn bản quy phạm pháp luật tại thời
gian đó Thông tư số 128/2003/TT-BTC; Thông tư số 88/2004/TT-BTC; Thông tư số 134/2007/TT-BTC) thì doanh
nghiệp được hưởng cho thời gian ưu đãi còn lại.

Trường hợp trước đây dự án đầu tư của công ty đáp ứng điều kiện lao động không được hưởng thuế suất ưu
đãi nay theo Nghị định số 24/2007/NĐ-CP và Thông tư số 134/2007/TT-BTC dự án đầu tư đáp ứng điều kiện lao
động được hưởng thuế suất ưu đãi thì Công ty sẽ được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN theo các văn bản
quy định nêu trên cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2007. (CV số 4050/TCT-CS ngày
27/10/2008)

16. Thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển nhượng vốn: Giá vốn của phần vốn chuyển nhượng được xác định trên
cơ sở sổ sách, chứng từ kế toán về vốn đầu tư vào cơ sở kinh doanh của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng vốn
tại thời điểm chuyển nhượng vốn và được các bên tham gia doanh nghiệp hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh
doanh xác nhận, hoặc kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp 100% vốn nước
ngoài. Về chế độ kế toán và hạch toán đối với đồng tiền góp vốn thì: nếu Công ty ở nước ngoài góp vốn vào
Công ty ở Việt Nam mà công ty ở Việt Nam hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ (đã được Bộ Tài chính chấp
thuận) thì giá vốn của phần vốn chuyển nhượng được xác định bằng đồng ngoại tệ; trường hợp Công ty ở Việt
Nam hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam thì giá vốn của phần vốn chuyển nhượng được xác định bằng đồng
Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm góp vốn.

Trường hợp tổ chức có chuyển nhượng vốn gắn với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất thì thu
nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất phải tách riêng và thực hiện nộp thuế thu nhập
doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất. Trường hợp giá thực tế chuyển quyền sử
dụng đất thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định thì doanh thu tính
thuế được xác định theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm
chuyển quyền sử dụng đất. (CV số 4049/TCT-CS ngày 27/10/2008)

17. Khấu hao TSCĐ tự xây dựng: Trường hợp doanh nghiệp tự xây dựng nhà kho chứa hàng phục vụ cho nhu cầu
kinh doanh trên đất của doanh nghiệp (đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu hợp pháp), nhà kho có đủ tiêu
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chuẩn ghi nhận tài sản cố định thì doanh nghiệp được trích khấu hao TSCĐ để xác định thu nhập chịu thuế
TNDN theo quy định hiện hành phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

- Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp để chứng minh các khoản chi phí thực tế tạo nên giá trị TSCĐ

- Công trình được quản lý, theo dõi hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý
TSCĐ và hạch toán kế toán hiện hành.

(CV số 3964/TCT-HT ngày 17/10/2008)

18. Chi hỗ trợ cho hoạt động Đảng, đoàn thể: Doanh nghiệp có khoản chi hỗ trợ, ủng hộ cho hoạt động của Đảng,
đoàn thể, hội phụ nữ tại cơ sở kinh doanh mà khoản chi này có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì
khoản chi này sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế. (CV số 3789/TCT-CS ngày
07/10/2008)

19. Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa: Công ty cổ phần được thành lập từ cổ phần hoá doanh
nghiệp Nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khoảng thời gian từ ngày Nghị định số
108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ có hiệu lực thi hành đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-
CP có hiệu lực thi hành, nhưng không đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP
thì không được hưởng mức ưu đãi và thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh mới
thành lập theo quy định tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2008. (CV số 3760/TCT-CS ngày
06/10/2008)

20. Điều kiện để hưởng ưu đãi thuế TNDN: Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập
doanh nghiệp có tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp
theo quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về
thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho
khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp một Công ty cổ phần mới thành lập trên cơ sở giải thể một doanh
nghiệp tư nhân hoặc giải thể một công ty TNHH có cùng ngành nghề kinh doanh, cùng địa điểm kinh doanh với
doanh nghiệp tư nhân giải thể hoặc một công ty TNHH giải thể thì công ty cổ phần mới thành lập sẽ không được
hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo diện cở sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư mà chỉ tiếp tục hưởng
ưu đãi về thuế TNDN theo các ưu đãi về thuế TNDN đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn
lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư. (CV số 3759 TCT/CS ngày 6/10/2008).

21. Hạch toán khi tổn thất vật tư: Mức tiêu hao vật tư hợp lý do giám đốc hoặc chủ cơ sở kinh doanh xây dựng và
quyết định. Đối với cơ sở kinh doanh có Hội đồng quản trị thì Tổng giám đốc xây dựng định mức tiêu hao vật tư
để trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Kết thúc năm, cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán vật tư, phân
tích tình hình thực hiện định mức tiêu hao vật tư và phải báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

Mọi trường hợp tổn thất vật tư, hàng hoá đều không được tính giá trị vật tư, hàng hoá tổn thất vào chi phí hợp
lý.

Nếu cơ sở kinh doanh không thực hiện đúng như hướng dẫn nêu trên thì giá trị của vật tư, hàng hoá bị tổn thất
do đổ vỡ, hư hỏng trong quá trình sản xuất bốc xếp vận chuyển cơ sở kinh doanh không được tính vào chi phí
hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (CV số 3755 TCT/CS ngày 6/10/2008).

22. Ưu đãi thuế TNDN trong trường hợp thay đổi hình thức doanh nghiệp: Trường hợp Công ty có các đơn vị hạch
toán phụ thuộc đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo công ty. Nay có sự thay đổi hình thức
doanh nghiệp, chuyển sang hình thức công ty mẹ - con; Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc chuyển thành công ty
con thì công ty con tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo các ưu đãi về thuế TNDN mà Công ty mẹ đang
được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại; nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư. (CV số 3753
TCT/CS ngày 6/10/2008).

23. Chi phí lãi vay được tính vào chi phí hợp lý: Trường hợp Công ty cổ phần và một công ty quảng cáo vay vốn để
hợp tác liên doanh không thành lập thêm một pháp nhân mới thì phần vốn vay không phải để góp vốn điều lệ.
Nếu phần chi phí lãi tiền vay không vượt quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay cao nhất cùng thời điểm của tổ chức
tín dụng mà cơ sở kinh doanh có quan hệ giao dịch thì được tính vào chi phí hợplý khi quyết toán TNDN. (CV số
3700 TCT/CS ngày 2/10/2008)

24. Chi phí khấu hao TSCĐ: Về nguyên tắc TSCĐ phải đáp ứng được yêu cầu có đầy đủ hoá đơn, chứng từ chứng
minh được thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh thì mới được trích khấu hao vào chi phí hợp lý được trừ khi
xác định thu nhập chịu thuế. Nếu TSCĐ của doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng
không có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì có hai trường hợp:

- Trường hợp TSCĐ của cá nhân, hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm
hữu hạn, công ty cổ phần mà không có hoá đơn, chứng từ thì được trích khấu hao TSCĐ vào chi phí hợp lý
khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN với nguyên giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại khoản 4
Điều 4 Mục II Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định nêu trên.

- Đối với các tổ chức kinh doanh khác không thuộc đối tượng áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 4 Mục II
Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định nêu trên thì cơ sở kinh doanh không được trích
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khấu hao TSCĐ vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với TSCĐ không có đầy đủ hoá
đơn, chứng từ theo quy định. (CV số 3688/TCT-CS ngày 02/10/2008)

25. Chi phí tính thuế TNDN: Đối với tiền phí dịch vụ của hợp đồng kiện đòi nợ, lãi vay ngân hàng của khoản vay để
ứng trước tiền hàng cho chi nhánh mà không phải để góp vốn điều lệ hoặc chi trả lãi tiền vay tương ứng với
phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu nếu có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí
hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC
ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. (CV số 3681/TCT-CS ngày 02/10/2008)

26. Ưu đãi thuế TNDN: Trường hợp Công ty TNHH một thành viên là công ty mới thành lập, có chủ sở hữu là một
công ty cổ phần, công ty cổ phần dùng vốn, tài sản của mình để thành lập nên công ty Công ty TNHH một
thành viên, vì vậy công ty TNHH một thành viên không được xét thưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh
doanh mới thành lập từ dự án đầu tư. Truờng hợp công ty cổ phần đang trong thời kỳ hưởng ưu đãi thuế TNDN
thì công ty TNHH một thành viên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế TNDN mà công ty cổ phần đang được hưởng
cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư. (CV số 3622 TCT/CS ngày
29/09/2008).

27. Chi phí lãi tiền vay: Trường hợp doanh nghiệp thực hiện vay vốn trong khi chưa góp đủ vốn pháp định, vốn điều
lệ thì khoản trả lãi tiền vay tương ứng với số vốn pháp định, vốn điều lệ chưa góp đủ không được tính vào chi
phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, không phân biệt vay vốn để góp đủ vốn pháp định, vốn điều
lệ, mua sắm tài sản hay phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. (CV số 3583/TCT-CS ngày 24/09/2008)

28. Thuế TNDN phát hiện tăng thêm qua kiểm tra: Trường hợp cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được miễn
thuế TNDN, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện tăng số thuế TNDN
của thời kỳ miễn thuế thì cơ sở kinh doanh không được hưởng miễn thuế đối với số thuế TNDN phát hiện tăng
thêm, số thuế TNDN phát hiện tăng thêm doanh nghiệp phải kê khai theo mức thuế suất hiện hành hoặc mức
thuế suất ưu đãi (nếu có) cơ sở kinh doanh đang được hưởng, đồng thời tùy theo mức độ vi phạm pháp luật về
thuế mà cơ sở kinh doanh bị xử phạt theo quy định tại Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007. (CV số
3382/TCT-CS ngày 08/09/2008)

29. Chi phí hợp lý: Trường hợp doanh nghiêp chi chiết khấu, giảm giá bằng tiền cho khách hàng mua hàng hóa, dịch
vụ với khối lượng lớn thì khoản chi này thuộc chi phí bị khống chế 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý theo
quy định tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC, trường hợp này doanh nghiệp lập phiếu chi tiền cho khách hàng và
khách hàng lập phiếu thu tiền (không phát hành hóa đơn GTGT). (CV số 3379/TCT-CS ngày 08/09/2008)

30. Chứng từ thanh toán nhiên liệu: Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý,
nhân viên lái xe có chứng từ chứng minh mức tiêu hao nhiên liệu vượt định mức nhưng giám đốc chỉ duyệt chi
theo định mức thì chỉ hạch toán theo định mức tiêu hao đã được giám đốc duyệt. Trường hợp chứng từ tiêu hao
thấp hơn định mức thì chỉ được hạch toán theo thực tế. (CV số 3367/TCT-CS ngày 04/09/2008)

31. Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn: Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh hàng
hoá, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Căn cứ quy định trên, một công ty có chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân khác thì số tiền thu được từ chuyển
nhượng cổ phần nêu trên sau khi trừ đi các chi phí hợp lý phải nộp thuế TNDN theo quy định. (CV số 3330
TCT/CS ngày 4/09/2008).

32. Chính sách thuế đối với hoạt động gia công xuất khẩu: Doanh nghiệp sản xuất gia công xuất khẩu tại Việt Nam
ký hợp đồng gia công xuất khẩu với đối tác nước ngoài. Theo hợp đồng, phía đối tác nước ngoài cung cấp miễn
phí 06 dây chuyền thiết bị sản xuất đồng bộ, hiện đại để sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh cho phía Việt Nam với
yêu cầu sau khi kết thúc hợp đồng, phía Việt Nam phải tái xuất dây chuyền thiết bị này cho phía nước ngoài.
Đồng thời, phía nước ngoài ứng tiền gia công cho doanh nghiệp Việt Nam để xây dựng nhà xưởng, thuê đất.
Chính sách thuế áp dụng đối với trường hợp này như sau:

Trường hợp phía đối tác nước cung cấp dây chuyền thiết bị miễn phí cho phía Việt Nam, vì vậy đối tác nước
ngoài không thuộc đối tượng chịu thuế đối với dây chuyền thiết bị này theo hướng dẫn tại Thông tư số
05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005.

Do toàn bộ dây chuyền được cung cấp miễn phí và không được theo dõi trên sổ sách kế toán của bên Việt Nam
nhưng các chi phí liên quan đến việc đưa dây chuyền thiết bị vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (chi phí vận
chuyển, thuế nhập khẩu…) do phía Việt Nam chịu. Theo nguyên tắc kế toán thì các khoản chi phí này được tính
vào nguyên giá TSCĐ và trích khấu hao. Vì vậy, khoản chi phí này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu
nhập chịu thuế TNDN nhưng phân bổ theo thời hạn của hợp đồng gia công. Số thuế GTGT đầu vào khâu nhập
khẩu của linh kiện, chi tiết, công cụ kèm theo dây chuyền thiết bị được cung cấp miễn phí này bên Việt Nam
được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Doanh nghiệp Việt Nam không có quyền sở hữu mà chỉ có quyền sử dụng và định đoạt máy móc, thiết bị trong
thời gian hợp đồng kinh tế giữa hai bên còn hiệu lực, kết thúc hợp đồng, bên Việt Nam phải tái xuất trả lại cho
đối tác nước ngoài. Vì vậy, giá trị máy móc thiết bị không phải là thu nhập của doanh nghiệp Việt Nam nên
không phải phản ánh tăng doanh thu chịu thuế của doanh nghiệp. (CV số 3313/TCT-CS ngày 03/09/2008)
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33. Chính sách thuế TNDN đối với khoản thu nhập từ nước ngoài chuyển về: Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước
ngoài có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nước ngoài, thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN theo
quy định của Luật Thuế TNDN hiện hành của Việt Nam, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu
đãi miễn, giảm thuế thu nhập theo quy định của nước doanh nghiệp đầu tư. Mức thuế suất thuế TNDN để tính
và kê khai thuế đối với các khoản thu nhập từ nước ngoài là 28%, không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu
có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng theo Luật Thuế TNDN hiện hành.

Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã chịu thuế TNDN (hoặc 1 loại thuế có bản chất
tương tự như thuế TNDN) ở nước ngoài, khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu
tư ra nước ngoài được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận trả thay (kể cả
thuế đối với tiền lãi cổ phần), nhưng số thuế được trừ không vượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định của
Luật Thuế TNDN của Việt Nam. Số thuế TNDN Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được miễn, giảm đối với phần lợi
nhuận được hưởng từ dự án đầu tư ở nước ngoài theo luật pháp của nước doanh nghiệp đầu tư cũng được trừ
khi xác định số thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam.

Căn cứ theo hướng dẫn trên, trường hợp Công ty trong các năm 2006, 2007 kinh doanh tại Lào có thu nhập thì
khoản thu nhập này phải kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN hiện hành của Việt Nam.
Trường hợp khoản thu nhập này đã chịu thuế TNDN tại Lào thì khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, Công
ty được trừ số thuế đã nộp tại Lào, số thuế được trừ không vượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định của
Luật Thuế TNDN của Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC. (CV số 3312/TCT-CS ngày
03/09/2008)

34. Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê: Trường hợp Công ty ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê 02
lô đất cho tổ chức khác, đơn vị không có quyết định di dời ra khỏi quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền ban
hành nên toàn bộ giá trị Hợp đồng thuộc diện nộp thuế thu nhập đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng
đất, quyền thuê đất quy định tại Phần C, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính.

Về vấn đề hạch toán chi phí đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê đất, đơn vị thực hiện theo các nguyên
tắc sau:

- Toàn bộ các khoản chi phí đều phải có hoá đơn, chứng từ lập đúng theo quy định của pháp luật.

- Các khoản chi phí được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển quyền thuê đất
phải tương ứng với doanh thu để tính thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điểm 1.2, Mục IV, Phần C,
Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 14/02/2007.

- Trường hợp các chi phí liên quan đến 02 lô đất nêu trên hàng năm đã hạch toán vào chi phí kinh doanh
trong kỳ thì đơn vị phải hạch toán lại, tính toán lại số thuế TNDN của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong
kỳ và tính toán số thuế TNDN phải nộp liên quan đến việc chuyển nhượng quyền thuê đất.

Trường hợp đơn vị không hạch toán lại các khoản chi phí đã hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ thì đơn
vị không được tính trừ các khoản chi phí này khi xác định thu nhập chuyển quyền thuê đất của đơn vị. (CV số
3309/TCT-CS ngày 03/09/2008)

35. Chi phí tiền lương: Trường hợp người chủ sở hữu Công ty TNHH đồng thời là giám đốc Công ty trực tiếp tham
gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì chi phí tiền lương, tiền công của giám đốc này
(nếu có đủ căn cứ, chứng từ theo chế độ quy định) được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập
chịu thuế TNDN. (CV số 3308/TCT-CS ngày 03/09/2008)

36. Đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất: Trường hợp Công ty định giá lại giá trị quyền sử dụng đất để xác định
giá trị tài sản thì phần chênh lệc tăng do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất không phải là chi phí đầu tư thực
tế do doanh nghiệp bỏ ra (không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế) nên không được tính vào chi
phí hợp lý để tính thuế TNDN. (CV số 3234/TCT-CS ngày 26/08/2008)

37. Chính sách thuế đối với tiền điện, nước, điện thoại: Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê nhà cho chuyên gia
nước ngoài để ở thì nếu trong hợp đồng đồng lao động Công ty ký với chuyên gia quy định Công ty sẽ thanh
toán cho chuyên gia tiền thuê nhà, tiền điện, nước, điện thoại của nhà thuê đó thì các khoản này được coi như
một phần tiền lương của chuyên gia nước ngoài và được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh
nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. (CV số 3233/TCT-CS ngày 26/08/2008)

38. Xử lý tài sản trước khi giải thể: Trường hợp Công ty được thành lập theo Luật Doanh nghiệp thực hiện chuyển
sang mô hình cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP thì khi chuyển đổi phải
thực hiện quyết toan thuế thu nhập doanh nghiệp và phait nộp tờ khai quyết toan thuế, nộp thuế thu nhập
doanh nghiệp theo quy định. Đối với tài sản được tiếp tục sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở
mới thì Công ty phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định. (CV số
3184/TCT-CS ngày 22/08/2008)

39. Hóa đơn, chứng từ thuê khoán: Trường hợp đơn vị thuê một nhóm người thực hiện một số công việc phục vụ
cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì đơnvị phải ký hợp đồng với từng cá nhân hoặc người đại diện cho một
nhóm người (có danh sách kèm theo giấy ủy của từng cá nhân cho người đại diện). Tiền lương, tiền công thực
tế chi trả cho người lao động phù hợp với hợp đồng đã ký và có đầy đủ chứng từ ký nhận tiền của người lao
động thì được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế. Thủ tục kê khai, nộp thuế thu nhập cá
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nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập thực hiện theo Thông tư số 81/2004/TT-BTC. (CV số 3179/TCT-CS
ngày 22/08/2008)

40. Hạch toán khoản tiền bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: Kể từ ngày 01/01/2007, các khoản
phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế được hạch toan vào chi phí
hợp lý theo hướng dẫn theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC. (CV số 3158/TCT-CS ngày 21/08/2008)

41. Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái: Các khoản lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ doanh nghiệp
được tính vào chi phí hay thu nhập chịu thuế TNDN. Các khoản lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính doanh nghiệp không được tính vào chi phí hay thu nhập
khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (CV số 3123/TCT-CS ngày ngày 19/08/2008).

42. Chi phí hợp lý: Trường hợp Công ty có đóng góp kinh phí xây dựng các tuyến đường thì khoản chi này không
liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế của Công ty nên không được hạch toán vào chi phí khi
tính thu nhập chịu thuế TNDN. Công ty hạch toán khoản đóng góp này vào thu nhập sau thuế TNDN. (CV số
3106/TCT-CS ngày 19/08/2008)

43. Xác định dự án đầu tư để hưởng ưu đãi thuế TNDN: Theo luật đầu tư thì dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ
vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn củ thể, trong khoảng thời gian xác định.

44. Do vậy, cơ sở kinh doanh mới thành lập có dự án đầu tư theo quy định trên và đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư
theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ thuộc diện được hưởng ưu đãu thuế
TNDN. (CV số 3102 TCT/CS ngày 18/08/08).

45. Ưu đãi thuế TNDN: Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
mà có sự thay đổi về hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập thêm cơ sở kinh doanh khác vào
theo quy định của pháp luật thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng thời
gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.

Như vậy, công ty cổ phần xây dựng được tách ra từ công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà ở (đơn vị đang
được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế) thì công ty cổ phần xây dựng không thuộc diện ưu đãi thuế thu nhập
doanh nghiệp. (CV số 3076 TCT/CS ngày 18/08/08).

46. Xác định điều kiện để hưởng ưu đãi đầu tư: Nguyên tắc việc xác định điều kiện để xét hưởng ưu đãi đầu tư (ưu
đãi miễn giảm thuế TNDN) được căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp so với Giấy phép đầu tư/Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư của của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được các điều
kiện như đã đăng ký trong Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì việc giải quyết ưu đãi đầu tư
được căn cứ theo tình hình thực tế các điều kiện đạt được và quy định tại các văn bản pháp luật thuế hiện hành.
(CV số 3022 TCT/CS ngày 11/08/08)

47. Chính sách thuế đối với đại lý bảo hiểm: Đại lý bảo hiểm là tổ chức khác (trừ tồ chức đại lý bảo hiểm được
thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp), cá nhân: thực hiện nộp thuế thu nhập theo mức ấn định 5%
trên hoa hồng đại lý mà tổ chức, cá nhân được hưởng bao gồm cả các khoản nhận chi hỗ trợ bằng tiền từ bên
giao đại lý). Cở sở giao đại lý có trách nhiệm khấu trừ số thuế TNDN trước khi trả hoa hồng đại lý cho tổ chức,
cá nhân nhận đại lý và nộp vào Ngân sách nhà nước.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp các cá nhân ký hợp đồng đại lý bảo hiểm thì thực hiện nộp thuế thu
nhập theo mức ấn định 5% trên hoa hồng được hưởng thông qua việc cơ sở giao đại lý khấu trừ tại nguồn. (CV
số 2750 TCT/CS ngày 21 /07/2008).

48. Thuế GTGT và thuế TNDN đối với tiền đền bù do di dời địa điểm kinh doanh theo quy hoạch: Trường hợp Công
ty nhận tiền đền bù về TSCĐ trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm
quyền thì phải kê khai, nộp thuế GTGT trên phần giá trị còn lại của TSCĐ được đền bù. Trường hợp các công
nhận tiền hỗ trợ do di dời địa điểm theo quy hoạch thì khoản tiền nhận được này không phải kê khai, nộp thuế
GTGT.

Từ năm 2007, các công ty có nhận được tiền đền bù về TSCĐ trên đất và tiền hỗ trợ do di dời địa điểm theo quy
hoạch thì khoản tiền nhận được này sau khi trừ đi chi phí có liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp
đặt…), giá tri còn lại của TSCĐ và chi phí khác (nếu có) sẽ được hạch toán vào thu nhập khác và kê khai nộp
thuế TNDN theo quy định. Trường hợp khoản hỗ trợ  kinh phí và giá trị tài sản được đền bù thấp hơn các khoản
chi phí có liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt…), giá tri còn lại của TSCĐ và chi phí khác
(nếu có) thì doanh nghiệp được hạch toán như một khoản lỗ. (CV số 2691/TCT-CS ngày 15/07/2008)

49. Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm: Doanh nghiệp được trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
tại thời điểm khóa sổ kế toán để lập báo  cáo tài chính năm với mức trích từ 1% - 3% trên quỹ tiền lương làm
cơ sở đóng bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp khi xác định thu nhập
chịu thuế TNDN khoản trích lập vào quỹ năm nay:

Nếu số phải trích lập quỹ năm nay bằng số dư của quỹ năm trước thì doanh nghiệp không phải trích thêm;

Nếu số phải trích lập năm nay cao hơn số dư năm trước chuyển sang thì doanh nghiệp trích thêm vào chi phí
quản lý doanh nghiệp phần chênh lệch.

(CV số 2585/TCT-CS ngày 08/07/2008)
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50. Xác  định doanh thu, chi phí đối với hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng: Trường hợp Công ty cho thuê lại đất
và cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp, bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập
chịu thuế của hoạt động cho thuê này được xác định phù hợp với việc xác định chi phí của Công ty như sau:

Nếu Công ty xác định được chi phí  hợp lý của từng năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là số tiền cho
thuê  tài sản của từng năm

Nếu Công ty có đủ cơ sở để xác định được toàn bộ chi phí hợp lý của số năm mà bên thuê trả tiền trước thì
doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền bên thuê trả trước

(CV số 2583/TCT-CS ngày 08/07/2008)

51. Chi phí tham gia hội chợ: Trường hợp doanh nghiệp tham gia hội chợ phục  vụ cho sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp, các khoản chi phí được hạch toán như sau:

Đối với doanh nghiệp: doanh nghiệp có các chứng từ hóa đơn hợp pháp cho việc tham  gia hội chợ ở nước ngoài
phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nếu chứng minh được mục đích của việc này có
liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế thì khoản chi phí này được tính là chi
phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với người lao động đi công tác  nước ngoài phục vụ cho việc tham gia hội chợ ở nước ngoài thì phần chi phí
phụ cấp cho người lao động (không bao gồm chi phí  đi lại và tiền ở) không vượt quá 2 lần mức quy định tại
Thông tư số 95/2005/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn
hạn ở nước ngoài được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Đối với tiền đi lại và tiền ở, doanh nghiệp
phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thì được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Các khoản chi phí trên chỉ
được tính vào chi phí hợp lý nếu công tác có liên quan đến việc tham gia hội chợ ở nước ngoài phục vụ cho sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp và số ngày đi phải phù hợp với hội chợ tổ chức ở nước ngoài. (CV số
2523/TCT-CS ngày 02/07/2008)

52. Khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định của thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn thực tế có sử dụng cho
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng chưa chuyển quyền sở hữu cho Công ty theo quy định của
pháp luật thì khấu hao TSCĐ đã trích không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (CV số
2469/TCT-CS ngày 14/07/2008)

53. Chi phí tham quan, học tập kinh nghiệm: Trường hợp doanh nghiệp có tổ chức cho các khách hàng, các cán bộ
thuộc hệ thống chính trị ở địa phương đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài thì các khoản này không
được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (CV số 2416/TCT-CS ngày 23/06/2008)

54. Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác: Phần chi phụ cấp cho người lao động (không bao gồm tiền đi lại và
tiền ở) không vượt quá hai lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính mới được tính vào chi phí hợp lý
để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Chế độ chi phụ cấp cho cán bộ, công chức đi công tác hiện nay được
hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007. (CV số 2415/TCT-CS ngày 23/06/2008)

55. Chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn bằng quyền sử dụng đất: Trường hợp Công ty được UBND tỉnh giao
đất để thực hiện dự án, Công ty đã nộp tiền sử dụng đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu
Công ty sử dụng một phần diện tích đất (thuộc dự án) đã được xây dựng cở sở hạ tầng để góp vốn liên doanh
theo quy định của pháp luật thì giá trị quyền sử dụng đối  với diện tích  đất góp vốn liên doanh này không thuộc
đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất. (CV số 2396/TCT-CS ngày
23/06/2008)

56. Chính sách thuế đối với doanh nghiệp giải thể: Công ty là cơ sở mới thành lập năm 2007 từ dự án đầu tư tại Khu
công nghiệp, trong năm 2007 đã phát sinh doanh thu từ dự án đầu tư và phát sinh lỗ từ hoạt động này. Đến
ngày 31/12/2007, Công ty giải thể doanh nghiệp, đã bán toàn bộ tài sản (nhà xưởng, máy  móc thiết bị, nguyên
vật liệu…), vì vậy thực tế đơn vị không thực hiện đúng cam kết đầu tư, dự án đầu tư, do đó thu nhập từ hoạt
động bán tài sản do doanh nghiệp giải thể không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. (CV số 2390/TCT-CS ngày
23/06/2008)

57. Trích lập quỹ dự phòng tiền lương: Đối với Công ty TNHH do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ không được
hạch toán khoản trích lập quỹ dự phòng tiền lương vào chi phí khi tính thu nhập chịu thuế TNDN. (CV số
2389/TCT-CS ngày 23/06/2008)

58. Ưu đãi thuế TNDN: Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa
bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt
khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN không
phân biệt ngành nghề kinh doanh. (CV số 2384 TCT/CS ngày 23/06/2008)

THUẾ TNCN

1. Thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội: Các khoản thu nhập mà cá nhân nhận được từ quỹ BHXH
theo chế độ trợ cấp thai sản (bao gồm cả tiền trả thay lương khi nghỉ việc sinh con), chế độ trợ cấp ốm đau
theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội được miễn thuế thu nhập cá nhân. (CV 4684/TCT-TNCN ngày
04/12/2008)

2. Thoái trả thuế TNCN: Trường hợp hộ kinh doanh cá thể nhận đại lý bán hàng hoá hưởng hoa hồng, khi chi trả
tiền hoa hồng công ty giao đại lý phải khấu trừ tiền thuế TNDN tính trên hoa hồng được hưởng; nhưng thực tế
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công ty không khấu trừ thuế TNDN mà lại khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tiền hoa hồng, thì hộ kinh
doanh cá thể  sẽ phải quyết toán số thuế TNDN phải nộp trong năm làm căn cứ để bù trừ với số thuế TNCN đã
khấu trừ Trường hợp sau khi đã bù trừ cho số tiền thuế TNDN, tiền phạt (nếu có) mà số tiền thuế TNCN đã khấu
trừ vẫn còn thừa thì thực hiện thủ tục hoàn trả số thuế nộp thừa cho hộ kinh doanh này. Hồ sơ, thủ tục hoàn
thuế TNCN đã nộp thừa được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 6, mục I, phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC
ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành
Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Quản lý thuế. (CV số 4659/TCT-TNCN ngày 03/12/2008)

3. Thuế TNCN đối với tiền công tác phí vượt định mức: Trường hợp doanh nghiệp đang áp dụng mức chi công tác
phí nước ngoài cho nhân viên cao hơn định mức công tác phí do Bộ Tài chính quy định thì phần chênh lệch lớn
hơn quy định phải tính vào khoản thu nhập thường xuyên để kê khai xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân
tại năm phát sinh khoản chênh lệch trên.

Theo hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp trả công tác phí cho nhân viên 100 USD/ngày so với định
mức quy định của Bộ Tài chính 80USD/ngày thì khoản tiền cao hơn định mức 20USD/ngày phải tính vào thu
nhập thường xuyên để kê khai xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của nhân viên đó. (CV số 4581/TCT-HT
ngày 01/12/2008)

4. Thuế TNCN đối với tiền nhà: Các khoản thu nhập không tính trong tiền lương, tiền công được chi trả hộ như tiền
nhà, điện, nước thuộc các khoản thu nhập thường xuyên chịu thuế TNCN; riêng tiền nhà tính theo số thực tế chi
trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế. Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu
nhập chịu thuế trong trường hợp này căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao tính theo tỷ lệ giữa diện
tích cá nhân sử dụng với diện tích của căn nhà và cũng được tính tối đa 15% tổng thu nhập chịu thuế.

Như vậy, khoản tiền nhà, điện, nước do Tổ hợp chi trả hộ cho các nhân viên của Tổ hợp làm việc tại dự án Nhà
máy, là khoản thu nhập thường xuyên phải chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo quy định
trên. (CV số 4514 TCT/TNCN ngày 26/11/2008).

5. Cách tính thuế TNCN đối với người có thu nhập cao: Luật Thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội nước CHXHCN
Việt Nam khóa XII thông qua ngày 22/11/2007 có hiệu lực từ ngày 1/1/2009. Theo đó, cá nhân có thu nhập từ
tiền lương, tiền công sẽ được trừ một số khoản khi tính thuế TNCN như: khoản đóng góp BHXH, BHYT; bảo
hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc; khoản đóng góp từ
thiện, nhân đạo; khoản giảm trừ gia cảnh. Ngoài ra, tiền lương ngoài giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm
việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật sẽ được miễn thuế. Giả sử một cá nhân có thu nhập
từ 3 nguồn sau: Lương cơ bản: 3.132.000 đồng; Lương kinh doanh: 4.000.000 đồng; Lương ngoài giờ: 400.000
đồng, phần tiền lương ngoài giờ được trả cao hơn của cá nhân này là 200.000 đồng. Khi đó thu nhập tính thuế
sẽ được tính cụ thể như sau:

Thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân = Lương cơ bản + Lương kinh doanh + Lương ngoài giờ =3.132.000 +
4.000.000 + (400.000 - 200.000 = 7.332.000 (đồng).

Các khoản được giảm trừ: Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số
ngành nghề, các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, nhân đạo và giảm trừ gia cảnh.

Mức giảm trừ gia cảnh: 4 triệu đồng cho bản thân, 1,6 triệu đồng/người phụ thuộc. Giả định cá nhân trên có 3
người phụ thuộc (2 con nhỏ dưới 18 tuổi và mẹ già không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá
500.000 đồng/tháng).

Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề, các khoản
đóng góp từ thiện, nhân đạo không phát sinh.

Các khoản được giảm trừ = 4.000.000 + (1.600.000 x 3) = 8.800.000 đồng

Thu nhập tính thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ = 7.332.000 – 8.800.000 = - 1.468.000
(đồng)

Đối chiếu theo biểu thuế lũy tiến của Luật thuế TNCN thì thu nhập của cá nhân nêu trên chưa đến mức phải nộp
thế TNCN.

(CV số 4145/TCT-TNCN ngày 04/11/2008)

6. Hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân: Ngày 30/09/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số
84/2008/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số
100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số iều của Luật thuế TNCN.

Theo đó, các khoản thu nhập chịu thuế được chia thành thu nhập từ: tiền lương, tiền công; từ đầu tư vốn; từ
chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản và các khoản thu nhập khác.

Từ cách phân loại này, việc áp dụng thuế suất được quy định theo hai hướng: đối với thu nhập từ kinh doanh và
tiền lương, tiền công, áp dụng biểu thuế luỹ tiến từng phần; các khoản thu nhập còn lại áp dụng biểu thuế toàn
phần.
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Ngoài ra, Thông tư cũng bổ sung thêm các khoản thu nhập sau vào diện miễn thuế: thu nhập từ tiền lương làm
việc vào ban đêm, làm việc thêm giờ được trả lương cao hơn lương làm việc ban ngày, làm việc trong giờ; lương
hưu; học bổng từ ngân sách nhà nước và từ các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của chính phủ; thu
nhập từ viện trợ,…

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo
biểu thuế luỹ tiến từng phần như sau:

Bậc thuế
Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính
thuế/tháng

(triệu đồng)
Thuế suất (%)

1 Đến 60 Đến 5 5

2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10

3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15

4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20

5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25

6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30

7 Trên 960 Trên 80 35

Việc giảm trừ cho người phụ thuộc được thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ
một lần vào một đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Người phụ thuộc mà đối tượng nộp thuế có trách
nhiệm nuôi dưỡng phát sinh tháng nào thì được tính giảm trừ tháng đó. Trường hợp nhiều đối tượng nộp thuế
có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì các đối tượng nộp thuế phải tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ
gia cảnh vào đối tượng nội thuế.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản là 25% trên thu nhập tính thuế. Trường
hợp không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng
thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

Đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán, nhà đầu tư được đăng ký một trong hai phương pháp nộp thuế:
Phương pháp 1, nộp 0,1% trên gián trị mỗi lần chuyển nhượng, phương pháp 2, nộp 20% trên tổng lợi nhuận
thu được từ kinh doanh chứng khoán.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngay đăng công báo và áp dụng cho tất cả các khoản thu nhập chịu
thuế TNCN phát sinh từ ngày 01/01/2009.

7. Thuế nhà thầu nước ngoài: Trường hợp Công ty thuê tàu của các hãng tàu nước ngoài để thực hiện hoạt động
khai thác vận chuyển hàng hóa, thì khi thanh toán tiền thuê tàu cho các hãng tàu nước ngoài Công ty phải thực
hiện khai nộp thuế nhà thầu thay cho hãng tàu theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày
11/01/2005. (CV số 3522/TCT-CS ngày 19/09/2008)

8. Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân: Theo Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính
phủ ban hành ngày 08/9/2008, có 10 loại thu nhập buộc phải chịu thuế thu nhập cá nhân, gồm: Thu nhập từ
hoạt động sản xuất kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử
dụng lao động; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn; chuyển nhượng bất động sản; thu
nhập từ trúng thưởng bằng tiền hoặc hiện vật; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại
theo quy định của Luật Thương mại; thu nhập từ thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế,
cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng; thu nhập từ nhận
quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác
phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

14 loại thu nhập được xếp vào loại thu nhập miễn thuế gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ
với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, anh chị em ruột... với nhau; thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá
nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng giữa vợ chồng, người thân huyết thống với nhau; thu nhập từ tiền lãi gửi tại
ngân hàng, tổ chức tín dụng, thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ kiều hối; tiền lương
hưu; tiền học bổng; thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phí nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn
lao động...

Khi đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai hỏa hoạn, bệnh tật hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp
thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, công
được phân định thành 7 bậc thuế. Mức chịu thuế suất thấp nhất là 5% đối với thu nhập hàng tháng đến 5 triệu
đồng (60 triệu/năm); 10% đối với mức thu nhập từ 5-10 triệu đồng/tháng (trên 60-120 triệu/năm). Mức thuế
suất áp dụng cao nhất là 35% đối với thu nhập hàng tháng trên 80 triệu đồng (trên 960 triệu đồng/năm).
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Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công được xác định bằng thu nhập chịu thuế
các khoản này trừ đi các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc, giảm trừ gia cảnh và các khoản đóng góp vào quỹ từ
thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.

Mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 48 triệu đồng/năm. Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc
(con dưới 18 tuổi, con trên 18 tuổi bị tàn tật mất khả năng lao động, vợ, chồng, cha mẹ hai bên của người nộp
thuế nhưng không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc thu nhập quá thấp...) mà người nộp thuế có
nghĩa vụ nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. Mỗi người phụ thuộc
chỉ được tính giảm trừ 1 lần vào 1 đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Mức thu nhập làm căn cứ xác định
người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không
vượt quá 500 ngàn đồng.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009.

9. Chính sách thuế GTGT đối với đại lý bán hàng đa cấp, đại lý bưu điện: Trường hợp các cá nhân là đại lý bán
hàng đa cấp, đại lý bưu điện dự kiến tổng thu nhập trong năm chưa đến 60 triệu đồng thì cá nhân gửi đơn đề
nghị tổ chức bán hàng đa cấp, bưu điện không khấu trừ thuế 10%, đồng thời gửi đề nghị đến cơ quan thuế địa
phương nơi thường trú. Cuối năm, tổ chức bán hàng đa cấp, bưu điện gửi Cục thuế bản kê khai chi tiết về họ,
tên, mã số thuế, số tiền đã chi trả để Cục thuế có cơ sở quản lý và kiểm tra.

Trường hợp tổ chức bán hàng đa cấp, bưu điện đã thực hiện khấu trừ thuế 10% và các đại lý tổng hợp thu nhập
từ hoa hồng đại lý và thu nhập khác (nếu có) dưới 60 triệu đồng/năm thì các đại lý tập hợp chúng từ khấu trừ
thuế và lập hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính (Tờ
khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu 06A/TNCN hoặc 06B/TNCN đính kèm Thông tư 60/2007/TT-BTC) và nộp
cho tổ chức bán hàng đa cấp, bưu điện. Cá nhân làm đại lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính
xác, trung thực của số liệu kê khai.

Tổ chức bán hàng đa cấp, bưu điện tập hợp các tờ khai thuế và xác định các khoản thu nhập đã chi trả, số thuế
đã khấu trừ của cá nhân tạm nộp trong năm, lập danh sách các cá nhân có số thuế được hoàn và chuyển về cơ
quan thuế trực tiếp quản lý. Cơ quan thuế căn cứ các số liệu mà tổ chức bán hàng đa cấp, bưu điện đề nghị
hoàn làm quyết định hoàn thuế chung chuyển vào tài khoản của tổ chức. Tổ chức bán hàng đa cấp, bưu điện sẽ
trả tiền thuế cho từng đại lý. (CV số 3235/TCT-TNCN ngày 26/08/2008)

10. Thuế thu nhập cá nhân đối với phụ cấp đặc thù: Các khoản phụ cấp không thuộc diện chịu thuế TNCN gồm có:
phụ cấp đặc thù đối với một số ngành nghề theo quy định pháp luật.

Trường hợp công nhân, viên chức trực tiếp phục vụ các chuyến bay, cơ vụ sân bay được hưởng chế độ thưởng
an toàn hàng không theo các mức 15% và 20% lương cấp bậc, chức vụ.

Khoản thưởng an toàn hàng không theo quy định của nhà nước đối với công nhân, viên chức ngành hàng không
là chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số ngành nghề đặc biệt, thuộc diện không chịu thuế thu nhập đối với
người có thu nhập cao. (CV số 3028 TCT/CS ngày 11/08/08).

11. Thuế TNCN đối với khoản trợ cấp trong thời gian nghỉ thai sản: Thu nhập từ tiền luơng của người lao động trong
thời gian nghỉ thai sản do Bảo hiểm xã hội chi trả (Điều 35 Luật BHXH 71/2006/QH11) phải chịu thuế TNCN.
Riêng khoản trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con là khoản thu nhập không thuộc
chịu thuế TNCN. (CV số 2741/TCT-TNCN ngày 17/07/2008)

12. Triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân: Theo Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg ra ngày 15/7/2008, Thủ
tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề ra các biện pháp tăng
cường quản lý các hoạt động về đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán nhằm quản lý
chặt chẽ thu nhập từ hoạt động này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng chỉ đạo các Sở liên quan tăng cường quản lý hoạt động đăng ký
chuyển nhượng bất động sản, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, đồng thời phối
hợp với cơ quan Thuế quản lý chặt chẽ giá cả và thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn.

Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy
định về đăng ký kinh doanh, xử lý nghiêm các cá nhân thực tế có kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh
theo quy định.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định
của pháp luật về lao động và tiền lương để kiểm soát việc chi trả tiền lương, tiền công thực tế của các tổ chức,
cá nhân kinh doanh cho người lao động. Chậm nhất đến 31/12/2008, cơ quan Thuế hoàn thành việc đăng ký
thuế cho tất cả các cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế và tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập trên địa bàn.

THUẾ KHÁC, PHÍ VÀ LỆ PHÍ

1. Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Ngày 14/11/2008, Quốc hội đã thông qua Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB),
thay thế Luật thuế TTĐB số 05/1998/QH10 và các Luật sửa đổi, bổ sung.

Theo dó, từ ngày 01/04/2009, thuế suất thuế TTĐB của một số hàng hóa, dịch vụ được điều chỉnh tăng từ 5%
đến 15% như mặt hàng rượu tăng từ 30% đến 45% đối với rượu từ 20 độ trở lên, từ 20% đến 25% đối với
rượu dưới 20 độ, mặt hàng bia các loại tăng từ 40% đến 45%, bỏ mức 75% đối với mặt hàng bia chai, bia hộp;
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Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh đặt cược cùng chịu mức thuế là 30%, thay cho mức
25% cũ, dịch vụ kinh doanh vũ trường áp dụng mức thuế suất là 40%. Mặt hàng thuốc lá điếu, xì gà và các chế
phẩm từ cây thuốc lá chịu chung mức thuế suất là 65%.

Các loại hàng hóa, dịch vụ khác như bài lá, vàng mã, dịch vụ kinh doanh xổ số vẫn giữ nguyên mức thuế suất
theo quy định cũ.

Điểm khác biệt đáng lưu ý trong Luật mới này là quy định về thuế suất thuế TTĐB đối với mặt hàng xe ô tô dưới
24 chỗ ngồi, được phân ra thành các loại: xe 9 chỗ trở xuống, xe từ 10 đến 16 chỗ, xe 16 đến 24 chỗ, xe vừa
chở người vừa chở hàng, xe chạy bằng xăng kết hợp với năng lượng điện.

Theo đó, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có mức thuế suất khác nhau theo dung tích xi lanh, từ 45% đến 60%.
Xe ô tô từ 9 đến 16 chỗ chịu mức thuế suất là 30%. Đối với xe chở người từ 16 đến 24 chỗ và xe ô tô vừa chở
người, vừa chở hàng chịu chung mức thuế suất là 15%. Riêng xe ô tô chở người chạy bằng điện chịu mức thuế
suất thấp hơn so với qiu định cũ, cụ thể là 25% đối với xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống; 15% đối với xe từ 9 đến 16
chỗ và 10% đối với xe từ 16 đến 24 chỗ.

Ngoài ra, Luật mới bổ sung vào danh sách các mặt hàng chịu thuế xe mô tô 2 bánh, 3 bánh có dung tích xi lanh
trên 125 cc, du thuyền và tàu bay với mức thuế suất tương ứng là 20% đối với mặt hàng xe mô tô và 30% đối
với du thuyền, tàu bay

Luật mới không quy định các trường hợp được miễn thuế, người nộp thuế sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu
thuế TTĐB gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế. Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở
tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra
thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/4/2009; các quy định đối với mặt hàng rượu và bia có hiệu lực thi hành từ ngày
01/01/2010.

2. Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài khi bán thanh lý tài sản: Trường hợp Nhà thầu phụ nước ngoài
thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo phương pháp ấn định có phát
sinh việc bán thanh lý tài sản thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 05/2005/TT-BTC, cụ thể: khi bán thanh
lý tài sản (nếu tài sản có nguồn gốc nhập khẩu phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) thì Nhà
thầu phụ nước ngoài phải xuất hóa đơn GTGT cho người mua và thực hiện thủ tục thanh lý theo quy định.

Trường hợp nhà thầu phụ nước  đã quyết toán thuế, thu hồi mã số thuế thì đơn vị liên hệ với Cục thuế để được
cấp hóa đơn bán lẻ và thực hiện nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % GTGT tính trên doanh thu chịu thuế và thuế TNDN
theo tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.
(CV số 4928/TCT-CS ngày 24/12/2008)

3. Thuế nhà thầu nước ngoài đối với giá trị hợp đồng giao thầu lại cho nhà thầu phụ nước ngoài: Đối với Nhà thầu
nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thực hiện được chế độ hoá đơn, chứng
từ phản ánh trên sổ kế toán đầy đủ về doanh thu hàng hoá và dịch vụ bán ra; giá trị hàng hoá và dịch vụ mua
vào, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ; thuế GTGT phải nộp thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà
thầu phụ nước ngoài đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Nhà thầu tư vấn là nhà thầu chính đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ và thuế TNDN theo phương pháp ấn định tỷ lệ phần trăm tính trên doanh thu chịu thuế, có ký
hợp đồng giao bớt phần việc cho nhà thầu phụ . nước ngoài, nêu nhà thầu tư vấn xuất trình dược chứng từ
chứng minh nhà thầu phụ nước ngoài đã đăng ký trực tiếp nộp thuế với cơ quan thuế đối với phần giá trị hợp
đồng nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện thì nhà thầu tư vấn không phải nộp thuế đối với giá trị hợp đồng giao
thầu lại cho nhà thầu phụ nước ngoài. (CV số 4747 TCT-HT ngày 10/12/2008).

4. Thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch cụ cung cấp lao động: Trường hợp Công ty tại Việt Nam ký thoả thuận và
thanh toán tiền theo thoả thuận với Công ty tại nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam (nhà thầu
nước ngoài) để nhà thầu nước ngoài cung cấp các chuyên gia đến Việt Nam thực hiện các công việc cho Công ty
tại Việt Nam, thì nhà thầu nước ngoài cung cấp dịch vụ này thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo quy
định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên. Công ty tại Việt Nam có trách nhiệm đăng ký kê khai nộp thuế
hộ nhà thầu nước ngoài. Trường hợp Công ty không kê khai, khấu trừ và nộp thuế GTGT, thuế TNDN hộ nhà
thầu nước ngoài thì sẽ bị truy thu, xử phạt theo quy định hiện hành và nộp thay nhà thầu nước ngoài.

Đối với thu nhập tiền lương được trả của các chuyên gia nước ngoài làm việc ở Công ty Việt Nam thuộc diện
chịu thuế thu nhập theo quy định của Pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH10 nêu trên, Pháp lệnh số 14/2004/PL-
UBTVQH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn
bản hướng dẫn thi hành. (CV số 4702/TCT-HT ngày 05/12/2008)

5. Thuế nhà thầu nước ngoài: Trường hợp một Công ty của Việt Nam trả cho một công ty ở nước ngoài cho việc sử
dụng mạng lưới chuyển phát quốc tế (từ Việt Nam đi) thì được coi là có thu nhập phát sinh tại Việt Nam và
thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên. (CV số 4620/TCT-HT ngày
02/12/2008)

6. Phí, lệ phí cảng đường thuỷ nội địa: Ngày 11/11/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 101/2008/TT-BTC
hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa
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Theo đó, áp dụng mức thu phí trọng tải lượt vào và lượt ra (kể cả có tải, không tải): 165 đồng/tấn trọng tải toàn
phần.

Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 10 đến 50 tấn: 5.000
đồng/chuyến; từ 51 tấn đến 200 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 13 ghế đến 50 ghế: 10.000 đồng; Phương
tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần từ 201 đến 500 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 51 ghế đến 100
ghế: 20.000 đồng; từ 501 tấn trở lên hoặc chở khách từ 101 ghế trở lên: 30.000 đồng…

Phương tiện vào, ra cảng không nhằm mục đích bốc dỡ hàng hóa, không nhận trả khách áp dụng mức thu phí
trọng tải bằng 70%...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

7. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận chất lượng phương tiện giao thông vận tải: Ngày 11/11/2008, Bộ Tài chính đã ban
hành Thông tư số 102/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận
bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

Theo đó áp dụng mức lệ phí cấp Giấy chứng nhận cấp theo quy định của công ước quốc tế hoặc theo tiêu
chuẩn, quy phạm Việt Nam cho tàu biển, công trình biển là 50.000 đồng/giấy; Giấy chứng nhận xét duyệt thiết
kế phương tiện thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho phương tiện thuỷ
nội địa: 20.000 đồng; Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới (cấp cho các Trung tâm đăng kiểm xe cơ
giới): 100.000 đồng; Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế; Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo
vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt: 50.000 đồng...

8. Phí công chứng: Ngày 17/10/2008, Bộ tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP hướng
dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

Theo đó, mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng,
giao dịch được tính như sau: Dưới 100 triệu đồng áp dụng mức thu:

100.000 đồng/trường hợp; Từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng: 0.1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch; Từ
trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng: 1 triệu đồng =0,07% của phần giá trị vượt quá quá 1 tỷ đồng; từ trên 5 tỷ đồng:
3.8 triệu + 0.05% của phần giá trị vượt quá 5 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng/trường
hợp).

Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch được
quy định như sau: Công chứng văn bản bán đấu giá bất động sản; Công chứng hợp đồng bảolãnh áp dụng mức
thu 100.000 đồng/trường hợp; Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp: 50.000 đồng;
Công chứng hợp đồng uỷ quyền, công chứng di chức: 40.000 đồng; Công chứng giấy uỷ quyền, Công chứng
việc huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch, Công chứng văn bản từ chối nhận di sản 20.000 đồng.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

9. Thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế: Theo Thông tư số 77/2008/TT-BTC ban hành ngày 15/9/2008,
Bộ Tài chính hướng dẫn: Các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh còn nợ thuế do gặp khó khăn về tài
chính, kinh doanh thua lỗ liên tục 3 năm (2005 đến 2007) được xử lý gia hạn gồm: Các doanh nghiệp phải di
chuyển địa điểm kinh doanh ra khỏi nội thành, nội thị theo quy hoạch mà sản xuất, kinh doanh trong thời gian
di chuyển đến địa điểm mới gặp khó khăn làm phát sinh các khoản lỗ nên không có khả năng nộp đầy đủ, kịp
thời tiền thuế phát sinh; Các doanh nghiệp gặp rủi ro trong kinh doanh dẫn đến khó khăn về tài chính, không có
khả năng nộp đầy đủ, kịp thời tiền thuế phát sinh như: đối tác kinh doanh bị phá sản, không thu được nợ; mất
thị trường do thay đổi chính sách của các nước nhập khẩu; tổn thất do thiên tai, tai nạn bất ngờ hoặc các
nguyên nhân bất khả kháng khác; Các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà
đất được Nhà nước giao đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất nhưng do chưa giải phóng được mặt
bằng, chưa bàn giao đất, dẫn tới không có nguồn nộp ngân sách nhà nước…

Hết thời hạn gia hạn nộp thuế mà doanh nghiệp chưa hoàn trả hết số nợ thuế đã được gia hạn, cơ quan thuế
hoặc cơ quan hải quan sẽ phạt chậm nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ theo quy định của
pháp luật đối với số nợ thuế chưa hoàn trả hết…

Hồ sơ đề nghị gia hạn nợ thuế được gửi đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh
doanh có nợ thuế. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải trả lời
cho người nợ thuế. Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn ba ngày làm
việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nợ thuế hoàn
chỉnh hồ sơ…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

10. Hướng dẫn thu lệ phí trước bạ: Ngày 15/9/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 79/2008/TT-BTC hướng
dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP và
47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 về lệ phí trước bạ.

Theo đó, mức thu phí trước bạ được xác định theo tỷ lệ % của giá trị tài sản chịu lệ phí trước bạ. Cụ thể, nhà,
đất chịu lệ phí trước bạ là 0,5%; tàu thuyền có mức nộp là 1%; riêng tàu đánh cá xa bờ là 0,5%. Trong đó tàu
đánh cá xa bờ là tàu được lắp máy chính có công suất từ 90 mã lực (CV) trở lên và người kê khai lệ phí trước bạ
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tàu đánh cá xa bờ phải xuất trình cơ quan Thuế giấy xác minh nguồn gốc hợp pháp của tàu, ghi rõ: số máy,
công suất máy chính của tàu…

Xe máy chịu mức phí trước bạ là 2%, nhưng tại các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và
thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở chịu mức phí là 5% (đối với việc kê khai nộp lần đầu). Từ lần thứ 2 trở đi là
1%...

Đối với xe máy kê khai nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, chủ tài sản phải xuất trình cho cơ quan Thuế giấy
đăng ký mô tô, xe máy hoặc hồ sơ đăng ký xe do Công an cấp đăng ký trả. Địa bàn đã kê khai nộp lệ phí lần
trước được xác định theo "Nơi thường trú", "Nơi ĐKHK thường trú" hoặc "Địa chỉ" ghi trong giấy đăng ký mô tô,
xe máy hoặc giấy khai đăng ký xe, giấy khai sang tên, di chuyển trong hồ sơ đăng ký xe…

Xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ từ 10 - 15% (không bao gồm xe lam, xe ôtô
thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng hóa)…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

11. Lệ phí trước bạ: Trường hợp DNTN chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH thì các tài sản thuộc
diện chịu lệ phí trước bạ của DNTN trước đây, nay đăng ký lại quyền sở hữu, quyền sử dụng đứng tên Công ty
TNHH thì không phải chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký. (CV số 3329/TCT-CS ngày 04/09/2008)

12. Thuế nhà thầu nước ngoài: Các tổ chức tài chính nước ngoài thực hiện môi giới cho khách hàng ở nước ngoài
mua chứng khoán tại Việt Nam thông qua một công ty chứng khoán tại Việt Nam làm trung gian. Công ty chứng
khoán tại Việt Nam thu phí giao dịch chứng khoán từ những khách hàng do tổ chức nước ngoài cung cấp, sau
đó chuyển trả một phần phí thu được cho tổ chức nước ngoài (theo tỷ lệ thỏa thuận tại hợp đồng) thì phí tổ
chức nước ngoài nhận được thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2005/TT-BTC
ngày 11-1-2005 của Bộ Tài chính. (CV số 3250/TCT-CS ngày 27/08/2009)

13. Thuế thu nhập từ chuyển quyền thuê đất: Trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng có cho
thuê đất, cơ sở hạ tầng trên đất trong đó có hoạt động chuyển quyền thuê đất phát sinh thu nhập thì thu nhập
từ hoạt động này phải nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền thuê đất theo quy định hiện hành. (CV số 2987/TCT-
CS ngày 08/08/2008)

14. Thuế suất thuế tài nguyên: Theo CV số 2929 TCT/CS ngày 4/08/08 của TCT, thuế suất thuế tài nguyên đối với
nước thiên nhiên khai thác sử dụng trong sản xuất công nghiệp và xây dựng như sau: Sử dụng nước mặt thuế
suất là 3% còn sử dụng nước dưới đất thuế suất là 4%.

15. Lệ phí trước bạ: Ngày 29/7/2008, Chính phủ đã ban hành số Nghị định 80/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP và 47/2003/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

Theo đó, miễn lệ phí trước bạ (LPTB) đối với: nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu
số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; phương tiện thủy nội địa (bao gồm cả tàu cá) không có
động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 mã lực
hoặc phương tiện có sức chở người đến 12 người…

Ngoài ra, tỷ lệ (%) thu LPTB được quy định lại như sau: nhà, đất là 0,5%; tàu, thuyền là 1%. Riêng tàu đánh cá
xa bờ là 0,5%; ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao là 2% ...

Đặc biệt, xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã
nơi UBND tỉnh đóng trụ sở: nộp LPTB lần đầu là 5%.

Đối với xe máy mà chủ tài sản đã nộp LPTB theo quy định trên, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa
bàn được áp dụng tỷ lệ thu LPTB thấp hơn thì nộp LPTB theo tỷ lệ là 1%.

Trường hợp chủ tài sản trên đã kê khai, nộp LPTB đối với xe máy theo tỷ lệ thấp hơn 5%, sau đó chuyển giao
cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định (xe máy đã nộp LPTB lần đầu 5%) thì nộp LPTB theo tỷ lệ là 5%. Xe
máy nộp LPTB từ lần thứ 2 trở đi được áp dụng tỷ lệ là 1%, trừ 2 trường hợp nêu trên.

Ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp LPTB theo tỷ lệ từ 10%-15%. Căn cứ quy định về tỷ lệ thu
LPTB này, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể tỷ lệ thu LPTB đối với ô
tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Mức thu LPTB đối với các tài sản là nhà, đất; tàu, thuyền; ô tô, xe máy... tối đa là 500 triệu đồng/1 tài sản, trừ ô
tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe). Riêng nhà xưởng sản xuất kinh doanh được tính chung cho nhà
xưởng trong cùng một khuôn viên của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

16. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt: Công ty A sản xuất rượu lít bán cho Công ty B thì giá  tính thuế tiêu thụ đặc biệt
là giá bán rượu lít. Trường hợp Công ty B mua vỏ, nắp chai, bao bì và thuê lại Công ty A đóng chai sau đó giao
lại cho Công ty B. Khi Công ty B bán rượu chai ra thị trường thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán của
Công ty B không được trừ giá trị vỏ chai. (CV số 2558/TCT-CS ngày 07/07/2008)
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XUẤT- NHẬP KHẨU

1. Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài: Ngày 04/12/2008, Bộ Tài
chính đã ban hành Thông tư số 116/2008/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với
thương nhân nước ngoài.

Theo đó, chậm nhất 01 ngày trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên của hợp đồng gia công, doanh
nghiệp phải đăng ký hợp đồng gia công với cơ quan Hải quan. Từ khi đăng ký hợp đồng gia công đến khi thanh
khoản xong hợp đồng gia công, nếu có sự thay đổi về pháp nhân, địa chỉ trụ sở làm việc, địa chỉ cơ sở sản xuất,
doanh nghiệp phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan đang quản lý hợp đồng gia công biết.

Doanh nghiệp gia công phải đăng ký với cơ quan hải quan định mức sử dụng, định mức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt
nguyên liệu, vật tư. Trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công nếu do thay đổi tính chất nguyên liệu, điều
kiện gia công, yêu cầu của từng đơn hàng xuất khẩu dẫn đến thay đổi định mức thực tế thì doanh nghiệp được
phép điều chỉnh định mức mã hàng đã đăng ký với cơ quan Hải quan phù hợp với định mức thực tế mới, nhưng
phải có văn bản giải trình lý do cụ thể cho từng trường hợp điều chỉnh. Định mức điều chỉnh không áp dụng cho
những sản phẩm đã xuất khẩu. Khi điều chỉnh định mức của mã hàng, doanh nghiệp không phải thay đổi mã
hàng ghi trong hợp đồng gia công. Doanh nghiệp và đơn vị Hải quan làm thủ tục cho hợp đồng gia công thống
nhất bổ sung thêm mã phụ cho mã hàng đó trên bảng điều chỉnh định mức và trên tờ khai xuất khẩu đối với mã
hàng có định mức điều chỉnh.

Đối với nguyên liệu, vật tư do bên thuê gia công mua và chỉ định đối tác thứ ba gửi hàng cho doanh nghiệp
nhận gia công thì trong hồ sơ hải quan nhập khẩu lô hàng phải có thêm văn bản của bên thuê gia công thông
báo cho doanh nghiệp nhận gia công về việc nhận hàng từ đối tác thứ ba.

Trường hợp sản phẩm gia công xuất khẩu cho đối tác thứ ba nhưng trong hợp đồng gia công chưa thể hiện cụ
thể tên, địa chỉ của đối tác này thì khi làm thủ tục đăng ký tờ khai xuất khẩu, doanh nghiệp nộp cho cơ quan Hải
quan bản sao văn bản của bên thuê gia công chỉ định giao hàng cho đối tác thứ ba và xuất trình bản chính để
đối chiếu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo, thay thế Quyết định số 69/2004/QĐ-
BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính và các văn bản khác trái với Thông tư này.

2. Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu: Ngày 18/11/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định
số 107/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng
trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, các loại trứng chim, trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi nhập khẩu dùng để ấp, để làm giống sẽ được miễn
thuế; còn lại đều phải chịu thuế suất 30%... Các loại trứng chim và trứng gia cầm đã bóc vỏ, lòng đỏ trứng,
tươi, sấy khô, hấp chín, đóng bánh, đông lạnh... chưa có đường hoặc chất ngọt khác sẽ chịu thuế suất là 20%...

Các loại mỡ và dầu của cá thuế suất là 7%, mỡ và dầu động vật khác: 15%; dầu đậu tương, dầu lạc, dầu ô liu,
dầu cọ, dầu hạt hướng dương, dầu dừa... ở dạng thô là 3% nhưng nếu đã qua tinh chế là 25%...

Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng đã qua hydro hoá, este hoá liên hợp, tái
este hoá hoặc eledin hoá toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm đều có
thuế suất là 25%. Các loại margarin trừ margarin dạng lỏng, shortening có thuế suất là 20%, còn lại có mức
thuế suất là 30%...

Các loại xi măng đều có thuế suất là 38% trừ clanhke xi măng có thuế suất là 10%.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng
hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 28/11/2008.

3. Thủ tục hải quan hàng hoá dịch vụ chuyển phát: Ngày 29/10/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra Quyết định số
93/2008/QĐ-BTC ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá
cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ.

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh là người khai và làm thủ tục hải quan đối với
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện về quản lý hàng hóa này
về thuế, lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh theo các quy định của pháp luật. Trường hợp
chủ hàng đề nghị là người khai hải quan thì chủ hàng là người khai hải quan.

Quy định về phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và kiểm tra hải quan như sau: Loại 1: bao gồm hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu là tài liệu, chứng từ thương mại, hàng ngoại giao, hàng không có thuế, hàng có thuế
nhưng được miễn thuế theo quy định. Loại hàng này được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.Trường hợp xét thấy
cần thiết thì lãnh đạo Chi cục Hải quan quyết định kiểm tra xác suất theo tỷ lệ từ 1 đến 5% của cả luồng hàng
loại 1. Thực hiện kiểm tra qua thiết bị máy soi hàng hóa.

Loại 2: bao gồm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp thuế, có trị giá tính thuế dưới 5 triệu đồng. Loại hàng
này được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Trường hợp xét thấy cần thiết thì kiểm tra xác suất theo tỷ lệ từ 1
đến 5% của cả luồng hàng loại 2. Thực hiện kiểm tra qua thiết bị máy soi hàng hóa hoặc kiểm tra thủ công.

Loại 3: bao gồm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp thuế, có trị giá tính thuế trên 5 triệu đồng, mặt hàng
có thuế suất từ 10% trở xuống. Loại hàng này kiểm tra thực tế 100% qua thiết bị máy soi hàng. Trong trường
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hợp xét thấy cần thiết thì kiểm tra xác suất theo tỷ lệ từ 1 đến 10% của cả luồng hàng loại 3. Thực hiện kiểm
tra hàng hóa thủ công.

Loại 4: bao gồm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc danh mục quản lý chuyên ngành, hàng hóa xuất nhập
khẩu có điều kiện, mặt hàng có thuế suất trên 10%, mặt hàng thuộc diện kiểm tra trọng điểm. Loại hàng này
kiểm tra thực tế 100% bằng thủ công.

Nhằm giảm thiểu tối đa thời gian xếp dỡ hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới, doanh nghiệp được trao đổi các
phương tiện chứa hàng hóa như kệ sắt, túi chuyên dùng, container thay vì phải bốc dỡ từng kiện hàng nhập
khẩu ra khỏi phương tiện vận tải.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

4. Giảm thuế xuất khẩu một số mặt hàng sắt thép - Ngày 22/9/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết
định số 81/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không
hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu.

Theo đó, điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu từ 20% xuống 10% đối với các mặt hàng sau: sắt và thép
không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác; ở dạng bán thành phẩm; thỏi đúc phế liệu nấu lại...

Quyết đinh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

5. Giảm thuế nhập khẩu một số chủng loại giấy - Ngày 01/9/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định
số 71/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, giấy in báo, dạng cuộn hoặc tờ đinh lượng không quá 55g/m2 áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu
mới là 20% (quy định hiện hành là 32%); Giấy và cáctông sản xuất thủ công giảm từ 32% xuống 20%; Giấy và
cáctông trang trí kể cả loại có hình bóng nước, loại làm giả vân đá, loại có các sợi, hỗn hợp các đốm mầu hoặc
giấy da giả cổ, ở dạng cuộn với chiều rộng từ 15cm trở xuống giảm từ mức 32% xuống 25%...

Các loại khác nằm trong nhóm 4801 và 4802 vẫn được giữ nguyên mức thuế xuất 5%, 20%, 32%... như: giấy
làm nền sản xuất giấy carbon và nhôm…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

6. Thuế tuyệt đối mặt hàng quặng - Ngày 29/8/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
119/2008/QĐ-TTg về việc ban hành mức thuế tuyệt đối đối với mặt hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng.

Thủ tướng quyết định ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng đồng thô và tinh
quặng đồng (thuộc phân nhóm 2603.00.00.00) là 200 USD/tấn.

Bên cạnh đó, giao Bộ Tài chính, căn cứ tình hình biến động của thị trường và giá cả các mặt hàng đồng thô và
tinh quặng đồng trong từng thời kỳ, điều chỉnh tăng hoặc giảm không quá 20% mức thuế tuyệt đối trên. Trong
trường hợp cần điều chỉnh vượt trên 20%, Bộ Tài chính có trách nhiệm trình Thủ tướng quyết định.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

7. Áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng: Theo Quyết định số 24/2008/QĐ-
BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ban hành ngày 01/8/2008, quy định: ôtô nhập khẩu, điện thoại di động
cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng như: nội thất; bộ đồ giường, đệm, khung đệm; các cấu kiện nhà lắp ghép; Đồng
hồ cá nhân và đồng hồ thời gian khác; Máy điện và thiết bị điện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái
tạo hình ảnh truyền hình và âm thanh; Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh; Đường và
các loại kẹo đường; Ca cao và các chế phẩm từ ca cao; Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật; mỡ ăn được đã được
chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật... sẽ phải có giấy phép tự động do Bộ Công Thương cấp. Các
doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép nhập khẩu tự động dưới hình thức xác nhận đăng ký nhập khẩu cho mỗi lô
hàng. Việc xác nhận đăng ký nhập khẩu sẽ do Vụ trưởng hoặc các Phó Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu thực
hiện…

Thời hạn cấp phép theo chế độ tự động được thực hiện trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ nhận được
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Hồ sơ (đề nghị cấp phép) được gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Văn
thư của Bộ Công Thương. Khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài bộ hồ sơ nhập khẩu theo quy định hiện hành, doanh
nghiệp sẽ phải xuất trình cho cơ quan hải quan đơn đăng ký nhập khẩu đã được Bộ xác nhận.

Không quá 5 ngày, kể từ ngày hoàn tất thủ tục hải quan cho lô hàng nhập khẩu, doanh nghiệp phải báo cáo tình
hình nhập khẩu về Bộ.

Quyết định này có hiệu lực sau 21 ngày, kể từ đăng công báo và sẽ hết hiệu lực sau ngày 31/12/2008.

8. Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu: Theo Quyết định số 22/2008/QĐ-BCT của
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 31/7/2008, quy định: Giấy phép kinh doanh tại chợ biên giới, chợ
cửa khẩu đối với thương nhân nước có chung biên giới do Sở Công Thương nơi có chợ hoặc cơ quan được Sở
Công Thương ủy quyền cấp. Giấy phép kinh doanh tại chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu do Ban Quản lý Khu kinh
tế cửa khẩu cấp…

Trước khi kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu, thương nhân phải được
cơ quan quản lý chợ chấp thuận ký hợp đồng thuê quầy hàng hoặc sạp hàng, ki-ốt hay cửa hàng tại chợ. Ngoài
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ra, thương nhân nước có chung biên giới phải được cơ quan có thẩm quyền của nước đó xác nhận cho phép
kinh doanh tại chợ và được cấp Giấy phép kinh doanh tại chợ.

Hàng hóa trao đổi, mua bán tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu phải là hàng được
phép lưu thông trên thị trường. Thương nhân kinh doanh trong chợ phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định
về chính sách thuế hiện hành của Việt Nam như: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn
bài và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hàng hoá do cư dân nước có chung biên giới sản xuất nhập khẩu vào Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao
đổi của cư dân biên giới được miễn thuế nhập khẩu nếu giá trị hàng hoá đó không quá 2 triệu đồng/1 người/1
ngày.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

9. Thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu với gạo và phân bón: - Ngày 21/7/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo và
phân bón xuất khẩu. Theo đó, mức thuế tuyệt đối cao nhất với gạo sẽ là 2,9 triệu đồng/tấn, với phân bón là
5.000 đồng/kg.

Cụ thể, mặt hàng gạo chịu tám mức thuế tuyệt đối, được tính dựa vào giá gạo xuất khẩu theo giá FOB (giá giao
tới mạn tàu chở hàng, chưa có bảo hiểm): gạo xuất khẩu có giá từ 600 đến dưới 700 USD/tấn chịu thuế 500.000
đồng/tấn, từ 700 USD/tấn đến dưới 800 USD/tấn chịu thuế 600.000 đồng/tấn...

Mức thuế tuyệt đối này sẽ tăng lũy tiến theo mức tăng của giá xuất khẩu gạo. Đối với mặt hàng phân bón, mức
thuế tuyệt đối 4.000 đồng/kg được áp dụng đối với phân SA và DAP; mức 5.000 đồng/kg đối với phân Urê và
phân Kali.

Quyết đinh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

10. Hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu xe ôtô sát xi để sản xuất, lắp ráp xe ôtô chuyên dùng: Ngày 04/07/2008, Bộ
Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2008/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu xe ôtô sát xi để sản xuất,
lắp ráp xe ôtô chuyên dùng.

Theo hướng dẫn, để được hoàn thuế, các doanh nghiệp nhập khẩu xe ôtô sát xi để sản xuất, lắp ráp xe ôtô
chuyên dùng phải nộp thuế nhập khẩu theo đúng thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu
hiện hành. Nếu xe ôtô sát xi nhập khẩu được sử dụng  để sản xuất, lắp ráp thành xe ôtô chuyên dùng theo tiêu
chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền xác nhận và Bộ Công an cho phép đăng ký lưu hành thì được hoàn lại
một phần thuế nhập khẩu phải nộp.

Trước khi làm thủ tục nhập khẩu xe ôtô sát xi, doanh nghiệp nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp xe ôtô chuyên dùng
đăng ký với Cục hải quan địa phương nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu để theo dõi quản lý, xử lý hoàn
thuế khi đã đóng thành xe ôtô chuyên dùng.

Sau khi xe ôtô chuyên dùng được Bộ Công an cho phép lưu hành (có giấy phép đăng ký lưu hành), doanh
nghiệp gửi đến Cục hải quan địa phương nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu các hồ sơ theo hướng dẫn tại
Thông tư này để làm thủ tục xét hoàn thuế nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp có số thuế nhập khẩu đã nộp cho xe ôtô sát xi khi nhập khẩu thấp hơn số thuế nhập
khẩu của xe ôtô đã đóng thành xe ôtô chuyên dùng tính theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của xe ôtô
chuyên dùng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì không phải nộp thêm số chênh lệch này.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH

1. Quyết toán ngân sách hàng năm: Ngày 18/11/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 108/2008/TT-BTC
hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Theo đó, số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách đến hết ngày 31/12 của các cơ quan Đảng, các đơn vị
thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an... sẽ được sử dụng đến hết ngày 31/01 năm sau. Nếu còn dư tài khoản,
chậm nhất ngày 10/02 năm sau các đơn vị sử dụng ngân sách phải đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi với Kho
bạc và phải nộp lại ngân sách Nhà nước. Số dư tài khoản tiền gửi của ngân sách cấp xã được chuyển sang ngân
sách năm sau sử dụng theo chế độ quy định…

Trường hợp đã có khối lượng, công việc thực hiện đến hết ngày 31/12 thì thời hạn chi ngân sách được thực hiện
đến hết ngày 31/01 năm sau nên chứng từ chi ngân sách gửi đến Kho bạc giao dịch chậm nhất hết ngày 25/01
năm sau.

Hết ngày 31/01 năm sau, dự toán ngân sách giao cho đơn vị, dự án, công trình chưa sử dụng hoặc sử dụng
chưa hết không được chi tiếp và bị huỷ bỏ; trừ một số trường hợp đã được quy định cụ thể…

Riêng một số nguồn kinh phí giao tự chủ của các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị sự
nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính; Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu
thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ trong thời gian thực hiện chương trình, dự án; Kinh phí hoạt động của cơ
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quan Đảng Cộng sản Việt Nam các cấp... được chuyển sang ngân sách năm sau chi tiếp mà không phải xét
chuyển.

Các khoản thu ngân sách nhà nước từ phí, lệ phí và thu sự nghiệp phải hạch toán ghi thu, ghi chi vào ngân sách
nhà nước cùng với vốn vay nợ, viện trợ ngoài nước thì phải làm thủ tục ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước
theo chế độ quy định. Các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách năm nào thì quyết toán vào thu, chi ngân sách
năm đó.

Khi duyệt, thẩm định, thanh tra, kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm, nếu phát hiện
các khoản chi sai thì phải thu hồi đủ cho ngân sách; nếu chưa đủ điều kiện quyết toán thì phải hoàn chỉnh thủ
tục quyết toán theo quy định. Các đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm tổng hợp kết quả xét duyệt quyết toán
gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo chế độ quy định. Các đơn vị dự toán, các địa phương được thanh tra, kiểm
toán phải xử lý dứt điểm và báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước gửi
đơn vị dự toán cấp trên, cơ quan tài chính cấp trên.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

2. Hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần: Theo Thông tư số
106/2008/TT-BTC ban hành ngày 18/11/2008, Bộ Tài chính hướng dẫn: khi nhận được thông báo hoặc quyết
định cổ phần hoá (CPH), doanh nghiệp CPH có trách nhiệm kiểm kê, phân loại tài sản doanh nghiệp đang quản
lý, sử dụng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

Đối với tài sản thừa, thiếu trong quá trình kiểm kê, doanh nghiệp phải phân tích làm rõ nguyên nhân của tài sản
thừa, thiếu và xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xử lý bồi thường trách nhiệm vật chất. Giá trị tài
sản thiếu sau khi trừ các khoản bồi thường được ghi nhận vào giá vốn hàng bán đối với vật tư, hàng hoá thiếu
và ghi nhận vào chi phí khác đối với giá trị còn lại của tài sản cố định.

Đối với tài sản không cần dùng, tài sản ứ đọng, tài sản chờ thanh lý, sau khi được chấp thuận bằng văn bản của
cơ quan quyết định cổ phần hóa, doanh nghiệp tổ chức nhượng bán, thanh lý theo quy định hiện hành.

Đối với khoản nợ bảo hiểm xã hội, nợ cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thanh toán dứt
điểm trước khi CPH để bảo đảm quyền lợi cho người lao động…

Trường hợp doanh nghiệp CPH kế thừa vốn đầu tư đã đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác thì đơn vị phải xác
định lại giá trị vốn đầu tư dài hạn tại thời điểm chuyển giao…

Đối với khoản đã chi trực tiếp cho người lao động có tên trong danh sách thường xuyên vượt quá nguồn Quỹ
khen thưởng, phúc lợi tại thời điểm CPH thì phải thực hiện thu hồi trước khi bán cổ phần ưu đãi…

Trong trường hợp thời gian tính từ khi nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần đến thời điểm Công ty được cấp Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh trên 3 tháng thì doanh nghiệp được tính lãi vay để trả cho các nhà đầu tư…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Thông tư số 40/2004/TT-BTC ngày
13/05/2004.

3. Khấu hao TSCĐ: Trong giai đoạn từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển
thành Công ty cổ phần, doanh nghiệp tiếp tục xử lý các tồn tại về tài chính theo chế độ Nhà nước quy định. Tại
thời điểm có Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm xử lý các vấn
đề tài chính và điều chỉnh sổ kế toán theo quy định.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, tại thời điểm có Quyết định công bố giá trị, doanh nghiệp được điều chỉnh sổ kế
toán và trích khấu hao TSCĐ theo quy định. (CV số 4314/TCT-CS ngày 17/11/2008)

4. Phá sản doanh nghiệp: Ngày 03/11/2008 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2008/NĐ-CP hướng dẫn chi
tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp (DN) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo
hiểm, chứng khoán và tài chính khác.

Theo đó, trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, Nghị định này được áp dụng cho các DN kinh doanh bảo hiểm,
các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán được thành lập
và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán (ngoại trừ các công
ty môi giới bảo hiểm).

Riêng đối với lĩnh vực tài chính khác, chỉ áp dụng đối với các công ty Xổ số kiến thiết hoạt động kinh doanh xổ
số.

Trong trường hợp đặc biệt, Bộ Tài chính sẽ công bố bổ sung danh mục DN hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực
tài chính khác được áp dụng theo Nghị định này sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng.

Các nhóm đối tượng có quyền và nghĩa vụ nộp đơn đề nghị tòa án tuyên bố phá sản DN bao gồm: chủ nợ không
có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần của DN; đại diện người lao động hoặc đại diện Công đoàn DN; chủ DN
hoặc đại diện hợp pháp của DN; đại diện chủ sở hữu vốn (đối với DN nhà nước); các cổ đông (công ty cổ phần)
và thành viên hợp danh (DN hoạt động dưới hình thức công ty hợp danh).

Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước nếu nhận thấy DN lâm vào tình
trạng phá sản, có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng trên xem xét việc nộp đơn yêu cầu toà án tiến hành
các thủ tục phá sản và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông báo đó.
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Ngoài ra, toà án chỉ thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DN hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm,
chứng khoán và tài chính khác khi đã nhận được văn bản của các cơ quan quản lý Nhà nước hoặc chủ sở hữu
thông báo không áp dụng hoặc chấm dứt áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán của DN.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

5. Chuyển giao hoạt động kinh doanh: Trường hợp một Ngân hàng được Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền
cho phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam trên cơ sở chuyển giao toàn bộ quyền lợi,
nghĩa vụ tài chính (bao gồm cả khoản lỗ lũy kế), tài sản, công nợ cũng như hoạt động kinh doanh của hai chi
nhánh tại Việt Nam dưới hình thức góp vốn; việc chuyển giao hoạt động kinh doanh bao gồm việc chuyển giao,
sang nhượng các hợp đồng đang có hiệu lực với khách hàng và các bên đối tác sang cho ngân hàng mới, ngân
hàng mới được hưởng toàn bộ các lợi ích về mặt kinh tế của những hợp đồng hiện có và phải chịu trách nhiệm
đối với các khoản công nợ cũng như các nghĩa vụ khác nêu tại hợp đồng thì việc chuyển giao này không thuộc
đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN.

Khi thực hiện việc chuyển giao, dựa trên cơ sở giá trị còn lại trên sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển giao, các
bên phải có biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản, biên bản định giá tài sản, biên bản điều
chuyển tài sản. Các biên bản này cùng với giấy phép thành lập ngân hàng mới của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền và sổ sách kế toán để xác định giá trị tài sản, công nợ chuyển giao được coi là chứng từ hợp pháp để xác
định vốn góp.

Đối với những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất góp vốn phải xuất hóa đơn,
trong hóa đơn ghi giá trị của tài sản bằng đúng giá trị góp vốn theo biên bản, dòng thuế GTGT không ghi và
gạch chéo. Hóa đơn này làm căn cứ để chuyển quyền sở hữu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tài sản góp
vốn trong trường hợp này không phải chịu lệ phí trước bạ.

Đối với các khoản lỗ lũy kế được chuyển giao từ Chi nhánh, Ngân hàng mới được tính bù trừ vào thu nhập chịu
thuế TNDN nếu các khoản lỗ này vẫn trong thời gian được chuyển lỗ (5 năm) kể từ khi phát sinh theo quy định.
(CV số 4048/TCT-CS ngày 27/10/2008)

6. Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán:- Theo Thông tư số 95/2008/TT-BTC ban hành ngày
24/10/2008, Bộ Tài chính hướng dẫn: khi người mua chứng khoán trên thị trường sơ cấp chuyển tiền mua
chứng khoán phát hành đến ngân hàng chỉ định nơi mở tài khoản Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát
hành của tổ chức phát hành chứng khoán do công ty chứng khoán trực tiếp phát hành, thì ngân hàng chỉ định
phải làm các thủ tục ghi nhận tiền vào tài khoản tiền gửi theo quy định và gửi giấy báo có, hoặc sổ phụ ngân
hàng cho công ty bảo lãnh phát hành chứng khoán về số tiền nhận được.

Khi đại lý bán chứng khoán phát hành chuyển tiền đến ngân hàng chỉ định mở tài khoản tiền gửi của tổ chức
phát hành chứng khoán, thì ngân hàng chỉ định phải làm các thủ tục ghi nhận tiền vào tài khoản tiền gửi theo
quy định và gửi giấy báo có, hoặc sổ phụ ngân hàng cho công ty chứng khoán bảo lãnh phát hành chứng khoán
về số tiền nhận được của đại lý.

Đối với các công ty chứng khoán thực hiện tổng hợp tiền của các nhà đầu tư vào ngày khớp lệnh thành công để
chuẩn bị cho thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán thì tài khoản này vừa phản ánh số tiền sẵn sàng tham gia
thanh toán bù trừ của chính công ty chứng khoán và các nhà đầu tư. Công ty chứng khoán phải mở chi tiết để
theo dõi riêng biệt số hiện có và tình hình biến động của tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của
công ty chứng khoán và nhà đầu tư.

Đối với các công ty chứng khoán thoả thuận với các ngân hàng chịu trách nhiệm về số dư tiền chờ thanh toán
giao dịch chứng khoán đã khớp lệnh của nhà đầu tư thì Tài khoản này chỉ sử dụng để phản ánh số tiền sẵn sàng
tham gia thanh toán bù trừ hoạt động mua bán chứng khoán của chính công ty chứng khoán mà không phản
ánh số tiền thanh toán bù trừ chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

7. Đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá: Ngày 22/10/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 87/2008/QĐ-BTC
ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá.

Theo đó, các đơn vị tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá thành một hay nhiều kỳ
nhưng thời gian các khoá học không quá 3 tháng với các nội dung như: pháp luật; nguyên lý hình thành giá thị
trường; nguyên lý căn bản về thẩm định giá; thẩm định giá bất động sản; thẩm định giá máy móc, thiết bị;
thẩm định giá trị doanh nghiệp và tin học ứng dụng.

Đơn vị được phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá được chiêu sinh theo đúng
đối tượng quy định; được phát hành và cấp chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá; được phép
thu học phí của các học viên tham gia khoá đào tạo. Mức thu học phí do thủ trưởng đơn vị tổ chức khoá đào tạo
quyết định trên cơ sở đảm bảo bù đắp được chi phí của khoá đào tạo và phù hợp với quy định của nhà nước.

Chứng chỉ đào tạo của khoá học có giá trị chứng nhận đối với học viên đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng
nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá được sử dụng để đăng ký dự thi cấp thẻ
thẩm định viên về giá.
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8. Đăng ký thuế và đăng ký chế độ kế toán đối với nhà thầu nước ngoài:

Đăng ký chế độ kế toán: Nhà thầu nước ngoài áp dụng đầy đủ hoặc rút gọn Chế độ kế toán doanh nghiệp cho
phù hợp với yêu cầu quản lý thì không phải đăng ký Chế độ kế toán áp dụng nhưng cần thông báo cho Cục thuế
địa phương biết. Trường hợp có sửa đổi hoặc bổ sung thêm ngoài chế độ kế toán doanh nghiệp thì phải đăng ký
nội dung sửa đổi với Bộ Tài chính theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004. Về việc
kê khai, nôp thuế GTGT và thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán Việt Nam theo hướng
dẫn tại điểm 1 Mục X Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi
hành Luật Quản lý thuế.

Về hồ sơ đăng ký thuế: Căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC nêu trên thì trong Hồ sơ đăng
ký thuế đối với Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam không bao gồm văn bản
chấp thuận của Bộ Tài chính về việc áp dụng chế độ kế toán Việt Nam

(CV số 3842/TCT-CS ngày 09/10/2008)

9. Khấu hao TSCĐ khi thực hiện đánh giá lại để cổ phần hóa: DNNN thực hiện đánh giá TSCĐ để cổ phần hóa,
trường hợp sau khi đánh giá lại các chỉ tiêu nguyên giá TSCĐ có thay đổi thì nguyên giá TSCĐ, giá trị khấu hao
lũy kế và giá trị còn lại phải được điều chỉnh theo kết quả đánh giá lại của Hội đồng thẩm định giá. Trường hợp
giá trị đánh giá lại phát sinh chênh lệch tăng so với nguyên giá TSCĐ ban đầu thì thời gian sử dụng còn lại (áp
dụng để tính khấu hao) thì sẽ được xác định lại theo quy định của Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày
12/12/2003. Doanh nghiệp chỉ thực hiện trích khấu hao theo nguyên giá mới (đã đánh giá lại) khi chính thức trở
thành công ty cổ phần. Trong thời gian chuyển đổi, doanh nghiệp thực hiện trích khấu hao theo nguyên giá cũ.

Đối với các trường hợp DNTN hoặc công ty TNHH tự đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật, nếu giá trị
định giá lại không đúng với giá trị thực tế của TSCĐ trên thị trường thì cơ quan thuế có quyền yêu cầu đơn vị
định giá lại. Trường hợp doanh nghiệp vẫn không chấp hành yêu cầu của cơ quan thuế thì cơ quan thuế có
quyền ấn định nguyên giá TSCĐ. Căn cứ để ấn định là Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007. (CV số
3232/TCT-CS ngày 26/08/2008)

10. Công khai kết quả kiểm toán: Ngày 18/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2008/NĐ-CP về công
khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, các báo cáo kiểm toán năm, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; báo kiểm toán của cuộc
kiểm toán và biên bản kiểm toán thuộc diện phải công khai.

Báo cáo kiểm toán năm, báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán phải được công khai trong thời
hạn 30 ngày, kể từ ngày Quốc hội thông qua báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán được công khai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phát hành.
Trường hợp có kiến nghị của đơn vị được kiểm toán về báo cáo kiểm toán thì thời hạn công khai là 30 ngày, kể
từ ngày kiến nghị được giải quyết.

Việc công khai kết quả kiểm toán có thể được thực hiện qua hình thức họp báo, công bố trên Công báo và các
phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên trang thông tin điện tử và các ấn phẩm của Kiểm toán Nhà nước,
cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Việc công khai không đầy đủ, không đúng nội dung, hình thức, thời hạn quy định; công khai tài liệu, số liệu sai
sự thật; công khai tài liệu, số liệu thuộc bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị, tổ chức được
kiểm toán theo quy định của pháp luật; đưa tin, bài phản ánh về công khai kết quả kiểm toán không chính xác,
không trung thực, không khách quan là các hành vi vi phạm về công khai kết quả kiểm toán. Các hành vi này sẽ
bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã được kiểm toán chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính
chính xác, trung thực, đầy đủ đối với kết quả kiểm toán đã công bố công khai. Không được lợi dụng việc công
khai kết quả kiểm toán để làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên
quan.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

11. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp: Ngày 18/8/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
113/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
Trung ương.

Theo đó, thành lập Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước để
quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.
Quỹ do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước quản lý; Quỹ được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà
nước, Ngân hàng thương mại nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại cổ phần, mọi hoạt động chi từ Quỹ được
thống nhất thực hiện thông qua tài khoản này…

Các khoản thu từ cổ phần hóa, bán doanh nghiệp đã sử dụng để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư
tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, bán quy định này được xác định là các khoản thu, chi của Quỹ…

Quỹ có 3 nguồn thu chính: từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; từ các hình thức sắp xếp chuyển
đổi khác như giao, bán, giải thể, phá sản; từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của các Tập đoàn, Tổng công ty
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nhà nước; Công ty mẹ và nguồn thu khác (nếu có). Các khoản thu sau cổ phần hóa bao gồm: tiền bán phần vốn
nhà nước tại doanh nghiệp khác thuộc đối tượng chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước về Tổng
công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước nhưng chưa chuyển giao và các khoản tiền thu hồi giá trị cổ phần
chia cho người lao động để hưởng cổ tức, cổ phần bán trả chậm cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp
đối với doanh nghiệp cổ phần hóa trước ngày 14/7/1998 và thuộc đối tượng chuyển giao quyền đại diện chủ sở
hữa vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

12. Đăng ký kinh doanh: Ngày 29/7/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Công an đã ban hành Thông
tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký
kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh
nghiệp.

Theo đó, trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thành lập cho đến khi không còn tồn tại, mã số doanh
nghiệp được dùng để kê khai nộp thuế cho tất cả các loại thuế phải nộp, kể cả trường hợp doanh nghiệp kinh
doanh nhiều ngành, nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau. Khi doanh
nghiệp không còn tồn tại thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại…

Những doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chi nhánh văn phòng đại diện đã được
cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trước khi văn bản này có hiệu lực không bắt buộc phải thực hiện ngay
việc đăng ký thay đổi mã số doanh nghiệp mà được thực hiện kết hợp khi doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay
đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh và đăng ký thuế, trong đó mã số thuế của doanh nghiệp được sử dụng làm mã số doanh nghiệp và
được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế…

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

13. Cấp phép sản xuất, kinh doanh rượu: Ngày 25/7/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 10/2008/TT-
BCT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu…

Theo đó, để được cấp Giấy phép sản xuất rượu, cơ sở sản xuất của doanh nghiệp bao gồm khu chế biến và khu
bảo quản phải có tổng diện tích không dưới 500m2, trong đó phải bố trí kho riêng cho bảo quản sản phẩm; Phải
có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng ký và được bảo hộ tại Việt Nam…

Bộ Công Thương thực hiện cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô
từ 03 triệu lít/năm trở lên; quy mô dưới 03 triệu lít sẽ do Sở Công Thương thực hiện cấp giấy phép…

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu phải có Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
trong 05 năm gần nhất, trong đó cần nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm rượu, các
khoản thuế đã nộp, lợi nhuận (đối với các cơ sở sản xuất rượu đang hoạt động…).

Giấy phép sản xuất rượu có thời hạn 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, doanh
nghiệp sản xuất rượu phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép để
xem xét cấp lại.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

14. Xác định nguyên giá của TSCĐ: Trường hợp Công ty tự xây dựng nhà xưởng thì nguyên giá TSCĐ để trích khấu
hao là giá thành thực tế cộng với chi phí lắp đặt, chạy thử, các chi phí khác trực tiếp liên quan phải chi ra tính
đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng theo giá trị trên hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ
mà Công ty tập hợp trong quá trình đầu tư xây dựng (trừ các khoản lãi nội bộ, chi phí không hợp lý như vật liệu
lãng phí, lao động và các chi phí vượt quá mức quy định trong xây dựng hoặc tự sản xuất). (CV số 2723/TCT-CS
ngày 17/07/2008)

15. Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá: Theo Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC của Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15/7/2008, quy định: đối tượng dự thi phải: Có bằng tốt nghiệp từ đại học
trở lên chuyên ngành: Vật giá; Thẩm định giá; Kế toán; Kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng; Kinh tế; Kinh tế - Kỹ
thuật; Quản trị kinh doanh; Luật Kinh tế; Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 03 năm
(đủ 36 tháng) trở lên tính từ khi có bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành…

Người Việt Nam, người nước ngoài có Chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền
cấp được Bộ Tài chính thừa nhận được phép dự thi sát hạch lấy Thẻ thẩm định viên về giá, phải có hợp đồng lao
động với một doanh nghiệp thẩm định giá hoặc có chức năng hoạt động thẩm định giá được thành lập và hoạt
động tại Việt Nam; Riêng đối với người nước ngoài phải được phép cư trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên…

Người dự thi phải thi 8 môn: phải có điểm thi đạt yêu cầu tất cả 8 môn; trong đó tổng điểm thi 6 môn chuyên
ngành đạt từ 38 điểm trở lên…

Điểm thi của các môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu 03 năm tính từ lần thi thứ nhất. Trong thời gian bảo lưu,
người dự thi được thi tiếp các môn thi chưa thi hoặc môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc được dự thi các môn đã thi,
đã đạt yêu cầu nhưng muốn thi để lấy điểm cao hơn. Mỗi môn thi được thi tối đa 3 lần.
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Sau 03 năm dự thi, tính từ lần thi thứ nhất nếu một trong các môn thi đã thi 3 lần nhưng điểm thi không đạt
yêu cầu hoặc thí sinh dự thi đủ 8 môn nhưng không đủ tổng số điểm thi theo quy định để đề nghị cấp thẻ thẩm
định viên về giá thì bị hủy bỏ toàn bộ kết quả thi.

Thẻ thẩm định viên về giá có giá trị không thời hạn. Những thẻ đã cấp trước ngày Quy chế này có hiệu lực (có
thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp) sẽ được Bộ trưởng Bộ Tài chính đổi lại theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý
giá và theo đúng quy định tại Quy chế này. Thời hạn đổi thẻ được hoàn thành trong/2008.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

16. Giao kết hợp đồng trên website: Ngày 21/7/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 09/2008/TT-BCT
hướng dẫn Nghị định số 57/2006/NĐ-CP về thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên
website thương mại điện tử.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng khi tham gia các website thương mại điện tử, bắt buộc các
thương nhân phải công bố các điều khoản mua bán trên website của mình để khách hàng có thể xác định chính
xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ trước khi đưa ra quyết định đặt mua.

Ngoài những quy định về điều kiện giao kết hợp đồng thương mại điện tử, Thông tư còn có những quy định liên
quan đến việc cung cấp thông tin trên các website thương mại điện tử để tạo uy tín đối với khách hàng và là cơ
sở để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Theo đó, khi hoạt động phải công bố tối thiểu những thông tin sau trên
website: tên, địa chỉ giao dịch; địa chỉ thư điện tử, số điện thoại,… của thương nhân.

Ngoài ra, thương nhân phải cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến các điều khoản giao dịch
trên website, thông tin về giá cả hàng hóa hoặc dịch vụ, thông tin về các điều khoản giao dịch, thông tin về vận
chuyển và giao nhận, thông tin về các phương thức thanh toán.

Bên cạnh đó, Thông tư còn đưa ra những quy định liên quan đến trách nhiệm của thương nhân và người sở hữu
website trong việc cung cấp thông tin và hợp đồng giao kết trên website thương mại điện tử.giao kết hợp đồng
trên website thương mại điện tử; cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến các hợp đồng giao kết trên website
thương mại điện tử...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

17. Tư vấn pháp luật: Theo Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ban hành ngày 16/7/2008, Chính phủ quy định: Trung tâm
tư vấn pháp luật (Trung tâm) muốn thành lập phải có trụ sở; về nhân sự phải có ít nhất 2 tư vấn viên pháp luật
hoặc 1 tư vấn viên pháp luật và 1 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động hoặc
2 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động…

Trung tâm được nhận và thực hiện vụ việc trong tất cả các lĩnh vực pháp luật và được thực hiện tư vấn pháp
luật; được cử luật sư làm việc theo hợp đồng cho Trung tâm tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện, bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn; được thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của
pháp luật về trợ giúp pháp lý…

Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức chủ quản. Ngoài
hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí, Trung tâm được thu thù lao đối với cá nhân, tổ chức khác có yêu cầu tư
vấn pháp luật để bù đắp chi phí hoạt động.

Trung tâm được quyền đề nghị cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin hoặc kiến nghị những vấn đề liên quan đến
quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật.

Bên cạnh đó, Trung tâm phải tuân thủ hoạt động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách
nhiệm về việc sử dụng tư vấn viên pháp luật, luật sư, cộng tác viên tư vấn pháp luật của Trung tâm; bồi thường
thiệt hại do lỗi của tư vấn viên pháp luật, luật sư, cộng tác viên tư vấn của Trung tâm gây ra trong khi thực hiện
tư vấn pháp luật; định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất báo cáo tổ chức chủ quản về tổ chức và hoạt
động của Trung tâm.

Nghị định quy định rõ, tư vấn viên pháp luật phải là công dân Việt Nam có: Tư cách đạo đức; bằng cử nhân
Luật; thời gian công tác pháp luật từ 3 năm trở lên. Tư vấn viên pháp luật được cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật
được hoạt động trong phạm vi toàn quốc.

Công chức đang làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân không
được cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

18. Quản lý và sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật - Ngày 04/7/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư
59/2008/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống
buôn lậu, gian lân thương mại, hàng giả.

Theo đó, đối với các chi phí hợp lý, hợp lệ phát sinh trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, xử lý vi phạm
pháp luật hình sự trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, cơ quan chống buôn lậu, gian lận
thương mại (CBL, GLTM) được phép sử dụng từ số thu, nộp vào tài khoản tạm thu, tạm giữ để phục vụ công tác
bao gồm: chi phí điều tra, xác minh, bắt giữ; chi phí mua tin (nếu có): mức chi mua tin của mỗi vụ việc tối đa là
10% số thu từ xử lý vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật hình sự của vụ việc đó nhưng không vượt quá 50
triệu đồng…
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Ðối với những vụ việc mà tài sản tịch thu là hàng giả, hàng hóa phải tiêu hủy hoặc có giá trị thấp thì không
khống chế chi phí mua tin theo tỷ lệ trên số thu nhưng tối đa không được quá 30 triệu đồng...

Ngoài ra, cơ quan CBL, GLTM được phép sử dụng 30% số tiền thu được (bao gồm xử phạt hành chính, tiền bán
hàng hóa tang vật...) để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động và khen thưởng
cho lực lượng tham gia trực tiếp…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

19. Trợ giúp pháp lý: Ngày 23/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 792/QĐ-TTg về việc phê
duyệt đề án "Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn
2008 - 2010, định hướng đến năm 2015".

Theo đó, giai đoạn từ 2008 - 2010, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm, chú trọng
thành lập Chi nhánh ở vùng xa trung tâm, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn và các địa bàn được coi
là điểm nóng về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, bảo đảm đáp ứng từ 95% đến
98% nhu cầu TGPL của người được TGPL.

Trong năm 2008, hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, bộ máy Trung tâm. Đồng thời củng cố và phát triển mạng
lưới cộng tác viên TGPL để có thể thu hút những người là cán bộ, công chức trong ngành Tư pháp, bảo vệ pháp
luật, luật sư tham gia. Phấn đấu đến năm 2010, mỗi Trung tâm có từ 150 cộng tác viên trở lên với 70% số cộng
tác viên có trình độ từ đại học trở lên. Giai đoạn này cũng cần nâng cao trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong
việc đảm bảo nguồn lực cán bộ, cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác TGPL ở địa phương.

Giai đoạn 2011-2015, nâng cao năng lực của Trung tâm để có đủ khả năng tổ chức, huy động các tổ chức hành
nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia TGPL. Đáp ứng 100% nhu cầu TGPL của nhân dân.
Bảo đảm đến năm 2015, thực hiện trong thực tế quyền được lựa chọn người thực hiện TGPL, chú trọng phát
triển nguồn nhân lực là nữ và dân tộc thiểu số.

Để hoàn thiện các nhiệm vụ trên, sẽ có 5 hoạt động chủ yếu, xuyên suốt trong quá trình thực hiện Đề án. Đồng
thời, cũng có các giải pháp cụ thể về: Dự toán tài chính cho hoạt động và dự toán nguồn tài chính bảo đảm thực
hiện Quy hoạch; hoàn thiện về chính sách, pháp luật; kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; tăng cường mối quan
hệ phối hợp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và các giải pháp về kinh phí, cơ sở vật
chất, điều kiện bảo đảm hoạt động.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

20. Quản lý tài chính quỹ - Ngày 20/6/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 40/2008/QĐ-BTC về
việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, nguồn kinh phí ban đầu của Quỹ do ngân sách nhà nước cấp là 20 tỷ đồng và được cấp bổ sung hàng
năm trên cơ sở dự toán được phê duyệt.

Ngoài việc chi cho các hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan được ủy quyền của
Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam, Quỹ được dùng để trợ giúp
những trường hợp công dân đặc biệt khó khăn bị tai nạn, gặp rủi ro nghiêm trọng; tạm ứng tiền mua vé về
nước, chi trả chi phí bệnh viện, khách sạn… cho công dân khi họ không có khả năng tài chính, không được bảo
lãnh...

Công dân Việt Nam ở nước ngoài đã đóng bảo hiểm ở nước ngoài không thuộc phạm vi áp dụng của Quy chế
này.

Giám đốc Quỹ có quyền duyệt chi với mức không quá 10.000 USD cho mỗi vụ việc. Những khoản chi trên mức
này phải báo cáo Bộ trưởng Ngoại giao. Trưởng cơ quan đại diện ở nước ngoài có quyền duyệt chi không quá
3.000 USD cho mỗi vụ việc.

Không được sử dụng kinh phí của Quỹ chi cho các hoạt động không đúng mục đích. Giám đốc Quỹ và Trưởng cơ
quan đại diện chịu trách nhiệm về việc chi tiêu theo đúng chính sách, chế độ và quy định tại Quy chế này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

1. Chuyển, xếp lương doanh nghiệp khoa học và công nghệ chuyển đổi: Ngày 22/12/2008, Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 31/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ lao động, tiền lương
đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được chuyển đổi từ các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ công lập theo Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Theo đó, trường hợp, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần vận dụng hệ thống thang lương,
bảng lương và chế độ phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP thì việc chuyển, xếp lương
đối với những người chuyển sang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và những người được bổ nhiệm giữ
chức vụ quản lý được quy định như sau: Việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới phải theo công việc được
giao, chức vụ đảm nhận. Hệ số lương mới được chuyển xếp bảo đảm bằng hoặc cao hơn gần nhất so với hệ số
lương hiện hưởng. Trường hợp hệ số lương mới thấp hơn hệ số lương cũ (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung
nếu có) thì được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương cũ cho đến khi được chuyển sang làm
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công việc khác, ngạch lương khác; Trong quá trình thực hiện chuyển, xếp lương mới, công ty không được kết
hợp nâng ngạch viên chức, không được kết hợp nâng bậc lương, không được xếp lương và phụ cấp lương vào
hạng cao hơn hạng của công ty được xếp; Phương án chuyển xếp lương và phụ cấp lương mới phải được cấp có
thẩm quyền quyết định trước khi thực hiện…

Cách chuyển, xếp lương thực hiện như sau: Xếp vào bậc 1 mới, nếu hệ số lương cũ (kể cả phụ cấp chức vụ, phụ
cấp thâm niên vượt khung nếu có) thấp hơn hoặc bằng bậc 1 mới. Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi
xếp lương bậc 1 mới. Trường hợp mức chênh lệch giữ hai hệ số lương cũ và mới nhỏ hơn 70% thì thời gian
nâng bậc lần sau tính từ khi giữ hệ số mức lương cũ; lớn hơn 70% thì thời gian nâng bậc lần sau tính từ khi giữ
hệ số lương mới; Xếp vào bậc 2 mới, nếu hệ số lương cao hơn bậc 1. Trường hợp hệ số lương cũ cao hơn hệ số
lương bậc 2 mới thì được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương cũ; Viên chức thôi giữ chức
danh quản lý thì xếp lại lương theo công việc, chức vụ mới, không bảo lưu hệ số

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Trợ cấp khó khăn cho người lương thấp: Ngày 15/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
169/2008/QĐ-TTg về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương
thấp, đời sống khó khăn.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2009, thực hiện trợ cấp khó khăn mức 360.000 đồng/người, trả theo kỳ lương trong
4 tháng đối với các đối tượng có mức lương thấp (hệ số lương từ 3,00 trở xuống), gồm: cán bộ, công chức (bao
gồm cả công chức dự bị), viên chức thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ
quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn; Giáo viên
mầm non trong biên chế và giáo viên mầm non hợp đồng; cán bộ y tế xã, phường, thị trấn hưởng lương theo
quy định hiện hành…

Trợ cấp khó khăn được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội
và bảo hiểm y tế…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

3. Hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp: Ngày 12/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127/2008/NĐ-CP
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo đó, đối tượng của BHTN là công dân Việt Nam có giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc
(không xác định thời hạn và xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng) với người sử dụng lao động. Người
đang hưởng lương hưu hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng có giao kết hợp đồng lao động, hợp
đồng làm việc với người sử dụng lao động theo các loại hợp đồng nêu trên không thuộc đối tượng tham gia
BHTN.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng
làm việc, người lao động phải đến cơ quan lao động để đăng ký. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp,
hằng tháng, người thất nghiệp phải đến thông báo với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm.

Người thất nghiệp được hưởng BHTN khi có đủ các điều kiện sau: Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời
gian 24 tháng trước khi thất nghiệp; Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội; Chưa tìm được việc
làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của 06
tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp
hằng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng BHTN của người lao động và tổng thời gian được hưởng
trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được thực hiện như sau: 03 tháng, nếu có từ đủ 12 đến dưới 36 tháng đóng
BHTN; 06 tháng, nếu có từ đủ 36 đến dưới 72 tháng đóng BHTN; 09 tháng, nếu có từ đủ 72 đến dưới 144 tháng
đóng BHTN; 12 tháng, nếu có từ đủ một 144 tháng đóng BHTN trở lên.

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề với thời gian không quá 06 tháng tính từ ngày
người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng; được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí do cơ
quan lao động thực hiện thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm; được hưởng chế độ bảo hiểm y tế do tổ
chức bảo hiểm xã hội đóng...

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu
không thực hiện thông báo hằng tháng với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm hoặc bị tạm giam. Nếu
sau 02 lần từ chối nhận việc làm do tổ chức bảo hiểm xã hội giới thiệu mà không có lý do chính đáng sẽ bị chấm
dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009.

4. Luật bảo hiểm y tế: Ngày 14/11/2008, Quốc hội đã thông qua Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, quy định:
lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân như sau: đối tượng là học sinh, sinh viên thực hiện BHYT từ
ngày 01/01/2010; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp từ
01/01/2012; Thân nhân của người lao động mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng
hộ gia đình, Xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, Đối tượng mà Chính phủ có quy định riêng từ
01/01/2014; Các đối tượng khác từ 01/7/2009.
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BHYT thực hiên theo nguyên tắc: Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT; Mức đóng BHYT
được xác định theo tỷ lệ % của tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương tối thiểu; Chi
phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT do quỹ BHYT và người tham gia BHYT cùng chi trả…

Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với hoạt động đầu tư từ quỹ BHYT để bảo toàn và tăng trưởng quỹ. Nguồn
thu của quỹ và số tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư từ quỹ BHYT được miễn thuế…

Người tham gia BHYT được quỹ BHYT chi trả các chi phí sau đây: Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng,
khám thai định kỳ, sinh con; Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh; Vận chuyển người bệnh từ
tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên
môn kỹ thuật…

Người tham gia BHYT có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến
tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trường hợp người tham gia BHYT phải làm
việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú.
Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý...

Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ theo quy định…

5. Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng: Ngày 20/10/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban
hành Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà
nước và công ty TNHH một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Theo đó, công ty có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì
đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn vùng nào áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó.

Công ty bảo đảm các điều kiện sau: Lợi nhuận kế hoạch không thấp hơn so với lợi nhuận thực hiện của năm
trước liền kề, trừ trường hợp đặc biệt ( Nhà nước có quyết định can thiệp để bình ổn thị trường; tăng khấu hao
tiền lương bình quần phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân... được áp dụng mức lương tối thiểu
cao hơn mức lương tối thiểu vùng để tính đơn giá tiền lương, nhưng tối đa hệ số điều chỉnh tăng thêm không
quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung. Ngoài ra, nếu công ty có lợi nhuận cao hơn từ 5% trở lên so với
lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 2 lần.

Đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ nếu có lợi nhuận, lợi nhuận kế
hoạch không thấp hơn so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề thì được lựa chọn áp dụng cao hơn mức
tối thiểu vùng (không hạn chế mức tối đa)

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009

6. Mức lương tối thiểu vùng các đơn vị thuê mướn lao động: Ngày 20/10/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã
hội ban hành Thông tư số 24/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn
thực hiện mức lương tối thiểu đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và
các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Theo đó, doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương trả khi làm thêm giờ; tiền lương
làm việc vào ban đêm; tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại; chế độ
bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của
pháp luật lao động.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng
lao động hoặc thoả ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật lao
động.

Mức lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề)
phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng
quy định tại Thông tư này để trả cho người lao động phù hợp với năng suất lao động, hiệu quả hoạt động sản
xuất, kinh doanh và mức tiền công trên thị trường.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009.

7. Chế độ ăn giữa ca: Theo Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008, căn cứ khẩu phần ăn để bảo
đảm sức khỏe cho người lao động, chỉ số giá sinh hoạt và khả năng chi trả của công ty, Giám đốc công ty sau
khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định mức ăn cho một bữa ăn giữa ca nhưng tối
đa tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc trong tháng cho một người không quá 450.000
đồng/tháng.

Về nguyên tắc thực hiện chế độ ăn giữa ca, ăn theo ngày thực tế làm việc, kể cả ngày làm thêm. Tuy nhiên,
ngày không làm việc, kể cả ngày nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ phép, nghỉ không hưởng lương thì không ăn giữa
ca và không được thanh toán tiền.. Những ngày làm việc không đủ số giờ làm việc tiêu chuẩn (dưới 50% số giờ
tiêu chuẩn) thì không ăn giữa ca. Ngoài những nguyên tắc nêu trên, công ty có thể quy định thêm các nguyên
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tắc khác, nếu xét thấy có lợi cho việc nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân với hiệu quả sản xuất, kinh doanh
của công ty.

Khi chỉ số giá lương thực, thực phẩm do Tổng cục thống kê công bố tăng từ 15% trở lên so với lần điều chỉnh
gần nhất thì sau khi trao đổi ý kiến với Bộ và ngành liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn
điều chỉnh mức ăn giữa ca cho phù hợp.

8. Mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp FDI: Ngày 10/10/2008, Chính phủ đã
ban hành Nghị định số 111/2008/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao
động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi
chung là doanh nghiệp) thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 theo các vùng như sau:

- Mức 1.200.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

- Mức 1.080.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

- Mức 950.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

- Mức 920.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

- Danh mục các địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này được dùng làm căn cứ tính các mức lương trong thang
lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động, thực hiện các chế
độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Bãi bỏ Nghị định số 168/2007/NĐ-CP
ngày 16 tháng 11 năm 2007

9. Mức lương tối thiểu vùng: Ngày 10/10/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2008/NĐ-CP quy định mức
lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại,
hộ gia đình, cá nhân vàcác tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động
làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản
lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); công ty
TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh
nghiệp và các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của
Việt Nam có thuê mướn lao động được chia thành các vùng như sau: Mức 800.000 đồng/tháng áp dụng đối với
doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận và thành phố Hà Đông thuộc thành phố Hà Nội; các quận thuộc
thành phố Hồ Chí Minh.

Mức 740.000 áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn,
Thanh Trì, Từ Liêm, Thường Tín, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai và thành phố Sơn Tây thuộc
Thành phố Hà Nội; các huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh; các quận và các huyện Thuỷ Nguyên, An Dương
thuộc thành phố Hải Phòng; thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh...

Mức lương 690.000 áp dụng cho các thành phố trực thuộc tỉnh.

Các doanh nghiệp trên các địa bàn còn lại áp dụng mức 650.000 đồng.

10. Trích nộp phí công đoàn - Ngày 01/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 133/2008/QĐ-
TTg về việc trích nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều
hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Thủ tướng quy định, kể từ ngày 01/01/2009, trích nộp kinh phí công đoàn bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công
phải trả cho người lao động Việt Nam làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều
hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có tổ chức công đoàn hoạt động
theo Luật Công đoàn (quy định trước đây: đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không áp dụng chế
độ trích nộp kinh phí công đoàn từ quỹ lương).

11. Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm: Ngày 28/8/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban
hành Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội
đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Nghị định số
83/2008/NĐ-CP.

Theo đó, mức điều chỉnh tương ứng cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ trước năm 1995 đến năm 2007 đối
với người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội 1 lần hoặc bị chết mà thân
nhân được hưởng trợ cấp tuất 1 lần từ ngày 01/01/2007 được thực hiện như sau: trước năm 1995 mức điều
chỉnh là 1,91; 1995 là 1,62; 1996 là 1,53; 1997 là 1,48… năm 2005 là 1,08; năm 2006 và 2007 là 1,00…

Mức điều chỉnh từ trước năm 1995 đến/2008 từ ngày 01/01/2008 thực hiện như sau: trước năm 1995 mức điều
chỉnh là 2,07; 1995 là 1,75; 1996 là 1,66; 1997 là 1,61… năm 2005 là 1,16; 2006: 1,08; 2007 và 2008 là 1,00…



Năm 2008 – Tập II CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

Trang 40

Công thức điều chỉnh như sau: Tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm bằng (=)
Tổng tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của
từng năm nhân với (x) Mức điều chỉnh của năm tương ứng.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

12. Tăng chế độ phụ cấp đặc thù: Ngày 15/8/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã ban
hành Thông tư liên tịch số 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg
về việc sửa đổi Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên
chức một số ngành nghề trong các công ty nhà nước.

Theo đó, tăng chế độ ăn định lượng tính thành tiền đối với: công nhân, nhân viên, viên chức làm việc trong các
công ty Nhà nước trong thời gian đo đạc, chụp ảnh hàng không thành lập bản đồ, đo đạc, chụp ảnh hàng hải
thành lập bản đồ địa hình, bản đồ biển... lên mức 50.000 đồng/ngày (quy định trước đây là 32.000 đồng); Công
nhân khai thác khoáng sản trong hầm lò, công nhân, nhân viên, viên chức tàu vận tải biển đi các tuyến trong
nước (kể cả tàu chuyển tải trên biển)…: 60.000 đồng (trước đây: 37.000 đồng); Thợ lặn phục vụ công trình dầu
khí, giao thông, thủy lợi, công nhân, nhân viên, viên chức tàu trục vớt cứu hộ, cứu nạn trên biển, tàu tìm kiếm
cứu nạn hàng hải…: 70.000 đồng (trước đây: 45.000 đồng); Tổ lái máy bay gồm: lái chính, lái phụ, dẫn đường
và cơ giới trên không, công nhân, nhân viên, viên chức làm việc trên các tàu vận tải biển trong thời gian đi nước
ngoài…: 110.000 đồng (trước đây: 80.000 đồng); Công nhân, nhân viên, viên chức làm việc tại các giàn khoan
(tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí trên biển), các tàu dịch vụ, tàu vận tải dầu khí trên biển…: 150.000 đồng
(trước đây: 110.000 đồng)…

Ngoài ra, tăng mức phụ cấp đi biển đối với người lao động thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam trong những
ngày thực tế làm việc trên các giàn khoan, các tàu dịch vụ, tàu vận tải dầu khí, các công trình dầu khí trên biển
lên mức 150.000 đồng/ngày (trước đây: 110.000 đồng).

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

13. Hỗ trợ việc làm ngoài nước: Ngày 21/7/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành
hành Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm
ngoài nước.

Theo đó, hỗ trợ 10 triệu đồng cho thân nhân của người lao động bị chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài;
tối đa 5 triệu đồng/trường hợp cho người lao động bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật không
đủ sức khoẻ để tiếp tục làm việc và phải về nước trước thời hạn (hỗ trợ này không áp dụng đối với người lao
động ra ngoài hợp đồng hoặc phải về nước ngay sau khi sang đến nước làm việc do sai sót khám sức khoẻ trong
nước)…

Doanh nghiệp dịch vụ khi cử cán bộ của mình ra nước ngoài giải quyết rủi ro cho người lao động bị chết thì
được hỗ trợ bằng một chiếc vé máy bay chiều từ Việt Nam đến nước có người lao động làm việc.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ; người
lao động là con thương binh, liệt sỹ và người có công hưởng chính sách ưu đãi, người lao động thuộc diện hộ
nghèo, người dân tộc thiểu số được hỗ trợ bằng 50% mức học phí phải nộp theo quy định nhưng không được
quá 1,5 triệu động/lao động…

Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước được hình thành trên cơ sở đóng góp của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và
đóng góp của người lao động (doanh nghiệp đóng 1% trên tổng số thu tiền dịch vụ hàng năm, người lao động
đóng góp Quỹ 100.000đ/người/hợp đồng)…

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

14. Chế độ trợ cấp mất việc, thôi việc: Kể từ ngày 01/08/2007 (ngày Nghị định số 109/2007/NĐ-CP về chuyển
doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần có hiệu lực thi hành), Công ty cổ phần có trách nhiệm chi trả trợ
cấp mất việc, thôi việc đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động cho cả thời gian người lao
động làm việc cho Công ty nhà nước trước khi chuyển thành công ty cổ phần. (CV số 2435/LĐTBXH-LĐTL ngày
14/07/2008)

NGÂN HÀNG

1. Thành lập Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: Ngày 18/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết
định số 171/2008/QĐ-TTg về thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở chuyển đổi, tổ chức
lại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (được thành lập theo Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm
2005), đơn vị sự nghiệp có thu sang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc
sở hữu của Nhà nước.

Theo đó, Trung tâm lưu ký chứng khoán có tên giao dịch quốc tế là Vietnam Securities Depository (VSD), có trụ
sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có chức
năng tổ chức thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoàn
tất giao dịch chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch
Chứng khoán và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết theo quy định của pháp luật.
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Vốn hoạt động của VSD bao gồm vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn
vốn hợp pháp khác, các nguồn vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ
thuật.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kế thừa mọi quyền lợi, trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán và thực hiện các quyền, nghĩa vụ quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và
hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số
189/2005/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2005.

2. Tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng: Ngày 05/12/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban
hành Quyết định số 34/2008/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung, một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an
toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày
19/4/2005

Quyết định này sửa đổi, bổ sung về quy chế cho vay và bảo lãnh. Theo đó, tổ chức tín dụng không được cấp tín
dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với những điều kiện ưu đãi cho các doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng
nắm quyền kiểm soát và phải tuân thủ các hạn chế về tổng mức cho vay và bảo lãnh không được vượt quá 10%
vốn tự có của tổ chức tín dụng đối với một doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát và không
được vượt quá 20% vốn tự có của tổ chức tín dụng đối với các doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền
kiểm soát.

Đối với công ty trực thuộc tổ chức tín dụng là công ty cho thuê tài chính, tổ chức tín dụng được cấp tín dụng
không có bảo đảm với mức tối đa không được vượt quá 5% vốn tự có của tổ chức tín dụng nhưng phải đảm bảo
các hạn chế trên

Ngoài quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN, Quyết định này cũng
bổ sung rõ hơn về tổng mức góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng trong tất cả các doanh nghiệp, quỹ đầu
tư, dự án đầu tư, tổ chức tín dụng khác, cấp vốn điều lệ cho các công ty trực thuộc của tổ chức tín dụng không
được vượt quá 40% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của tổ chức tín dụng. Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của tổ
chức tín dụng và các công ty trực thuộc của tổ chức tín dụng trong cùng một doanh nghiệp, quỹ đầu tư, dự án
đầu tư, tổ chức tín dụng khác không được vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp, quỹ đầu tư, dự án đầu
tư, tổ chức tín dụng đó.

Đối với các tổ chức tín dụng góp vốn, mua cổ phần vượt quá giới hạn quy định phải được Ngân hàng Nhà nước
chấp thuận trước bằng văn bản và đáp ứng đầy đủ các điều kiện: a) Tổ chức tín dụng chấp hành đầy đủ các tỷ
lệ khác về bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, có tỷ lệ nợ xấu (NPL) từ 3% trở xuống và hoạt động
kinh doanh có lãi liên tục trong ba (03) năm liền kề trước đó; b) Là khoản góp vốn, mua cổ phần vào các tổ
chức tín dụng khác nhằm hỗ trợ tài chính cho tổ chức tín dụng gặp khó khăn về tài chính, có nguy cơ mất khả
năng thanh toán, ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

3. Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết: Ngày 20/11/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết đinh số
108/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa
niêm yết, bao gồm cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và chứng
khoán của các Công ty hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, áp dụng biên độ giao dịch cổ phiếu là ±10%, có thể thay đổi tùy theo tình hình thị trường, riêng với
trái phiếu không áp dụng biên độ.

Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết sử dụng phương thức thỏa thuận bao gồm 02 hình thức: thỏa thuận điện
tử và thoả thuận thông thường. Đối với hình thức thỏa thuận điện tử, đại diện giao dịch nhập lệnh với các điều
kiện giao dịch đã được xác định và lựa chọn lệnh đối ứng phù hợp để thực hiện giao dịch. Trường hợp không có
lệnh đối ứng phù hợp để thực hiện, thành viên phải nhập lệnh ngay vào hệ thống đăng ký giao dịch theo thứ tự
ưu tiên về thời gian.

Với hình thức thỏa thuận thông thường, bên mua, bên bán tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và
được đại diện giao dịch nhập thông tin vào hệ thống đăng ký giao dịch để xác nhận giao dịch này.

Nhà đầu tư chỉ được phép mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán. Trường hợp
nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán niêm yết thì có thể dùng ngay tài khoản này để thực hiện
giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch. Nhà đầu tư không được phép đồng thời vừa mua vừa bán cùng một
loại cổ phiếu trong một ngày giao dịch. Khi đặt lệnh mua, nhà đầu tư cần ký quỹ tiền giao dịch theo mức thoả
thuận với công ty chứng khoán và đảm bảo khả năng thanh toán đúng thời hạn…

Khối lượng giao dịch tối thiểu cũng được quy định là 10 cổ phiếu hoặc trái phiếu, với mệnh giá lần lượt 10.000
đồng và 100.000 đồng.

Tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu đăng ký giao dịch thực hiện theo quyết định của Thủ
tướng.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
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4. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi: Ngày 20/11/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số
2811/QĐ-NHNN điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng.

Theo đó, đối với tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn dưới 12 tháng của các ngân hàng thương mại (không bao
gồm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn), ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam,
ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài
chính, tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 8% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.

Trong khi đó, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi từ 12 tháng trở lên bằng dồng Việt Nam của các ngân hàng
nói trên là 2% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.

5. Giao dịch ngoại tệ: Ngày 06/11/2008 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 2635/QĐ-
NHNN về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép
hoạt động ngoại hối.

Theo đó, kể từ ngày 07/11/2008, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại
hối ấn định tỷ giá mua, tỷ giá bán giao ngay (SPOT) của Đồng Việt Nam với các ngoại tệ theo nguyên tắc: đối
với đô la Mỹ không vượt quá ±3% so với tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng áp dụng cho
ngày giao dịch do Ngân hàng Nhà nước thông báo.

Các ngoại tệ khác và Chênh lệch giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán do Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín
dụng được phép hoạt động ngoại hối ấn định.

6. Các biện pháp đảm bảo an toàn tín dụng: Hiện nay, hoạt động toàn ngành ngân hàng thực hiện chủ trương của
Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Tuy
nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính, tín dụng ở Mỹ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhất định đối với nền kinh tế
và hoạt động của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Để đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín
dụng thực hiện một số biện pháp như sau: 1) Theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về ảnh hưởng của cuộc
khủng hoảng tài chính, tín dụng ở Mỹ đối với nền kinh tế, thị trường tài chính thế giới và khả năng tác động đối
với nền kinh tế, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng Việt Nam để chủ động thực hiện các biện pháp nhằm
ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra; 2) Xây dựng phương án hoạt động kinh doanh, tiếp tục mở rộng huy động vốn
và tăng trưởng tيn dụng đối với nền kinh tế với lãi suất hợp lý, đồng thời phải đảm bảo khả năng thanh toán
cho các nhu cầu chi trả, nhất là dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2009; 3) Kiểm soát chặt chẽ chất
lượng tín dụng; trong đó, tiến hành phân tích, đánh giá, phân loại các khoản cho vay kinh doanh bất động sản
để có giải pháp phù hợp đối với từng đối tượng vay vốn; tiếp tục tăng tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu, nông
nghiệp nông thôn, các dự án trọng điểm quốc gia, các nhu cầu vốn sản xuất có hiệu quả, chú trọng mở rộng
cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa mà các khoản cho vay đó đáp ứng được các điều kiện theo quy định
của pháp luật và khả năng cân đối vốn của tổ chức tín dụng; 4) Chấp hành đúng quy định về các tỷ lệ đảm bảo
an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng; 5) Rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện các quy trình nội bộ về hoạt
động tín dụng, kinh doanh tiền tệ, ngoại hối, thanh toán, chuyển tiền, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp
với các quy định của pháp luật có liên quan. Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong từng quy binh nghiệp vụ để
triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro; 6) Báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc về hoạt
động kinh doanh cho Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam để xem xét giải quyết; thực hiện việc cung cấp thông tin và
báo cáo về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng theo đúng thời hạn và đảm bảo chính xác theo quy định
của Ngân hàng Nhà nước. (Chỉ thị số 05/2008/CT-NHNN ngày 9/10/2008).

7. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nghiệp vụ thị trường mở - Ngày 30/9/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban
hành Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nghiệp vụ thị trường
mở ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN.

Theo đó, các phương thức mua hoặc bán giấy tờ có giá bao gồm: Giao dịch mua có kỳ hạn; Giao dịch bán có kỳ
hạn; Giao dịch mua hẳn; Giao dịch bán hẳn. Như vậy, không còn quy định: Ban Điều hành nghiệp vụ thị trường
mở quyết định mỗi phiên giao dịch chỉ áp dụng một trong các phương thức này.

Trong quy định về phương thức đấu thầu khối lượng, trường hợp tại đơn dự thầu của tổ chức tín dụng trúng
thầu đăng ký nhiều loại giấy tờ có giá cần mua hoặc bán, nếu không bao gồm các loại giấy tờ có giá mà Ngân
hàng Nhà nước quy định tỷ lệ giao dịch tại mỗi phiên giao dịch nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước
xét thầu xác định thứ tự ưu tiên từng loại giấy tờ có giá theo thời hạn còn lại của các giấy tờ có giá ngắn hơn,
sau đó mới tới giấy tờ có giá đăng ký bán hoặc mua có khối lượng lớn hơn. Nếu bao gồm các loại giấy tờ có giá
có quy định tỷ lệ giao dịch và các loại giấy tờ có giá không quy định tỷ lệ giao dịch, Ngân hàng Nhà nước xét
thầu theo nguyên tắc tỷ lệ các loại giấy tờ có giá trúng thầu tương ứng với tỷ lệ giao dịch của các loại giấy tờ có
giá đăng ký tại đơn dự thầu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Việc xác định thứ tự ưu tiên xét thầu trong
số giấy tờ có giá không quy định tỷ lệ giao dịch và giấy tờ có giá có quy định tỷ lệ giao dịch cũng được thực hiện
theo thời hạn còn lại của các giấy tờ có giá ngắn hơn, sau đó mới tới giấy tờ có giá đăng ký bán hoặc mua có
khối lượng lớn hơn…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

8. Ưu đãi vay vốn tín dụng: Ngày 19/9/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
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Theo đó, Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư gồm: Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội (Không phân biệt
địa bàn đầu tư) như dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, xử lý nước thải, rác
thải tại các khu đô thị, khu công nghiệp..., xây dựng các quỹ nhà ở tập trung cho công nhân, dự án đầu tư hạ
tầng, mở rộng, nâng cấp, xây dựng mới và thiết bị trong lĩnh vực xã hội hóa; Nông nghiệp, nông thôn như dự án
xây mới và mở rộng cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, dự án phát triển giống thủy, hải sản, cây
trồng, vật nuôi; Các dự án Công nghiệp như đầu tư chế biến sâu từ quặng khoáng sản, sản xuất Alumin, fero
hợp kim sắt..., đóng mới toa xe đườg sắt và lắp ráp đầu máy xe lửa, sản xuất thuốc kháng sinh, vắc xin thương
phẩm, nhà máy điện từ gió, thủy điện nhỏ, sản xuất DAP và phân đạm; Các dự án đầu tư tại các địa bàn có điều
kiện kinh tế -xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn... và các dự án cho vay theo Hiệp định Chính phủ, các dự án
đầu tư ra nước ngoài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Lãi suất vay vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam bằng lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm cộng 1%/năm
(quy định trước đây là cộng 0,5%/năm).

Ngoài ra, bổ sung đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm chi phí hoạt động hoặc tự bảo đảm một phần chi phí hoạt
động vào diện đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Bộ Tài chính là cơ quan quyết định mức hỗ trợ sau đầu tư trên cơ sở chênh lệch giữa lãi suất vay vốn đầu tư của
các tổ chức tín dụng và lãi suất vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước; khuyến khích chủ đầu tư tìm kiếm các
nguồn vốn với chi phí hợp lý (quy định trước đây: mức hỗ trợ sau đầu tư bằng chênh lệch giữa lãi suất vay vốn
đầu tư của các tổ chức tín dụng và 90% lãi suất vay vốn đầu tư)…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

9. Chế độ điều hoà tiền tệ: Ngày 08/9/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số
25/2008/QĐ-NHNN ban hành Chế độ điều hoà tiền mặt, xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ
phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Quỹ nghiệp vụ phát hành bao gồm các loại tiền nhập từ Quỹ dự trữ phát hành và tiền thu hồi từ lưu
thông, kể cả tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành nhằm đáp ứng nhu cầu tiền mặt trong
giao dịch hàng ngày giữa Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi
tắt là Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh), Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà
nước và các khách hàng.

Quỹ nghiệp vụ phát hành tại kho tiền Chi nhánh được xuất, nhập với Quỹ dự trữ phát hành tại kho tiền Chi
nhánh và được thu, chi tiền mặt với khách hàng có quan hệ giao dịch, thanh toán với Ngân hàng Nhà nước Chi
nhánh.

Quỹ nghiệp vụ phát hành tại kho tiền Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước được xuất, nhập với Quỹ dự trữ phát
hành tại Kho tiền Trung ương tại Hà Nội và được thu, chi tiền mặt với khách hàng có quan hệ giao dịch, thanh
toán với Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Căn cứ nhu cầu thu, chi tiền mặt; diện tích và điều kiện an toàn của kho tiền Chi nhánh, kho tiền Sở giao dịch
Ngân hàng Nhà nước, định kỳ 3 tháng 1 lần (hoặc đột xuất), Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ phê duyệt
mức tồn Quỹ nghiệp vụ phát hành tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

10. Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước: Ngày 26/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2008/NĐ-CP
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN).

Theo đó, NHNNVN là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt
động ngân hàng và chức năng Ngân hàng Trung ương của Việt Nam; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc
phạm vi quản lý của NHNNVN…

NHNNVN được giao 27 nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó có những nhiệm vụ quan trọng như: Xây dựng chính sách
tiền tệ quốc gia, trình Chính phủ để trình Quốc hội. Sử dụng lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị
trường mở và các công cụ khác để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; cấp, thu hồi giấy phép thành lập và
hoạt động của các tổ chức tín dụng, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định; quản lý ngoại hối và
xây dựng cán cân thanh toán quốc tế; quản lý việc vay, trả nợ nước ngoài của người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ
chức tín dụng và cá nhân theo quy định của pháp luật…

Về thực hiện các nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương, NHNNVN tổ chức in, đúc, bảo quản, vận chuyển tiền. Thực
hiện nghiệp vụ phát hành, thu hồi, thay thế và tiêu hủy tiền; thực hiện tái cấp vốn để cung ứng tín dụng ngắn
hạn và phương tiện thanh toán cho nền kinh tế; điều hành thị trường tiền tệ, thực hiện nghiệp vụ thị trường mở
và một số nghiệp vụ quan trọng khác.

NHNNVN cũng là đại diện cho Việt Nam tại các ngân hàng và tổ chức tiền tệ quốc tế theo ủy quyền của Chủ tịch
nước, Chính phủ.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

11. Sửa đổi quy định về công ty cho thuê tài chính: Ngày 25/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số
95/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của
công ty cho thuê tài chính (CTCTTC).
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Theo đó, CTCTTC là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, là pháp nhân Việt Nam; được thành lập và hoạt động
tại Việt Nam dưới 3 hình thức: trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên; trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên
và cổ phần. Việc chuyển đổi sở hữu, thay đổi hình thức CTCTTC thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà
nước…

CTCTTC liên doanh là CTCTTC được thành lập tại Việt Nam, bằng vốn góp của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài
trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Liên doanh được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn 02
thành viên trở lên…

CTCTTC 100% vốn nước ngoài được thành lập tại Việt Nam với 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của một hoặc
một số tổ chức tín dụng nước ngoài và được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn…
Việc chuyển nhượng phần vốn góp của các bên trong các CTCTTC được thực hiện theo các quy định của pháp
luật và theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước…

Ngoài các điều kiện đã được quy định, CTCTTC liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài muốn hoạt động hợp
pháp phải được tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nước nguyên xứ cho phép hoạt động cho
thuê tài chính tại Việt Nam; có tổng tài sản trên 10 tỷ USD vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn, trừ trường
hợp Hiệp định đầu tư song phương giữa Việt Nam và nước nguyên xứ có quy định khác…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

12. Quy chế thu đổi tiền: Ngày 22/8/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số
24/2008/QĐ-NHNN ban hành Quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Theo Quy chế này, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông bao gồm: tiền giấy bị thay đổi màu sắc, mờ nhạt hình
ảnh hoa văn, chữ, số; nhàu, nát, nhoè, bẩn, cũ; rách rời hay liền mảnh được can dán lại, rách mất góc (kích
thước theo mỗi cạnh tờ tiền không quá 10mm); Tiền kim loại bị mòn, cong, vênh, han gỉ, hư hỏng một phần
hoặc toàn bộ hình ảnh, hoa văn, chữ, số, và lớp mạ trên đồng tiền…

Phí đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là 4% tổng giá trị tiền (quy định trước đây nếu tổng giá trị từ
500.000 đồng trở lên, phí thu đổi là 3%; dưới 500.000 đồng, mức phí thu đổi là 4%), mức phí tối thiểu là 2000
đồng...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

13. Báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước: Ngày 08/8/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành
Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quy định về nội dung, phương
pháp lập, tổng hợp, trình bày và các nội dung khác có liên quan đến Báo cáo tài chính đối với  NHNN, bao
gồm:  lập, trình bày và nộp Báo cáo tài chính của các đơn vị thuộc hệ thống NHNN; Tổng hợp và lập Báo cáo tài
chính của toàn hệ thống NHNN.

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở số liệu các tài khoản trong và ngoài Bảng cân đối kế toán theo đúng tính
chất, nội dung của tài khoản được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán NHNN hiện hành và Hệ thống tài
khoản kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp hiện hành.

Đồng thời, Báo cáo tài chính phải phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực và khách quan số liệu về các
hoạt động của các đơn vị báo cáo. Đối với một số biểu mẫu Báo cáo tài chính có kèm theo các yêu cầu thuyết
minh thì phải trình bày rõ ràng, đầy đủ các vấn đề cần thuyết minh.

Báo cáo tài chính được thể hiện dưới hình thức bằng văn bản và bằng file (tệp) dữ liệu trên vật mang tin (băng,
đĩa từ…) hoặc truyền qua mạng máy vi tính. Báo cáo bằng văn bản và file dữ liệu trên vật mang tin hoặc truyền
qua mạng máy vi tính phải khớp đúng với nhau.

Năm tài chính của NHNN bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào cuối ngày 31/12 năm dương lịch. Việc công khai
Báo cáo tài chính hoặc cung cấp số liệu từ Báo cáo tài chính được thực hiện theo quy định hiện hành. Việc công
khai số liệu thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng phải được thực hiện theo đúng các quy định
của pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật Nhà nước.Việc kiểm toán và xác nhận Báo cáo tài chính hàng năm của
NHNN thực hiện theo quy định của pháp luật.

Báo cáo tài chính phải được lưu trữ, bảo quản theo quy định của pháp luật về kế toán.

Trong nội dung của Chế độ Báo cáo tài chính đối với NHNN quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị báo cáo, các
Vụ, Cục chức năng thuộc NHNN trong việc thực hiện chế độ này.

Quyết định  này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009.

14. Bổ sung quy định về hoạt động của Công ty Tài chính: Ngày 29/7/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số
81/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của
Công ty Tài chính.

Theo đo, Tổ chức nước ngoài trong Công ty Tài chính liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài phải có tổng tài
sản trên 10 tỷ USD vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn xin phép thành lập.

Công ty tài chính liên doanh là công ty tài chính được thành lập tại Việt Nam, bằng vốn góp của bên Việt Nam
(gồm 1 hoặc nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam) và bên nước ngoài (gồm 1 hoặc nhiều tổ chức tín
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dụng nước ngoài) trên cơ sở hợp đồng liên doanh, trong đó phần vốn góp của bên nước ngoài không vượt quá
49% vốn điều lệ của công ty tài chính, phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam không được vượt quá 30%
vốn góp của bên Việt Nam.

Công ty tài chính 100% vốn nước ngoài là công ty tài chính được thành lập tại Việt Nam với 100% vốn điều lệ
thuộc sở hữu của 1 hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài.

Về hình thức huy động vốn, đối với các công ty tài chính chuyên ngành hoạt động trong các lĩnh vực tín dụng
tiêu dùng, lĩnh vực thẻ không thực hiện nghiệp vụ huy động vốn bằng cách nhận tiền gửi có kỳ hạn từ 1 năm trở
lên của tổ chức, cá nhân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, công ty tài chính được phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và giấy tờ có giá trị khác để huy động
vốn.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

15. Lãi suất tín dụng đầu tư, xuất khẩu: Ngày 14/7/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số
52/2008/QĐ-BTC về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch
lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Theo đó, mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 12%/năm, bằng ngoại tệ
tự do chuyển đổi là 7,8%/năm; lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu bằng đồng Việt Nam là 14,4%/năm, bằng
ngoại tệ là 7,8%/năm; mức chênh lệch lãi suất được được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng
đồng Việt Nam là 3,9%/năm và đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,96%/năm.

Đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn và dự án
đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; dự án tại vùng đồng bào dân tộc
Khơ me sinh sống tập trung, các xã thuộc Chương trình 135 và các xã biên giới thuộc Chương trình 120, các xã
vùng bãi ngang, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 11,4%/năm, bằng ngoại
tệ tự do chuyển đổi là 7,2%/năm.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

16. Quản lý hoạt động đổi ngoại tệ: Ngày 11/7/2008, Thông đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số
21/2008/QĐ-NHNN ban hành Quy chế đại lý đổi ngoại tệ.

Theo đó, Quy chế chỉ điều chỉnh hoạt động đổi ngoại tệ của các tổ chức kinh tế làm Đại lý đổi ngoại tệ cho các
tổ chức tín dụng, không điều chỉnh hoạt động đổi ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, vì vậy hoạt động đổi ngoại
tệ của các tổ chức tín dụng vẫn tiếp tục thực hiện bình thường.

Quy chế nêu rõ không giới hạn đối tượng được uỷ nhiệm làm đại lý đổi ngoại tệ, cho phép các tổ chức kinh tế
thuộc mọi thành phần có đủ điều kiện theo quy định đều có thể làm đại lý đổi ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng.
Tuy nhiên, với định hướng hoạt động của đại lý đổi ngoại tệ chủ yếu nhằm phục vụ khách du lịch nước ngoài
nên đại lý đổi ngoại tệ được quy định đặt tại những địa điểm có đông khách du lịch nước ngoài như cơ sở lưu
trú du lịch được xếp hạng từ 3 sao trở lên, cửa khẩu quốc tế, văn phòng bán vé của các hãng hàng không, hàng
hải, du lịch của nước ngoài, văn phòng bán vé quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam, khu vui chơi giải trí
có thưởng dành riêng cho người nước ngoài và các khu du lịch, trung tâm mua sắm, siêu thị có nhiều khách
nước ngoài tham quan, mua sắm.

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày quy chế có hiệu lực, các tổ chức tín dụng phải ký kết lại hoặc thanh lý hợp
đồng đại lý đối với các đại lý không đáp ứng các quy định về địa điểm đặt đại lý, điều kiện làm đại lý, các điều
khoản trong hợp đồng đại lý.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

17. Sửa đổi quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần: Ngày
04/7/2008, Thông đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 20/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ
phần của Nhà nước và nhân dân ban hành theo Quyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN.

Theo Quyết định này, phương án thay đổi mức vốn điều được Đại hội đồng cổ đông thông qua phải nêu được
nhu cầu của việc thay đổi mức vốn điều lệ. Trong kế hoạch thay đổi vốn cần thông báo cụ thể về tổng mức vốn
điều lệ dự kiến thay đổi, các đợt dự kiến phát hành trong năm, phương án phát hành cho từng đợt…

Các ngân hàng (NH) phải đánh giá hiệu quả kinh doanh dự kiến trên cơ sở vốn điều lệ mới. Trong đó nêu rõ các
chỉ tiêu dự kiến gồm: mức tăng trưởng Tổng tài sản có, tín dụng, huy động tiền gửi của khách hàng, tiền gửi và
vay của các tổ chức tín dụng khác, các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của NH, tỷ suất lợi nhuận...

Đồng thời, các NH phải đánh giá khả năng quản trị, điều hành, kiểm soát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành
và hệ thống kiểm soát nội bộ đối với quy mô vốn và quy mô hoạt động sau khi thay đổi vốn điều lệ…

NH Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm: Thẩm định hồ sơ; đánh giá phương án thay đổi mức
vốn điều lệ, hiệu quả hoạt động của NH thương mại cổ phần...; kiểm tra năng lực tài chính của các cổ đông mua
cổ phần.
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Chỉ sau khi có ý kiến của Thống đốc NH Nhà nước, NH nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố mới được có văn bản
chấp thuận việc NH thương mại cổ phần thay đổi mức vốn điều lệ.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

18. Quy định về giao dịch ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối: Ngày 26/06/2008, Ngân
hàng nhà nước đã ban hành Quyết định số 1436/QĐ-NHNN. Theo đó, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của các tổ
chức tín dụng được phép huy động ngoại hối ấn định tỷ giá mua, tỷ giá bán giao ngay (SPOT) của đồng Việt
Nam với đô la Mỹ theo nguyên tắc không vượt quá biên độ ± 2% so với tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại
tệ liên ngân hàng áp dụng cho ngày giao dịch do Ngân hàng nhà nước thông báo. Với các ngoại tệ khác cũng
như chênh lệch giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán, do Tổng Giám đốc (Giám đốc) của các tổ chức tín dụng được
phép huy động ngoại hối ấn định.

Như vậy, biên độ dao động tỷ giá đã được điều chỉnh tăg từ ± 1% (theo quy định cũ) lên ± 2%.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2008 và thay thế Quyết định số 504/QĐ-NHNN ngày 07/03/2008
của Ngân hàng nhà nước.

19. Lãi suất tín dụng đầu tư, lãi suất xuất khẩu và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư: Cùng ngày
26/06/2008, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 44/2008/QĐ-BTC công bố lãi suất tín dụng đầu tư, lãi suất xuất
khẩu và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Theo đó, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 12%/năm, bằng ngoại tệ tự do
chuyển đổi là 7,8%/năm (tăng lên tương ứng 3%/năm và 0,3%/năm so với quy định cũ). Mức lãi suất tương
ứng là 11,4%/năm và 7,2%/năm được áp dụng cho các dự án xây  dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; dự án
phát triển nông nghiệp, nông thôn và dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, dự án  tại
vùng đồng bào dân tộc Khơ me sinh sống, các xã thuộc chương trình 135 và các xã biên giới thuộc chương trình
120, các xã vùng bãi ngang.

Mức lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của ngân hàng nhà nước bằng đồng Việt Nam là 14,4%/năm, bằng
ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,8%/năm (tăng lên 5,7%/năm và 0,9%/năm so với quy định cũ)

Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 3,9%/năm và
đối  với dự án vay vốn bằng đồng ngoại tệ là 0,96%/năm, giữ nguyên theo quy định cũ.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 75/2007/QĐ-BTC
ngày 30/08/2007 và Quyết định số 06/2008/QĐ-BTC ngày 29/01/2008.

20. Tăng cường quản lý thị trường chứng khoán: Theo Chỉ thị số 20/2008/CT-TTg ngày 23/06/2008, Thủ tướng
Chính phủ đã yêu cầu đối với các tổ chức chào bán chứng khoán khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công
chúng phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Mọi trường hợp chào bán chứng khoán vi phạm pháp
luật phải bị đình chỉ và xử phạt theo quy định.

Các tổ chức phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh
hoặc cơ quan quản lý cấp phép hoạt động về phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Các doanh nghiệp không phải pháp nhân Việt Nam không được chào bán chứng khoán trên lãnh thổ Việt Nam,
trừ trường hợp thực hiện theo lộ trình cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Chính phủ nghiêm cấm các tổ
chức, cá nhân tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán bất hợp pháp. Các hoạt động cung cấp thông tin, nhu
cầu mua, bán, giá cả chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng phải tuân thủ đúng quy định. Người
đứng đầu các phương tiện thông tin này phải đảm bảo sự chính xác, minh bạch về nguồn thông tin đã đăng tải.

Các doanh nghiệp không có chức năng đầu tư tài chính, ngoại trừ ngân hàng hoặc công ty tài chính, không được
chào bán chứng khoán ra công chúng để huy động vốn đầu tư chứng khoán. Các doanh nghiệp nhà nước không
được sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu, quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn xây dựng cơ bản để tham gia góp
vốn thành lập, mua cổ phần của các quỹ đầu tư chứng khoán (kể cả các quỹ đầu tư mạo hiểm), công ty đầu tư
chứng khoán. Việc sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước để đầu tư tài chính, đầu tư vào thị trường chứng
khoán không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được Nhà nước giao.

Ngoài ra, Thủ trưởng các cơ quan thông tấn báo chí phải chịu trách nhiệm về những nội dung, số liệu và những
thông tin về thị trường chứng khoán đã đăng tải.

XÂY DỰNG

1. Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng: Ngày 28/11/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
152/2008/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây
dựng (VLXD) ở Việt Nam đến năm 2020.

Theo đó, có 4 nhóm giải pháp chính để triển khai thực hiện Quy hoạch này. Giải pháp hàng đầu là tăng cường
và thống nhất quản lý nhà nước về khoáng sản từ Trung ương đến địa phương. Nhà nước thống nhất quản lý
kết quả thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXD; đầu tư cho việc quy hoạch, điều tra cơ bản địa chất về tài
nguyên khoáng sản; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản làm
VLXD.
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Giải pháp quan trọng nữa là việc huy động vốn đầu tư. Nguồn vốn cho thăm dò, khai thác và chế biến khoáng
sản làm nguyên liệu VLXD chủ yếu từ vốn tự thu xếp của các doanh nghiệp sản xuất VLXD, vốn của các nhà đầu
tư, vốn vay của các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài.

Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán (phát hành trái
phiếu, cổ phiếu công trình). Thực hiện công bố rộng rãi danh mục, tài nguyên các mỏ đã được quy hoạch trên
địa bàn các tỉnh để kêu gọi đầu tư.

Nhà nước có chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư đối với dự án khai thác, chế biến tại chỗ khoáng sản ở
vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hay những dự án có áp dụng kỹ thuật, công nghệ
tiên tiến, bảo đảm môi trường, các sản phẩm có giá trị và hiệu quả kinh tế xã hội cao.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật, các thủ tục hành chính và phân cấp
quản lý, đền bù khi sử dụng đất nhằm đẩy nhanh việc cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; đồng thời hoàn
thiện các quy định về thuế tài nguyên, các chi phí bảo vệ môi trường.

Bộ Xây dựng thực hiện quản lý nhà nước về khai thác và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu cho công nghiệp
VLXD có trách nhiệm công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được Thủ tướng phê duyệt; chỉ đạo, kiểm
tra, định kỳ cập nhật tình hình thực hiện quy hoạch và tiến hành bổ sung điều chỉnh quy hoạch.

Các địa phương tổ chức quản lý, giám sát việc thăm dò, khai thác, chế biến các mỏ khoáng sản, phục hồi môi
trường, tránh tình trạng quy hoạch chồng chéo với các quy hoạch khác trên địa bàn.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng: Ngày 29/8/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
121/2008/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Việt Nam đến năm 2020.

Theo đó, phát triển (VLXD) phải bảo đảm tính bền vững, góp phần phát triển kinh tế, tạo sự ổn định xã hội và
bảo vệ môi trường; phù hợp với các quy hoạch khác liên quan. Mọi nguồn lực sẽ được thu hút vào phát triển sản
xuất VLXD. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất và kinh doanh VLXD.

Các nhà máy xi măng lò quay có công nghệ hiện đại, quy mô lớn, cơ giới hóa và tự động hóa cao, tiêu tốn ít
nhiên liệu, nguyên liệu, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường sẽ được xây dựng. Không đầu
tư mới các nhà máy xi măng lò đứng và trạm nghiền không có cơ sở sản xuất clinker. Dự kiến, sản lượng xi
măng sẽ tăng mạnh, từ hơn 59 triệu tấn năm 2010 lên 88,5 triệu tấn năm 2015 và 112 triệu tấn năm 2020.

Đối với kính xây dựng, chú trọng sản xuất các mặt hàng kính có kích thước và độ dày lớn, các loại kính có tác
dụng cách âm, cách nhiệt, kính có khả năng tự làm sạch... Đầu tư mới công nghệ kính nổi hiện đại. Đến năm
2020, sản lượng kính xây dựng sẽ đạt hơn 200 triệu m2.

Về gạch đất sét nung, phát triển sản xuất gạch nung chất lượng cao có giá trị kinh tế, đặc biệt là các loại gạch
xây không trát phục vụ xây dựng trong nước và xuất khẩu.

Về vật liệu xây không nung, tỷ lệ gạch không nung đến năm 2015 đạt 20 - 25% và năm 2020 là 30 - 40% tổng
số vật liệu xây trong nước.

Đối với vật liệu lợp, phát triển sản xuất ngói nung truyền thống 22 viên/m2 ở các địa phương có nguồn nguyên
liệu. Nghiêm cấm sử dụng amiăng amfibole (amiăng nâu và xanh) trong sản xuất tấm lợp. Đến năm 2020, sản
lượng vật liệu lợp dự kiến đạt 224 triệu m2.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển các vật liệu ốp lát nội thất với những tính năng đặc biệt như ngăn ngừa
sự ngưng tụ hơi nước, bám bẩm, có khả năng hút mùi hôi... Phát triển sản xuất ván gỗ công nghiệp để thay thế
gỗ tự nhiên trong xây dựng, tấm trần từ các nguyên liệu chính là keo hữu cơ và sợi vải thủy tinh có khả năng
chống cháy, các vật liệu cách âm, cách nhiệt từ bông sợi khoáng, bông thủy tinh, bông gốm...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

3. Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng: Ngày 01/8/2008, Bộ Xây dựng đã ra CV số 1551/BXD-KTXD về
việc hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

Theo đó, thời điểm tính chênh lệch giá vật liệu là thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn,
có thể theo tháng, quý hoặc giai đoạn quy định trong hợp đồng.

Giá vật liệu tại thời điểm tính chênh lệch để điều chỉnh là giá vật liệu tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn
thành do Liên Sở Xây dựng-Tài chính thông báo, công bố hoặc theo hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo qui định của
Bộ Tài chính phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình.

Giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong
hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt hoặc giá vật liệu tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (trường hợp
đấu thầu) đối với hợp đồng được ký kết từ năm 2007, hoặc giá vật liệu tại thời điểm tháng 12/2006 hoặc quý
IV/2006 nếu không có giá tại thời điểm tháng 12/2006 đối với hợp đồng được ký kết trước năm 2007.

Trường hợp giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt thấp hơn giá vật liệu xây dựng
do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố tại thời điểm tương ứng thì lấy giá do cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố.



Năm 2008 – Tập II CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

Trang 48

Để đảm bảo vốn, giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời giảm thiệt hại cho nhà thầu thì chủ đầu tư được phép
tạm duyệt dự toán bổ sung để làm cơ sở tạm ứng, tạm thanh toán cho nhà thầu trong khi chờ làm các thủ tục
điều chỉnh.

Trường hợp sau khi tạm duyệt dự toán bổ sung mà không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư cho tạm ứng,
tạm thanh toán trên cơ sở dự toán bổ sung tạm duyệt; trường hợp vượt tổng mức đầu tư thì phải xin phép
người quyết định đầu tư trước khi tạm ứng, tạm thanh toán.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính: Ngày 16/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2008/NĐ-CP
quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ
sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi VPHC/2008.

Theo đó, cá nhân, tổ chức bị xử phạt VPHC, nếu qua 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt
hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không thực hiện hành vi vi phạm trong cùng lĩnh
vực trước đây đã bị xử phạt thì được coi như chưa bị xử phạt VPHC về hành vi đó. Thời hạn để được coi là chưa
bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác (giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng, đưa
vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh…) là 02 năm…

Việc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề được coi là hình thức xử phạt bổ sung, được áp dụng
kèm theo hình thức xử phạt chính, áp dụng có thời hạn hoặc không thời hạn, nếu có thời hạn thì tối đa không
quá 12 tháng…

Việc ủy quyền xử lý VPHC chỉ được thực hiện đối với cấp phó. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản.
Việc ủy quyền xử lý VPHC phải xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn ủy quyền. Trường hợp quyết định tạm
giữ người theo thủ tục hành chính thì việc ủy quyền chỉ được thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt…

Việc khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện VPHC vào ban đêm chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau
đây: Trường hợp khẩn cấp có căn cứ cho rằng nếu không tổ chức khám ngay thì tang vật, phương tiện VPHC sẽ
bị tẩu tán, tiêu hủy hoặc việc thu thập chứng cứ không thể thực hiện được; Trường hợp khám nơi cất giấu tang
vật, phương tiện VPHC đang được thực hiện mà chưa kết thúc, được bắt đầu từ trước 22 giờ cùng ngày mà
chưa kết thúc đến 5 giờ sáng ngày hôm sau…

Khi phát hiện VPHC, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải ra quyết định đình chỉ ngay hành vi vi
phạm. Quyết định đình chỉ có thể là quyết định bằng văn bản hoặc quyết định thể hiện bằng lời nói, còi, tín hiệu
hoặc các hình thức khác tuỳ từng trường hợp vi phạm cụ thể…

Đối với vụ việc đơn giản, hành vi vi phạm rõ ràng, không cần xác minh thêm thì phải ra quyết định xử phạt
trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày lập biên bản về hành vi vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có
nhiều tình tiết phức tạp là 30 ngày…

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009.

2. Cải cách thủ tục hải quan: Ngày 15/12/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra Chỉ thị số 04/2008/CT-BTC về việc
đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan, phòng chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong ngành Hải quan
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Bộ trưởng yêu cầu: lãnh đạo các cấp trong ngành Hải quan cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc và sâu rộng trong
đội ngũ cán bộ, công chức hải quan về mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch triển khai các chương trình cải cách, hiện
đại hóa Hải quan.

Về cải cách thủ tục hải quan: Rà soát, sửa đổi và đơn giản hóa các thủ tục có liên quan đến hoạt động xuất,
nhập khẩu trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Đồng thời tập trung rà soát, sửa đổi để thống nhất thủ tục
hải quan áp dụng cho phương thức thủ công truyền thống và giao dịch điện tử.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại trong các lĩnh vực: Phân tích,
phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, xác định trị giá, chống gian lận về số lượng, chủng loại, ưu đãi đầu tư
về thuế, trong quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu,… nhằm chống thất thu thuế, tạo điều kiện cho sản
xuất trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng phân
loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thống nhất, xác định giá, thuế suất, ưu đãi thuế,… không đúng quy
định; Cục trưởng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng này.

Thủ trưởng các cấp trong ngành Hải quan phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ và
hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị hải quan cơ sở, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động tự kiểm
tra, tăng cường kiểm tra đột xuất. Xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh đối với các trường hợp gây phiền hà,
sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành công vụ, xử lý nghiêm khắc trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người
đứng đầu để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong đơn vị hoặc trong lĩnh vực mình phụ trách.

3. Quản lý trang thông tin điện tử cá nhân: Ngày 18/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông
tư số 07/2008/TT-BTTTT hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện
tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử
dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
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Theo đó, trang thông tin điện tử cá nhân được dùng để thể hiện những thông tin mang tính chất cá nhân (blog)
phục vụ nhu cầu lưu trữ hoặc trao đổi,  chia sẻ với một nhóm người hoặc với cộng đồng rộng rãi sử dụng dịch
vụ Internet. Trang thông tin điện tử cá nhân được chủ thể trang thông tin điện tử cá nhân đăng ký khởi tạo trên
Internet.

Các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp, truyền đi hoặc đặt
đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định số 97; Tạo trang thông
tin điện tử cá nhân giả mạo cá nhân, tổ chức khác; sử dụng trái phép tài khoản trang thông tin điện tử cá nhân
của cá nhân khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Truyền bá
các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về
báo chí, xuất bản; Cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân mà vi phạm các quy định về sở hữu
trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến có cung cấp dịch vụ tạo blog có trách nhiệm xây dựng
và công khai quy chế cung cấp, trao đổi thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân tại trang thông tin điện
tử cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, bảo đảm không vi phạm các quy định của pháp luật; Xây dựng quy trình
quản lý thông tin phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ do doanh nghiệp quản lý; Xây dựng cơ sở dữ liệu về
trang thông tin điện tử cá nhân do doanh nghiệp quản lý và có trách nhiệm cung cấp thông tin với cơ quan quản
lý nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu; Ngăn chặn và loại bỏ những nội dung thông tin vi phạm các quy
định của pháp luật; Đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và báo cáo
đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

4. Giải pháp tăng trưởng kinh tế - Ngày 11/12/2008, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP về những giải
pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Chính phủ xác định: trong năm 2009, phải tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện các chương trình, đề án
đã được giao để thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất nông, lâm, thủy sản, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu
dùng nội địa, ưu tiên hỗ trợ ngành hàng sản xuất, có lợi thế thay thế hàng nhập khẩu, sử dụng nguồn liệu trong
nước, sử dụng nhiều lao động…

Tiếp tục điều hành giá theo cơ chế thị trường đối với các mặt hàng: than, điện, nước sạch, cước vận chuyển xe
buýt... Trong tháng 01/2009, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và cơ quan liên quan báo cáo
Thủ tướng lộ trình thực hiện cụ thể.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Đề án phát triển hệ thống phân
phối các mặt hàng thiết yếu.

Các doanh nghiệp được khuyến khích tổ chức các đợt hạ giá để kích thích tiêu dùng, trước mắt là trong dịp Tết
Nguyên đán 2009.

Thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ linh hoạt, giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp. Cụ thể, giảm 30% số thuế
thu nhập doanh nghiệp (TTNDN) phải nộp của quý IV/2008 và của năm 2009 đối với thu nhập từ hoạt động sản
xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Giãn thời hạn nộp TTNDN trong thời gian 9 tháng đối với
TTNDN phải nộp năm 2009 của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói trên (70% số thuế còn lại sau khi giảm) và của
các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện
điện tử; Tạm hoàn 90% số thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa thực xuất khẩu trong trường hợp
doanh nghiệp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và hoàn tiếp 10% khi có chứng từ thanh toán; Giãn
thời gian ân hạn nộp thuế đối với một số ngành hàng phù hợp với chu kỳ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (đóng
tàu, sản xuất cơ khí...). Thực hiện tốt chính sách về ân hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu (275 ngày) đối với vật
tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng nhập khẩu…

5. Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý: Ngày 08/12/2008, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số
09/2008/QĐ-BTP, quy định các chuẩn mực về hành vi, ứng xử, cách thức tổ chức công việc, các yêu cầu nghiệp
vụ và trách nhiệm cụ thể của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý khi thực hiện
hoạt động trợ giúp pháp lý, gồm 12 quy tắc sau: Giữ gìn và không ngừng nâng cao uy tín nghề nghiệp; Trung
thực, khách quan; Tuân thủ và tôn trọng pháp luật; Bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được
trợ giúp pháp lý; Tác phong, thái độ và hành vi ứng xử đúng mực; Không phân biệt đối xử; Tôn trọng, hợp tác
và giúp đỡ đồng nghiệp; Tôn trọng, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong
việc làm rõ sự thật khách quan của vụ án; Cộng tác, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin đại chúng; Cộng
tác, hỗ trợ chính quyền cơ sở; Phối hợp, cộng tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý không được: Móc nối, lôi kéo, xúi giục
những người ở các cơ quan, tổ chức có liên quan làm trái quy định của pháp luật có liên quan đến vụ việc trợ
giúp pháp lý; Cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ mà biết rõ là không xác thực làm ảnh hưởng đến thời gian,
chất lượng giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý; Có hành vi trái pháp luật làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá
nhân có liên quan hoặc kéo dài thời gian, gây cản trở cho việc giải quyết vụ việc; Thực hiện vụ việc trợ giúp
pháp lý cho hai người được trợ giúp pháp lý trở lên có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc; Tránh né
việc khó, đùn đẩy công việc thuộc trách nhiệm giải quyết của mình cho đồng nghiệp gây ảnh hưởng đến chất
lượng vụ việc trợ giúp pháp lý…
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Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

6. Điều tiết điện lực: Ngày 28/11/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL) thuộc Bộ Công
Thương.

Theo đó, Cục ĐTĐL là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ
Công Thương quản lý nhà nước về điều tiết hoạt động điện lực; tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều tiết họat động
điện lực nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả.

Các nhiệm vụ và quyền hạn của Cục ĐTĐL bao gồm: Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để trình Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ban hành quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục ban hành giá bán lẻ
điện, biểu giá bán lẻ điện; trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt hoặc ban hành quy định điều kiện, trình
tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý Giấy phép hoạt động điện lực; quy định trình tự, thủ tục
lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi phí tối thiểu và trình tự thực hiện, quy định về điều kiện, trình tự, thủ
tục ngừng cấp điện, cắt điện hoặc giảm mức tiêu thụ điện...

Các nhiệm vụ về điều tiết hoạt động điện lực và thị trường điện lực của Cục ĐTĐL bao gồm: thẩm định quy
hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công bố danh mục các dự án nguồn và lưới
điện truyền tải cần đầu tư phát triển hàng năm theo quy hoạch được phê duyệt; theo dõi việc thực hiện kế
hoạch các dự án đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối theo quy hoạch phát
triển điện lực đã được phê duyệt; cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực; ban hành các
loại giá và phí của hoạt động điện lực như khung giá phát điện, bán buôn điện, giá truyền tải điện, giá phân
phối điện, phí tham gia thị trường điện lực, phí giao dịch thị trường, phí điều độ hệ thống điện, phí sử dụng các
dịch vụ phụ trợ...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

7. Luật thi hành án dân sự: Ngày 14/11/2008, Quốc hội đã thông qua Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12.

Luật quy định: đương sự có quyền thoả thuận về việc thi hành án (THA), nếu thoả thuận đó không vi phạm điều
cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Kết quả THA theo thoả thuận được công nhận.

Thời hiệu yêu cầu THA là 05 năm (quy định trước đây là 03 năm), kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực
pháp luật, người được THA, người phải THA có quyền yêu cầu cơ quan THA dân sự có thẩm quyền ra quyết định
THA. Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được
tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn. Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp
dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Thứ tự thanh toán tiền THA thực hiện theo thứ tự sau: Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp
thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tổn
thất về tinh thần; Án phí; Các khoản phải THA khác theo bản án, quyết định.

Trường hợp trong cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được THA thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ
số tiền mà họ được THA.

Người phải THA không có tài sản để thi hành các khoản thu nộp ngân sách nhà nước thì có thể được xét miễn
nghĩa vụ THA khi hết thời hạn sau: 05 năm, kể từ ngày ra quyết định THA đối với các khoản án phí không có giá
ngạch; 10 năm, kể từ ngày ra quyết định THA đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị dưới 5
triệu đồng…

Trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải THA cho người mua được tài sản bán đấu giá,
nếu xét thấy sau khi thanh toán các khoản nghĩa vụ THA mà người phải THA không còn đủ tiền để thuê nhà
hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả cho người được THA, Chấp hành viên trích lại từ số tiền
bán tài sản một khoản tiền để người phải THA thuê nhà phù hợp với giá thuê nhà trung bình tại địa phương
trong thời hạn 01 năm. Nghĩa vụ THA còn lại được tiếp tục thực hiện theo quy định...

Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009.

8. Luật quốc tịch Việt Nam - Theo Luật quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày
13/11/2008, quy định: kể từ ngày 01/7/2009, người không quốc tịch mà không có đầy đủ các giấy tờ về nhân
thân, nhưng đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm trở lên tính đến ngày Luật này có hiệu lực và
tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam thì được nhập quốc tịch Việt Nam (QTVN) theo trình tự, thủ tục và hồ
sơ do Chính phủ quy định.

Bên cạnh đó, những người khác chỉ cần có 1 trong 4 loại giấy tờ sau là có thể người có QTVN: Giấy khai sinh;
trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ QTVN thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh QTVN của cha mẹ;
Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu Việt Nam; Quyết định cho nhập QTVN, Quyết định cho trở lại QTVN, Quyết
định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận
trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

Các điều kiện được nhập QTVN bao gồm: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt
Nam; Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt
Nam; Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam; Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính
đến thời điểm xin nhập QTVN; Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.
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Ngoài ra, người xin nhập QTVN có thể được nhập QTVN mà không phải có các điều kiện nói trên nếu: là vợ,
chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam; Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; Có lợi cho Nhà nước.

Hồ sơ xin nhập QTVN gồm có các giấy tờ sau: Đơn xin nhập QTVN; Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy
tờ khác có giá trị thay thế; Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp
đối với thời gian người xin nhập QTVN cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của
nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập QTVN cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu
được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt; Giấy tờ chứng
minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam; Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.

9. Luật công nghệ cao: Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008, nêu rõ:
Nhà nước tập trung đầu tư phát triển công nghệ cao (CNC) trong các lĩnh vực công nghệ sau đây: Công nghệ
thông tin; Công nghệ sinh học; Công nghệ vật liệu mới; Công nghệ tự động hóa.

Sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển là sản phẩm CNC được tạo ra từ công nghệ thuộc Danh mục CNC
được ưu tiên đầu tư phát triển và đáp ứng các điều kiện sau: Có tỷ trọng giá trị gia tăng cao trong cơ cấu giá trị
sản phẩm; Có tính cạnh tranh cao và hiệu quả kinh tế-xã hội lớn; Có khả năng xuất khẩu hoặc thay thế sản
phẩm nhập khẩu; Góp phần nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển giao CNC phục vụ nghiên cứu và phát triển CNC, sản xuất, kinh doanh sản
phẩm CNC được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ và các quy
định khác của pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm CNC được khuyến
khích phát triển được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đất đai, thuế nhập khẩu…

Nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở ươm tạo CNC, ươm tạo doanh nghiệp CNC được ưu đãi, hỗ trợ như sau:
Giao đất không thu tiền sử dụng đất, miễn thuế sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng cơ sở ươm tạo CNC,
ươm tạo doanh nghiệp CNC; Hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh
nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Được xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho hoạt
động ươm tạo CNC, ươm tạo doanh nghiệp CNC từ kinh phí của Chương trình quốc gia phát triển CNC và nguồn
kinh phí khác có nguồn gốc ngân sách nhà nước.

Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong khu CNC, khu nông nghiệp ứng dụng CNC được
hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với đất để xây dựng cơ sở nghiên cứu,
đào tạo, ươm tạo CNC, ươm tạo doanh nghiệp CNC, cơ sở thử nghiệm, trình diễn, sản xuất sản phẩm CNC, sản
phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC, cung ứng dịch vụ CNC, hạ tầng thông tin, giao thông, điện, nước, trụ sở điều
hành, hệ thống xử lý chất thải trong khu CNC…

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2009.

10. Kiểm dịch động vật - Ngày 28/11/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

Theo đó, những động vật, sản phẩm động vật có trong Danh mục kiểm dịch khi lưu thông, chủ hàng phải khai
báo và gửi hồ sơ kiểm dịch đến cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh (trước đây chỉ quy
định là cấp có thẩm quyền)…

Việc khai báo này phải tiến hành trước ít nhất 2 ngày khi vận chuyển nếu động vật đã được áp dụng các biện
pháp phòng bệnh và còn miễn dịch hoặc sản phẩm động vật đã được xét nghiệm vệ sinh thú y hoặc gửi qua
đường bưu điện; nếu sản phẩm động vật chưa được xét nghiệm thì thời gian khai báo phải trước ít nhất 7 ngày
(giảm so với quy định cũ từ 1-3 ngày đối với mỗi trường hợp)…

Ngoài ra, thời gian xác nhận đăng ký kiểm dịch và thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch được rút
ngắn từ 2 ngày làm việc xuống 1 ngày…

Khi các chủ hàng gửi đơn đến Cục Thú y về việc nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa
khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam động vật, sản phẩm động vật có trong Danh mục thuộc diện phải kiểm dịch,
Cục Thú y có trách nhiệm trả lời về cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện việc kiểm dịch trong thời hạn 5 ngày
làm việc (rút ngắn 2 ngày)…

Chủ hàng có trách nhiệm khai báo kiểm dịch với Cục Thú y hoặc Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy
sản với thời hạn cụ thể: xuất khẩu trước khi xuất hàng ít nhất 10 ngày đối với động vật, 5 ngày đối với sản
phẩm động vật (rút ngắn 5 ngày); khai báo nhập khẩu trước khi hàng đến cửa khẩu ít nhất 8 ngày đối với động
vật (quy định cũ là 10 ngày) và 4 ngày đối với sản phẩm động vật (quy định cũ là 7 ngày); khai báo cho các
trường hợp tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập... ít nhất 4 ngày trước khi hàng đến cửa khẩu (rút ngắn 3
ngày).

Sau khi nhận được khai báo, trong 1 ngày làm việc (trước đây là 5 ngày), cơ quan có thẩm quyền sẽ phải thông
báo cho chủ hàng địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch, cửa khẩu nhập, cửa khẩu xuất và những quy định
liên quan.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
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11. Sản xuất và kinh doanh thuốc lá: Ngày 25/11/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2008/TT-BCT
hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.
Theo đó, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá là các ngành, nghề kinh doanh có điều
kiện; chỉ các doanh nghiệp, cá nhân có đủ điều kiện và được Cơ quan quản lý Nhà nước về công thương có
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chế biến nguyên liệu thuốc lá mới được kinh doanh,
chế biến  nguyên liệu thuốc lá và phải thực hiện đúng các điều kiện quy định trong suốt quá trình hoạt động.

Đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá, sản xuất giấy cuốn điếu thuốc lá, sản xuất sản phẩm thuốc lá phải phù
hợp với Chiến lược, Quy hoạch tổng thể ngành thuốc lá và Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá và
không vượt quá tổng năng lực sản xuất do Bộ Công Thương xác định và công bố…

Sản phẩm thuốc lá là hàng hóa hạn chế kinh doanh; chỉ các thương nhân được Cơ quan quản lý Nhà nước về
công thương có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá,
Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá mới được kinh doanh sản phẩm thuốc lá và
chỉ kinh doanh trong phạm vi Giấy phép được cấp.

Mỗi thương nhân chỉ có một Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá. Thương nhân bán buôn ngoài việc bán
buôn cho các thương nhân khác quy định tại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm
thuốc lá, được phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại địa điểm kinh doanh của mình mà không phải xin thêm Giấy
phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá…

Về bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá ngoài việc trực tiếp bán cho
thương nhân thuộc hệ thống phân phối của mình, được phép trực tiếp bán lẻ để giới thiệu sản phẩm thuốc lá
của mình tại các cửa hàng trực thuộc, doanh nghiệp được phép mua lại sản phẩm thuốc lá của thương nhân bán
buôn (hoặc đại lý bán buôn) khác nếu được sự chấp thuận của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá cho
thương nhân này và chỉ được bán các sản phẩm thuốc lá đã mua lại trong địa bàn tỉnh nơi thương nhân có trụ
sở chính ghi trong Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá được cấp.

Thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn), thương nhân bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) chỉ bán lẻ sản phẩm
thuốc lá cho người tiêu dùng tại điểm kinh doanh của mình đã được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc
lá; không sử dụng nhân viên của mình hoặc của thương nhân khác để trực tiếp giới thiệu sản phẩm thuốc lá cho
người tiêu dùng hoặc bán lưu động sản phẩm thuốc lá cho người tiêu dùng ngoài địa điểm kinh doanh đã cấp
phép; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quảng cáo, khuyến mại và các quy định khác có
liên quan của pháp luật về kinh doanh thuốc lá…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

12. Lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại: Ngày 17/11/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành
Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký
hoạt động nhượng quyền thương mại.

Theo đó, áp dụng mức thu lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại khi cấp Thông báo chấp thuận
điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại đối với Thương nhân nước ngoài nhượng quyền thương mại vào
Việt Nam đối với cấp mới thông báo là 16,5 triệu đồng/giấy; Sửa đổi, bổ sung thông báo: 6 triệu đồng; Cấp lại
thông báo: 500.000 đồng.

Mức thu cấp mới thông báo đối với Thương nhân Việt Nam nhượng quyền thương mại ra nước ngoài là 4 triệu
đồng/giấy; Sửa đổi, bổ sung và cấp lại thông báo: 500.000 đồng.

Thương nhân nhượng quyền thương mại trong nước cấp mới thông báo là 4 triệu đồng/giấy; Sửa đổi, bổ sung
và cấp lại thông báo: 500.000 đồng.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

13. Kiểm định phương tiện giao thông: Ngày 11/11/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số
101/2008/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí kiểm định an
toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng.

Theo đó, áp dụng mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật xe cơ giới đang lưu hành như sau: ôtô tải, đoàn ôtô
(ôtô đầu kéo + sơ mi rơ moóc), có trọng tải trên 20 tấn và các loại ôtô chuyên dùng, máy kéo áp dụng mức thu
400.000 đồng/xe, trọng tải trên 7 tấn đến 20 tấn: 250.000 đồng; ôtô tải có trọng tải trên 2 tấn đến 7 tấn, ôtô
khách từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe): 230.000 đồng, ôtô có trọng tải đến 2 tấn, ôtô khách từ 10 đến 24 ghế
(kể cả lái xe): 200.000 đồng; Xe lam, xích lô máy loại 3 bánh: 70.000 đồng…

Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong cải tạo như sau: Thay đổi
tính chất sử dụng của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng (thay đổi công dụng nguyên thuỷ của xe cơ giới, xe máy
chuyên dùng) đối với chiếc thứ nhất xuất xưởng là 650.000 đồng/xe, từ chiếc thứ hai trở đi: 200.000 đồng;
Thay đổi hệ thống, tổng thành của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng chiếc thứ nhất: 400.000 đồng, từ chiếc thứ
hai: 130.000 đồng...

Đối với xe cơ giới và các thiết bị, xe máy chuyên dùng phải duyệt thiết kế, phí duyệt thiết kế được tính bằng 8%
giá thiết kế, mức thu phí tối thiểu là 1.000.000 đồng/1 thiết kế…

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
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14. Nộp tiền phạt qua tài khoản: Ngày 06/11/2008, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư liên tịch số 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN hướng
dẫn thi hành Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực giao thông đường bộ.

Theo đó, điều kiện áp dụng hình thức nộp tiền phạt bằng cách trừ vào tài khoản của người vi phạm như sau:
Người vi phạm có tài khoản mở tại ngân hàng, tài khoản đang hoạt động bình thường và có đủ tiền để thi hành
quyết định xử phạt tự nguyện nộp; Người vi phạm bị xử phạt với mức tiền phạt trên 200.000 đồng…

Nguyên tắc thu, nộp tiền phạt: việc nộp tiền phạt bằng cách trừ vào tài khoản phải thực hiện trong thời hạn 10
ngày, kể từ ngày người vi phạm được giao quyết định xử phạt; Khi nhận được uỷ nhiệm chi hợp lệ do người vi
phạm ký, nếu trong tài khoản của người vi phạm có đủ tiền để chấp hành quyết định xử phạt thì ngân hàng nơi
người vi phạm mở tài khoản có trách nhiệm tiến hành ngay các thủ tục thanh toán để chuyển tiền nộp phạt vào
tài khoản tạm giữ của cơ quan tài chính được ghi trên quyết định xử phạt.

Trong trường hợp chỉ áp dụng hình thức phạt tiền đối với người vi phạm, thì người ra quyết định xử phạt có
quyền tạm giữ giấy phép lưu hành phương tiện hoặc giấy phép lái xe hoặc giấy tờ cần thiết khác có liên quan
cho đến khi người vi phạm chấp hành xong quyết định xử phạt. Nếu người vi phạm không có những giấy tờ nói
trên, thì người ra quyết định xử phạt có thể tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm.

Ngay khi người vi phạm xuất trình được chứng từ để chứng minh đã chuyển đủ số tiền nộp phạt vào đúng tài
khoản ghi trên quyết định xử phạt, cơ quan của người ra quyết định xử phạt có trách nhiệm hoàn trả cho người
vi phạm toàn bộ giấy tờ hoặc phương tiện vi phạm đã bị tạm giữ để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt, trừ
những tang vật, phương tiện bị tịch thu hoặc trường hợp bị áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái
xe, đình chỉ lưu hành phương tiện có thời hạn.

Ngân hàng nơi người vi phạm mở tài khoản có trách nhiệm chuyển tiền nộp phạt đúng thời hạn theo yêu cầu
của người vi phạm, chịu trách nhiệm trước người vi phạm nếu chậm trễ tiến hành các thủ tục thanh toán dẫn
đến việc người vi phạm không thể chấp hành quyết định xử phạt đúng thời hạn; cung cấp đủ thông tin về khoản
nộp phạt trên chứng từ nộp phạt cho Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

15. Hướng dẫn thi hành Luật Hoá chất: Ngày 7/10/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2008/NĐ-CP hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất.

Theo đó các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hoá chất phải thiết lập khoảng cách an toàn từ khu vực sản
xuất, cất giữ tới các điểm dân cư, công trình công cộng, di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, khu dự
trữ thiên nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, khu bảo tồn biển, nguồn
nước sinh hoạt.

Việc xác định khoảng cách an toàn phải căn cứ vào điều kiện cụ thể về khí tượng thủy văn, địa hình địa vật của
nơi đặt cơ sở sản xuất, cất giữ hóa chất nguy hiểm và các điều kiện công nghệ của quá trình sản xuất, cất giữ
hóa chất nguy hiểm.

Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp như sau:
(i) Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất kinh doanh có điều
kiện trong công nghiệp phải có bằng đại học các ngành hóa chất; (ii) Có cán bộ chuyên trách quản lý an toàn
hóa chất, lực lượng ứng phó tại chỗ và các trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với quy
mô và đặc tính hóa chất; có Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng hóa chất độc hại có yêu cầu đặc thù chuyên
ngành công nghiệp theo quy định; (iii) Có đủ trang thiết bị kiểm tra chất lượng hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị
có đủ năng lực kiểm tra chất lượng được cơ quan có thẩm quyền thừa nhận để kiểm tra chất lượng hóa chất,
sản phẩm hóa chất công nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn được cơ quan có thẩm quyền quản lý ngành công nghiệp
chấp nhận; (iv) Có biện pháp quản lý, trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống rò rỉ phát tán
hóa chất và các sự cố hóa chất khác theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Hóa chất và các quy
chuẩn kỹ thuật cụ thể khác đối với từng loại hóa chất, thiết bị sử dụng trong cơ sở sản xuất, kinh doanh. Có
trang thiết bị kiểm soát, thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 trước ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm khai báo bằng văn bản đến Bộ Công Thương trong thời
gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông quan hóa chất. Xác nhận đã khai báo hóa chất của Bộ Công Thương là
một điều kiện để tổ chức, cá nhân được nhập khẩu hóa chất lần tiếp theo.

Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất nếu có yêu cầu bảo mật các thông tin không quy định của Luật Hóa chất
phải có đề nghị bằng văn bản đến cơ quan tiếp nhận khai báo hóa chất và báo cáo hoạt động hóa chất. Những
thông tin quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sẽ không được coi là các thông tin bảo
mật, bao gồm: a) Tên thương mại của hóa chất hoặc hỗn hợp hóa chất; b) Tên của tổ chức, cá nhân sản xuất,
nhập khẩu hóa chất; tổ chức, cá nhân báo cáo hoạt động hóa chất theo Luật Hóa chất; c) Thông tin trong Phiếu
an toàn hóa chất; d) Các thông tin phục vụ phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất; ngăn chặn và hạn chế các
ảnh hưởng xấu do độc tính của hóa chất; các thông tin cảnh báo khi sử dụng, tiếp xúc với hóa chất và cách xử
lý sơ bộ trong trường hợp xảy ra sự cố; đ) Phương pháp phân tích để xác định khả năng phơi nhiễm đối với con
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người và môi trường; tóm tắt kết quả thử nghiệm độc tính của hóa chất; e) Độ tinh khiết của hỗn hợp chất và
mức độ nguy hại các phụ gia, tạp chất.

16. Quản lý khai thác cát, sỏi - Ngày 02/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg về việc tiếp
tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu
thụ cát, sỏi lòng sông.

Thủ tướng yêu cầu: UBND cấp tỉnh phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tập trung rà soát, kiểm tra, kiên quyết
đình chỉ các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trái phép và không đảm bảo các
điều kiện theo quy định; thu hồi ngay các giấy phép đã cấp không đúng quy định; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm
và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2008.

Hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác đối với các sông nhánh, ngắn thuộc các tỉnh miền núi,
trung du, nơi cát sỏi thường được tích tụ và thay đổi theo mùa với quy mô không lớn, phải kèm theo báo cáo
khảo sát địa chất vùng dự kiến xin khai thác chứng minh không có khoáng sản khác có giá trị cao hơn được Sở
Tài nguyên và Môi trường xác nhận bằng văn bản. Khối lượng cát, sỏi của một giấy phép không vượt quá 5.000
m3 với thời hạn khai thác không quá 6 tháng và chỉ thực hiện trong mùa khô.

Trước ngày 30/11/2008, Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương và Bộ, ngành liên quan hoàn thành việc dự
báo nhu cầu và cân đối cung-cầu cát, sỏi xây dựng trong nước đến năm 2015 và định hướng 2020, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương xuất khẩu cát, sỏi xây dựng.

Trước mắt, tạm dừng việc xuất khẩu cát, sỏi xây dựng bao gồm cát, sỏi lòng sông và cát biển. Đối với các hợp
đồng xuất khẩu ký trước ngày 30/11/2008 thì vẫn được thực hiện cho tới khi kết thúc hợp đồng…

17. Kinh phí hoạt động trợ giúp pháp lý: Ngày 25/9/2008, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên
tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động
của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước (TGPL).

Theo đó, hoạt động của TGPL bao gồm các nội dung chi sau: Các khoản chi chuyên môn nghiệp vụ TGPL (Chi
bồi dưỡng và chi phí hành chính hợp lý đối với cộng tác viên; Chi thực hiện TGPL lưu động, hỗ trợ chi phí sinh
hoạt của Câu lạc bộ TGPL, sinh hoạt chuyên đề pháp luật; Chi truyền thông, cung cấp thông tin liên quan đến
TGPL; in ấn các biểu mẫu, đơn từ; Chi tổ chức hội nghị, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;
Chi nghiên cứu, khảo sát, tổ chức hội thảo, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận giải quyết vụ việc;
sơ kết, tổng kết về TGPL; phối hợp về TGPL; Chi đi xác minh vụ việc TGPL để thực hiện kiến nghị thi hành pháp
luật; Chi kiểm tra, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL; Chi các hoạt động phối hợp trong tố tụng; Chi bồi thường
thiệt hại do lỗi của Trung tâm gây ra trong quá trình thực hiện TGPL cho người được TGPL)…

Các khoản chi khác đối với đơn vị sự nghiệp (chi thực hiện nhiệm vụ TGPL trong các Chương trình mục tiêu quốc
gia; chi vốn đối ứng khi thực hiện các dự án có nguồn vốn nước ngoài tài trợ; chi thực hiện các nhiệm vụ đột
xuất được cấp có thẩm quyền giao; chi thực hiện các dự án từ nguồn tài trợ của nước ngoài; chi theo phạm vi
hỗ trợ của Quỹ TGPL theo quy định của pháp luật)…

Kinh phí hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng
theo tiêu chuẩn chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, thực hiện chế độ báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng
theo quy định của pháp luật

Thông tư liên tịch này có hiệu lực 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

18. Xử phạt các vi phạm trong lĩnh vực thương mại: Ngày 22/9/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số
107/2008/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa
tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại.

Theo đó, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại
với khung phạt tiền tối đa 70 triệu đồng và có thể bị tước giấy phép kinh doanh.

Có 4 nhóm hành vi bị xử phạt hành chính gồm: Đầu cơ hàng hóa, găm hàng; tăng giá quá mức; đưa tin thất
thiệt về thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ; Vi phạm về kê khai giá, đăng ký giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch
vụ; Xuất lậu hoặc vận chuyển trái phép thóc, gạo, xăng, dầu, lâm sản, khoáng sản qua biên giới; Gian lận về đo
lường, đóng gói hàng hóa và chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Đối với hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo trên thị
trường, phạt 35 triệu đồng đối với mua vét, mua gom hàng hóa có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, mua vét,
mua gom các mặt hàng xăng, dầu, xi măng, thép xây dựng, khí hóa lỏng, phân bón hóa học nhằm bán lại thu
lợi bất chính bị xử phạt từ 5 - 35 triệu đồng.

Các mức phạt tiền này sẽ tăng gấp đôi nếu đó là hành vi vi phạm của doanh nghiệp, chi nhánh kinh doanh tại
Việt Nam; của cá nhân, doanh nghiệp, chi nhánh không đăng ký kinh doanh hoặc không được phép kinh doanh
loại hàng hóa mua vét, mua gom.

Hành vi găm hàng bị phạt tiền từ 5 - 30 triệu đồng và đối với một số trường hợp, mức phạt sẽ tăng gấp đôi. Các
siêu thị, trung tâm thương mại hoặc cơ sở phân phối hàng hóa hiện đại găm hàng hoặc tăng giá quá mức sẽ bị
phạt tiền gấp 2 lần....
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Các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức có liên quan có hành vi bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự
thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo in, báo
nói, báo hình, báo điện tử hoặc các ấn phẩm thông tin khác gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị
trường bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Nếu cố ý bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật để vụ lợi thì bị phạt
tiền gấp 2 lần.

Khi thị trường có biến động bất thường về cung cầu, giá cả hàng hóa, dịch vụ do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh,
chiến trang hoặc diễn biến bất thường khác được Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định
công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá trong phạm vi cả nước, từng khu vực hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh
quyết định công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá trong phạm vi địa phương.

Ngoài ra, đối với các vi phạm về đầu tư, hàng hóa, xuất lậu hoặc vận chuyển trái phép xăng, dầu, thóc, gạo, lâm
sản, khoáng sản qua biên giới, nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên có dấu hiệu tội phạm
thì phải chuyển hồ sơ cho cơ quan tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

19. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới: Theo Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ban hành ngày
16/9/2008, Chính phủ quy định: chủ xe cơ giới phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS)
theo quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định. Chủ xe cơ giới không được đồng thời
tham gia 2 hợp đồng bảo hiểm bắt buộc TNDS trở lên cho cùng 1 xe cơ giới….

Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ
xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Thời hạn yêu cầu bồi thường của chủ xe cơ giới là 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn trừ trường hợp chậm trễ do
nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 5 ngày từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), chủ xe phải gửi thông báo bằng
văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thuộc trách
nhiệm của chủ xe cơ giới.

Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ bồi thường
thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới và không quá 30 ngày trong trường hợp phải xác minh hồ sơ.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ các hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt. Cụ thể, hành vi không có
hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe mô
tô ba bánh và các loại xe cơ giới tương tự bị phạt 100.000 đồng; người điều khiển ô tô, máy kéo và các loại xe
cơ giới tương tự bị phạt 500.000 đồng…

Từ chối bán bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm bị phạt 50 triệu đồng, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người liên
quan của doanh nghiệp bảo hiểm bị phạt 10 triệu đồng.

Doanh nghiệp bảo hiểm bị phạt 50 triệu đồng nếu sử dụng Giấy chứng nhận bảo hiểm cấp cho chủ xe cơ giới
không đúng quy định của Bộ Tài chính; bị phạt 30 triệu đồng nếu không tuân thủ thời giạn bảo hiểm; bị phạt 50
- 70 triệu đồng nếu không tuân thủ mức phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định.

Việc trả hoa hồng bảo hiểm không đúng đối tượng quy định bị phạt 70 triệu đồng. Cá nhân, tổ chức có hành vi
trục lợi để nhận tiền bồi thường, trả tiền bảo hiểm bị phạt tiền từ 30 - 70 triệu đồng.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

20. Xây dựng dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường: Ngày 15/9/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số
102/2008/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường (TN&MT).

Theo đó, việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về TN&MT phải tuân thủ nguyên tắc: Phục vụ kịp
thời công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; bảo
đảm tính chính xác, trung thực, khách quan; bảo đảm tính khoa học, thuận tiện cho khai thác và sử dụng; bảo
đảm tính kịp thời, đầy đủ và có hệ thống; sử dụng dữ liệu đúng mục đích; khai thác và sử dụng dữ liệu phải
thực hiện nghĩa vụ tài chính và tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Danh mục dữ liệu về TN&MT được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, trang điện
tử của các cơ quan Trung ương và địa phương nhằm phục vụ cho cộng đồng và yêu cầu phát triển kinh tế-xã
hội của đất nước.

Việc khai thác và sử dụng dữ liệu về TN&MT được thực hiện theo các hình thức: Khai thác trên mạng Internet,
trang điện tử do cơ quan quản lý dữ liệu quy định; thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; khai thác và
sử dụng dữ liệu bằng hình thức hợp đồng giữa cơ quan quản lý dữ liệu và bên khai thác, sử dụng dữ liệu theo
quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng dữ liệu về TN&MT không được cung cấp cho bên thứ 3 dữ liệu do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp cho mình để khai thác, sử dụng trừ trường hợp được thỏa thuận trong
hợp đồng và phải trả kinh phí khai thác dữ liệu, sử dụng khi có quy định.
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Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có hành vi chiếm giữ, tiêu hủy trái phép, làm hư hại dữ liệu về TN&MT; khai thác, sử
dụng dữ liệu về TN&MT trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị
truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây ra thiệt hại thì phải bồi thường.

Nhà nước có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cho việc điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu và
hiến tặng các dữ liệu TN&MT thu thập được để bảo đảm việc khai thác, sử dụng thống nhất dữ liệu về TN&MT
trong cả nước.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

21. Chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước: Theo Chỉ thị số 27/2008/CT-TTg ra ngày 05/9/2008, Thủ
tướng Chính phủ yêu cầu: các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát để sửa đổi, bãi bỏ các văn bản
hướng dẫn thực hiện đấu thầu không phù hợp, trái với quy định hoặc ban hành văn bản hướng dẫn mới phù
hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu nếu thấy cần thiết. Các văn bản hướng dẫn về đấu thầu của Bộ,
ngành, địa phương, doanh nghiệp sau khi ban hành phải được gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu
để theo dõi quản lý…

Thực hiện nghiêm chỉnh quy định về các mốc thời gian trong đấu thầu từ khâu cung cấp thông tin, đánh giá,
trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung trong đấu thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án, bảo đảm chất
lượng của dịch vụ, hàng hóa và công trình theo yêu cầu…

Thực hiện nghiêm túc việc phân cấp trách nhiệm trong đấu thầu theo quy định. Tăng cường vai trò trách nhiệm
của chủ đầu tư theo hướng tạo sự chủ động, linh hoạt trong việc tố chức thực hiện đấu thầu…

Bên cạnh đó, cần chấn chỉnh việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, không chia nhỏ gói thầu để
tổ chức chỉ định thầu, lựa chọn hình thức hợp đồng không phù hợp với gói thầu dẫn đến phải điều chỉnh gây
chậm trễ tiến độ, lãng phí tiền của Nhà nước; tránh phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho từng gói thầu khi có đủ
điều kiện để phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho toàn bộ dự án…

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu trong phạm vi Bộ, ngành, địa
phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật về đấu thầu (nếu có). Chấp hành
nghiêm túc quy định xử lý vi phạm về đấu thầu; kịp thời kiểm điểm, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không thực
hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và gửi thông tin xử lý vi phạm về đấu
thầu đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp theo quy định…

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

22. Hỗ trợ thương mại, đầu tư và du lịch: Ngày 08/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
123/2008/QĐ-TTg về việc hỗ trợ thực hiện các Chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và
xúc tiến du lịch.

Theo đó, các chương trình này sẽ được hỗ trợ kinh phí trực tiếp từ ngân sách nhà nước và tuân thủ các nguyên
tắc sau: Chương trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nội dung hoạt động và dự toán kinh phí
chi tiết; Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các khoản chi theo chế độ quy định; Các chủ trương trình quản lý,
sử dung kinh phí có hiệu qủa và thực hiện hạch toán kế toán, báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định.

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

23. Chống hàng giả, kém chất lượng: Theo Chỉ thị số 28/2008/CT-TTg ra ngày 08/9/2008 về một số giải pháp cấp
bách chống hàng giả, hàng kém chất lượng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp và các lực lượng thực thi chống hàng giả phải coi
công tác chống hàng giả là một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp bách hàng đầu hiện nay; kiên quyết tổ
chức đấu tranh ngăn chặn triệt để tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng từ quá trình sản xuất nhập khẩu,
phân phối và lưu thông hàng hóa…

Giao Bộ trưởng Bộ Công Thương - Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Trung
ương (Ban Chỉ đạo 127 TW) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có phương án kiểm tra trong những
tháng cuối/2008, nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các loại hàng giả như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức
ăn chăn nuôi, dược phẩm... và chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương
thực hiện tốt công tác này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 127 TW tổ chức kiểm tra
việc sản xuất, gia công, chế biến, sang chiết, đóng gói, nhập khẩu hoặc phân phối các vật tư nông nghiệp như
phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi... nhằm ngăn ngừa hàng giả, hàng kém chất
lượng được sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ trên thị trường; Bộ Y tế chấn chỉnh, tăng cường quản lý, giám sát
các cơ sở phân phối, bán lẻ thuốc phòng, chữa bệnh cho người, kể cả tại các bệnh viện; phối hợp với Bộ Công
Thương, Ban Chỉ đạo 127 TW tổ chức kiểm tra ngăn chặn có hiệu quả tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất
lượng lưu hành trên thị trường.

Bộ Công an chỉ đạo công an các cấp tập trung điều tra, khám phá các tổ chức, cá nhân, các đường dây, ổ nhóm
sản xuất, chế biến, đóng gói, sang chiết, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ hàng giả để đưa ra xử lý kịp thời những
vụ việc hàng giả nổi cộm theo quy định của Bộ Luật hình sự hiện hành.

Các lực lượng thanh tra, kiểm tra kiểm soát thị trường ở các ngành, các cấp cần phối hợp thường xuyên, chặt
chẽ trong công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Công an, quản lý thị trường phải là lực lượng chủ
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công trong công tác đấu tranh chống hàng giả ở thị trường nội địa theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp và
có đủ quyền năng pháp lý để thực thi nhiệm vụ. Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất các biện pháp để nâng
cao vai trò, trách nhiệm quyền năng của lực lượng Quản lý thị trường theo hướng nói trên để báo cáo Thủ
tướng xem xét, quyết định.

24. 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2008: Ngày 29/8/2008, Chính phủ đã ra Nghị quyết số
20/2008/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an
sinh xã hội và tăng trưởng bền vững trong những tháng cuối năm 2008 theo Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính
trị và Kết luận của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X).

Nghị quyết nhấn mạnh việc quyết liệt thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện giải pháp
kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế
nhập siêu bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu, tăng cường quản lý thị trường và điều hành giá
cả; Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; Bảo đảm an sinh xã hội; Nhiệm vụ thứ
năm, các Bộ, ngành và địa phương cần chú trọng thực hiện quy chế về thông tin, chủ động cung cấp thông tin
và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí để bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về tình
hình kinh tế xã hội và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Trung ương, địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin
của người dân, doanh nghiệp, qua đó củng cố lòng tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Để cụ thể hoá 5 nhóm nhiệm vụ này, ngay trong quý III/2008, Ngân hàng Nhà nước phải ban hành quy định
mới về tiêu chí, điều kiện thành lập ngân hàng theo hướng nâng cao yêu cầu về quy mô vốn, trình độ quản lý và
các điều kiện kỹ thuật khác để làm căn cứ rà soát, điều chỉnh hoạt động của các ngân hàng hiện có, làm căn cứ
cấp phép thành lập các ngân hàng mới. Trong khi chưa ban hành được các tiêu chí, điều kiện mới về thành lập
ngân hàng, tạm thời chưa cấp phép thành lập mới các ngân hàng.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho các ngân hàng nhỏ nâng cao chất lượng hoạt động hoặc sáp nhập với ngân
hàng khác để hình thành các ngân hàng lớn hơn, đủ sức phát triển trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập quốc
tế.

Bộ Công Thương chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty lớn đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ hải
sản, công nghiệp có giá trị gia tăng cao như cơ khí, máy nông nghiệp, đóng tàu; thúc đẩy hoạt động gia công
hàng hoá thuộc các ngành: điện tử, đồ gỗ, thuỷ sản,... để phấn đấu tăng kim ngạch xuất khẩu trong những
tháng cuối năm ở mức 26 - 30%; tiếp tục áp dụng linh hoạt các biện pháp thuế quan và phi thuế quan (về kiểm
soát tiêu chuẩn, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, rào cản kỹ thuật, xuất xứ hàng hoá đối với hàng nhập
khẩu để kiểm soát nhập khẩu, bảo đảm tỷ lệ nhập siêu năm 2008 so với kim ngạch xuất khẩu ở mức khoảng
30%.

Giữ ổn định giá bán đến hết năm 2008 đối với bốn mặt hàng là điện, nước sạch, cước xe buýt công cộng, than
cho 4 hộ tiêu dùng lớn (điện, phân bón, xi măng, giấy). Ngoài các mặt hàng nói trên, các mặt hàng khác thuộc
danh mục các mặt hàng đang thực hiện chủ trương kiềm chế giá, doanh nghiệp được điều chỉnh giá bán ở mức
hợp lý, phù hợp với quy định hiện hành sau khi đã áp dụng các biện pháp tiết giảm chi phí để giảm thiểu tác
động bất lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về kê
khai, niêm yết và đăng ký giá…

25. Hướng dẫn công tác chứng thực: - Ngày 25/8/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2008/TT-BTP
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao
từ bản bản chính, chứng thực chữ ký.

Theo đó, đối với giấy tờ, văn bản chỉ bằng tiếng Việt hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp
bằng tiếng Việt, có xen một số từ bằng tiếng nước ngoài như tên, địa chỉ của người nước ngoài thì UBND cấp xã
chứng thực; Giấy tờ, văn bản chỉ bằng tiếng nước ngoài hoặc chủ yếu bằng tiếng nước ngoài có xen một số từ
tiếng Việt như Văn bằng, chứng chỉ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp cho người Việt Nam trong đó có ghi tên
bằng tiếng Việt thì Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực; Giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ như: hộ chiếu
của công dân Việt Nam, chứng chỉ tốt nghiệp của các trường đại học Việt Nam liên kết với các trường đại học
ngước ngoài có ghi bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì người yêu cầu chứng thực được lựa chọn chứng
thực tại Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã; Đối với một tập hồ sơ, tài liệu vừa có giấy tờ, văn bản
tiếng Việt vừa có giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài thì người yêu cầu có thể lựa chọn Phòng Tư pháp cấp huyện
chứng thực giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài, UBND cấp xã chứng thực giấy tờ, văn bản tiếng Việt hoặc đến
Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực cả hai loại giấy tờ tiếng Việt và tiếng nước ngoài…

Phòng Tư pháp có thể tổ chức đội ngũ công tác viên dịch thuật. Người đủ tiêu chuẩn người dịch được đăng ký
làm cộng tác viên của một hoặc nhiều Phòng Tư pháp cấp huyện trong phạm vi cả nước. Danh sách cộng tác
viên được niêm yết công khai tại trụ sở Phòng Tư pháp để thuận tiện cho người có nhu cầu. Thù lao dịch thuật
về nguyên tắc do người yêu cầu dịch và người dịch tự thoả thuận nhưng để tránh tình trạng người dịch đưa mức
quá cao nên Thông tư quy định Sở Tư pháp cần phối hợp với Sở Tài chính xây dựng biểu mức thù lao dịch
thuật…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

26. Chống thư rác: Theo Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ban hành ngày 13/8/2008, Chính phủ quy định: nghiêm cấm
việc tạo điều kiện, cho phép sử dụng phương tiện điện tử thuộc quyền của mình để gửi, chuyển tiếp thư rác;
trao đổi mua bán hoặc phát tán các phần mềm thu thập địa chỉ điện tử hoặc quyền sử dụng các phần mềm thu
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thập địa chỉ điện tử; sử dụng các phần mềm để thu thập địa chỉ điện tử khi không được phép của người sở hữu
địa chỉ điện tử đó; trao đổi, mua bán danh sách địa chỉ điện tử hoặc quyền sử dụng danh sách địa chỉ điện tử
nhằm mục đích gửi thư rác…

Có 2 loại thư rác là: thư điện tử, tin nhắn với mục đích lừa đảo, quấy rối hoặc phát tán virus máy tính, phần
mềm gây hại; thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo vi phạm các nguyên tắc gửi thư điện tử quảng cáo, tin
nhắn quảng cáo.

Mức phạt tiền cao nhất là 80 triệu đồng áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ quảng
cáo bằng thư điện tử mà máy chủ gửi thư điện tử quảng cáo không đặt tại Việt Nam; Cung cấp dịch vụ nhắn tin
qua mạng Internet có máy chủ dịch vụ gửi tin nhắn không đặt tại Việt Nam; Cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng
tin nhắn mà không sử dụng số thuê bao gửi tin nhắn quảng cáo do nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn Việt Nam cấp.

Ngoài ra, phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng đối với hành vi thu thập địa chỉ điện tử cho mục đích quảng cáo
không được sự đồng ý của người sở hữu địa chỉ đó. Hành vi tạo điều kiện, cho phép người khác sử dụng
phương tiện điện tử thuộc quyền của mình để gửi, chuyển tiếp thư rác sẽ bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng…

Mức phạt 20 - 40 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi trao đổi, mua bán hoặc phát tán các phần mềm thu
thập địa chỉ điện tử hoặc quyền sử dụng các phần mềm thu thập địa chỉ điện tử; trao đổi mua bán danh sách
địa chỉ điện tử hoặc quyền sử dụng danh sách địa chỉ điện tử nhằm mục đích gửi thư rác...

Gửi quá 5 thư điện tử quảng cáo đến 1 địa chỉ thư điện tử trong 24 giờ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với
người nhận, sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Không phải nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo mà vẫn gửi thư điện
tử hoặc tin nhắn quảng cáo khi chưa được người nhận đồng ý thì bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng…

Nghị đinh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

27. Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản: Theo Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban hành ngày 06/8/2008, quy định: tổ chức, cá nhân khi sản xuất, kinh
doanh giống thuỷ sản phải Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về giống thuỷ sản do cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền cấp (trừ trường hợp hộ gia đình ương nuôi, thuần dưỡng, làm dịch vụ giống thuỷ sản quy
mô nhỏ, có thu nhập thấp thì không phải đăng ký kinh doanh…

Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống bố mẹ, giống thương phẩm phải có nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ đã
được đào tạo về kỹ thuật sản xuất giống thuỷ sản hoặc nuôi trồng thuỷ sản. Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn
giống thuần chủng, đàn giống cụ kỵ, đàn giống ông bà phải có nhân viên kỹ thuật có văn bằng chứng nhận trình
độ từ đại học trở lên về chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản hoặc ngành sinh học…

Trước khi đưa ra khỏi trại sản xuất giống, cơ sở phải khai báo và gửi hồ sơ kiểm dịch theo mẫu đến cơ quan
quản lý thú y ở địa phương để kiểm dịch và cấp phiếu kiểm dịch cho lô giống đó; giống lưu thông không có
phiếu kiểm dịch buộc phải tiêu huỷ.

Khi kiểm dịch phát hiện lô giống có tỷ lệ cảm nhiễm bệnh vượt mức cho phép theo quy định đối với từng loại
bệnh thì cơ quan kiểm dịch yêu cầu và hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện tiêu huỷ ngay toàn bộ lô giống đó, khử
trùng cơ sở sản xuất.

Trường hợp người mua giống tự đến cơ sở lấy mẫu để kiểm tra bệnh trước khi mua thông qua các tổ chức, cá
nhân đủ năng lực kiểm tra bệnh bằng phương pháp tiên tiến (PCR,...) có kết quả lô giống đó bị nhiễm bệnh và
thông báo lại thì cơ sở không được bán lô giống đã nhiễm bệnh đó, phải báo ngay cho cơ quan quản lý thú y địa
phương hướng dẫn tiêu huỷ toàn bộ và thực hiện khử trùng làm sạch khu vực trước khi tiếp tục sản xuất lô mới.

Đối với tất cả các loại giống thuỷ sản nhập khẩu phải làm thủ tục kiểm dịch qua cửa khẩu, phải nuôi cách ly
trong một thời gian từ 1-2 ngày trở lên để theo dõi tình trạng sức khoẻ và sự thích ứng với môi trường, sau khi
đã có xác nhận của cơ quan kiểm dịch giống không bị nhiễm bệnh thì mới được đưa vào sản xuất…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

28. Xác định lại giới tính: Theo Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ban hành ngày 05/08/2008, Chính phủ quy định: việc
xác định lại giới tính đối với người có khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa được định hình chính
xác, tức là những trường hợp chưa thể phân biệt được một người là nam hay nữ xét về cả bộ phận sinh dục và
nhiễm sắc thể giới tính.

Việc xác định lại giới tính phải được tiến hành tự nguyện, khách quan, trung thực, khoa học và phải chịu trách
nhiệm trước pháp luật về việc đã xác định lại giới tính. Các thông tin liên quan đến người được xác định lại giới
tính phải được giữ bí mật.

Nghiêm cấm thực hiện việc chuyển đổi giới tính đối với những người đã hoàn thiện về giới tính; cấm tiết lộ
thông tin về việc xác định lại giới tính của người khác; cấm phân biệt đối xử đối với người đã xác định lại giới
tính và cấm thực hiện việc xác định lại giới tính khi chưa được phép của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.

Có 3 tiêu chuẩn y tế để xác định lại giới tính, gồm: Nam lưỡng giới giả nữ; nữ lưỡng giới giả nam và lưỡng giới
thật .
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Trên cơ sở đề nghị của người xác định lại giới tính, cơ sở khám, chữa bệnh sẽ lựa chọn giới tính để có phương
pháp điều trị thích hợp, bảo đảm nguyên tắc khi ở giới tính đó, người này có thể hòa nhập cuộc sống về tâm,
sinh lý và xã hội một cách tốt nhất.

Sau khi đã xác định lại giới tính, người được can thiệp y tế sẽ được cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy chứng nhận
y tế và là căn cứ để đăng ký hộ tịch.

Các trường hợp đã xác định lại giới tính ở nước ngoài hoặc đã thực hiện ở Việt Nam trước ngày Nghị định này có
hiệu lực, nếu muốn đăng ký lại hộ tịch thì phải có giấy xác nhận đã xác định lại giới tính của cơ sở khám, chữa
bệnh trước đó và đến các cơ sở khám, chữa bệnh để được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận y tế.

UBND cấp huyện có trách nhiệm giải quyết việc đăng ký hộ tịch cho người đã được xác định lại giới tính theo
quy định của pháp luật về hộ tịch.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

29. Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp: Theo Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, ban hành ngày 23/7/2008, quy định: nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh,
tuỳ theo thực tế gói thầu mà yêu cầu nhà thầu hoạt động bình quân có lãi (lợi nhuận) ở mức bình thường trong
2 hoặc 3 năm trong thời gian yêu cầu báo cáo về tình hình tài chính…

Bên cạnh đó, nhà thầu phải đảm bảo lưu lượng tiền mặt nhằm đáp ứng yêu cầu của gói thầu, được tính theo
công thức: Lưu lượng tiền mặt yêu cầu bằng (=) Giá gói thầu theo trung bình tháng nhân với (x) t (t là khoảng
thời gian trung bình dự kiến cần thiết kể từ khi nhà thầu phát hành hoá đơn đến khi chủ đầu tư thanh toán hoá
đơn đó). Trong trường hợp liên danh, lưu lượng tiền mặt của cả liên danh được tính bằng tổng lưu lượng tiền
mặt của mỗi thành viên trong liên danh…

Chủ đầu tư cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên
tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự
tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không lành
mạnh…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

30. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: Ngày 01/7/2008, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số
11/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành
xây dựng.

Theo đó, Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã qua đánh giá, nếu đạt các yêu cầu theo quy định của
Quy chế này sẽ được Bộ Xây dựng xem xét, cấp quyết định công nhận. Thời hạn hiệu lực của quyết định công
nhận không quá 03 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận.

Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không thay thế cho năng lực hành nghề theo
các quy định của pháp luật về xây dựng.

Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận phải được tổ chức và quản lý nhằm duy trì thường
xuyên hệ thống quản lý chất lượng thí nghiệm, đảm bảo tính khách quan và tính chính xác của các phép thử
theo tiêu chuẩn đã đăng ký. Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về
tổ chức và quản lý hoạt động của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận.

Phòng thí nghiệm phải thực hiện lưu giữ và bảo quản mẫu thử trước và sau khi thí nghiệm theo yêu cầu của mỗi
phương pháp thử.

Khi có sự thay đổi về cơ sở quản lý phòng thí nghiệm/trưởng phòng thí nghiệm/nhân viên thí nghiệm đã đăng
ký, cơ sở quản lý phòng thí nghiệm được công nhận phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đánh giá công
nhận kèm theo bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thay đổi cơ sở quản lý phòng thí nghiệm/
quyết định bổ nhiệm/chứng chỉ đào tạo về quản lý phòng thí nghiệm (đối với trưởng phòng)/chứng chỉ đào tạo
thí nghiệm viên (đối với nhân viên thí nghiệm).

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

31. Điều kiện năng lực của nhà thầu khi thi công: Ngày 25/6/2008, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định
số 10/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Quy định điều kiện năng lực của nhà thầu khi thi công công việc, hạng
mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt.

Theo đó, chỉ huy trưởng công trường hoặc người phụ trách kỹ thuật của nhà thầu phải có trình độ đại học thuộc
chuyên ngành phù hợp, có thời gian liên tục tham gia thi công xây dựng tối thiểu 7 năm và đã tham gia thi công
ít nhất một công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt cùng loại có quy mô
tương tự hoặc quy mô ở cấp thấp hơn liền kề.

Những cán bộ kỹ thuật của nhà thầu làm việc tại công trình phải có trình độ đại học hoặc cao đẳng thuộc
chuyên ngành phù hợp, có thời gian liên tục tham gia thi công xây dựng tối thiểu 2 năm đối với người có trình
độ đại học, 4 năm đối với người có trình độ cao đẳng.
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Các công nhân kỹ thuật trực tiếp thi công công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu
đặc biệt phải có chứng chỉ đào tạo nghề phù hợp. Riêng đối với công nhân vận hành, điều khiển máy móc, thiết
bị thi công chính có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thì phải có thời gian kinh nghiệm ít nhất 1 năm.

Chủ đầu tư phải thường xuyên giám sát nhà thầu thực hiện theo quy định hiện hành, tạm dừng hoặc đình chỉ thi
công cho đến khi nhà thầu đáp ứng điều kiện năng lực theo hợp đồng đã ký kết; hịu trách nhiệm trước pháp
luật về việc lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện công việc, công trình xây dựng có yêu
cầu đặc biệt khi xảy ra sự cố gây thiệt hại về người và tài sản…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
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Tỷ giá liên ngân hàng giữa VND và USD từ tháng 07/2008 đến tháng
12/2008

Tháng 12/2008 Tháng 11/2008
Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá
01/12 16.481 16/12 16.491 01/11 16.510 18/11 16.487

02/12 16.484 17/12 16.493 04/11 16.512 19/11 16.485

03/12 16.486 18/12 16.494 05/11 16.513 20/11 16.482

04/12 16.485 19/12 16.495 06/11 16.511 21/11 16.480

05/12 16.487 20/12 16.498 07/11 16.503 22/11 16.479

06/12 16.490 23/12 16.495 08/11 16.501 25/11 16.481

09/12 16.492 24/12 16.494 11/11 16.498 26/11 16.480

10/12 16.491 25/12 16.989 12/11 16.496 27/11 16.482

11/12 16.489 26/12 16.987 13/11 16.497 28/11 16.483

12/12 16.490 27/12 16.984 14/11 16.494 29/11 16.481

13/12 16.492 30/12 16.980 15/11 16.490 30/11 16.481

15/12 16.492 31/12 16.977

Tháng 10/2008 Tháng 9/2008

Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá
01/10 16.515 17/10 16.517 01/09 16.495 17/09 16.514

02/10 16.516 18/10 16.520 04/09 16.497 18/09 16.513

03/10 16.514 21/10 16.519 05/09 16.496 19/09 16.515

04/10 16.516 22/10 16.521 06/09 16.499 20/09 16.516

07/10 16.517 23/10 16.520 09/09 16.501 23/09 16.514

08/10 16.515 24/10 16.518 10/09 16.504 24/09 16.513

09/10 16.516 27/10 16.517 11/09 16.506 25/09 16.515

10/10 16.518 28/10 16.515 12/09 16.509 26/09 16.514

11/10 16.519 29/10 16.514 13/09 16.512 27/09 16.516

14/10 16.517 30/10 16.512 16/09 16.511 30/09 16.517

15/10 16.518 31/10 16.511

Tháng 8/2008 Tháng 7/2008

Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá
01/08 16.496 16/08 16.497 01/07 16.517 17/07 16.502

02/08 16.494 19/08 16.499 02/07 16.519 18/07 16.501

05/08 16.492 20/08 16.498 03/07 16.518 19/07 16.500

06/08 16.491 21/08 16.496 04/07 16.520 22/07 16.498

07/08 16.489 22/08 16.495 05/07 16.519 23/07 16.496

08/08 16.488 23/08 16.498 08/07 16.522 24/07 16.497

09/08 16.490 26/08 16.499 09/07 16.521 25/07 16.495

12/08 16.492 27/08 16.497 10/07 16.518 28/07 16.496

13/08 16.495 28/08 16.496 11/07 16.513 29/07 16.498

14/08 16.493 29/08 16.495 12/07 16.510 30/07 16.497

15/08 16.496 31/08 16.495 15/07 16.509 31/07 16.495


