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PHẦN I. NHỮNG NỘI DUNG CẦN LƯU Ý VỀ THUẾ VÀ TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2013 

THUẾ 

1. Một số giải pháp về thuế trong năm 2013 

Ngày 07/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản 
xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trong năm 2013. Các giải pháp về thuế bao gồm: 

Gia hạn thuế TNDN, thuế GTGT 

 Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế TNDN đối với số thuế TNDN phải nộp quý I và 03 tháng thời hạn nộp thuế 
TNDN đối với số thuế TNDN phải nộp quý II và quý III năm 2013 cho các đối tượng sau: 

 Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ (sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có doanh thu 
năm không quá 20 tỷ đồng). Số thuế TNDN được gia hạn không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ 
các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số, trò chơi có thưởng, thu nhập từ kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

 Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (sử dụng trên 300 lao động) trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế 
biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế 
- xã hội. 

 Doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở được gia hạn nộp thuế đối với thu 
nhập từ hoạt động đầu tư - kinh doanh nhà ở, không phân biệt quy mô doanh nghiệp và số lao động sử dụng. 

 Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 1, tháng 
2, tháng 3 năm 2013 đối với các doanh nghiệp sau đây đang thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương 
pháp khấu trừ: 

 Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ (sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có doanh thu 
năm không quá 20 tỷ đồng), không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, 
bảo hiểm, chứng khoán, xổ số, trò chơi có thưởng, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ 
đặc biệt. 

 Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (sử dụng trên 300 lao động) trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế 
biến: Nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh 
tế - xã hội. 

 Doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở và doanh nghiệp sản xuất các mặt 
hàng: Sắt, thép, xi măng, gạch, ngói (chỉ gia hạn số thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với sản phẩm là nhà ở, 
sắt, thép, xi măng, gạch, ngói; trường hợp không hạch toán riêng được thì phân bổ theo tỷ trọng doanh thu). 

Giảm tiền thuê đất 

Giảm 50% tiền thuê đất năm 2013, năm 2014 đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho 
thuê đất mà số tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính 
phủ tăng quá 2 lần so với mức nộp năm 2010 (theo chính sách thu tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 
121/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành). Trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền 
thuê đất phải nộp của năm 2010 thì được giảm tiếp tiền thuê đất đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của 
năm 2010. 

Đưa thời điểm áp dụng mức thuế suất thuế TNDN mới lên sớm hơn so với thời điểm dự kiến ban đầu 

 Áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% từ ngày 01/07/2013 (sớm hơn 06 tháng so với lộ trình dự kiến thực hiện 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN) đối với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ (sử dụng 
dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng).  

 Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% từ ngày 01/07/2013 (sớm hơn 06 tháng so với lộ trình dự kiến thực hiện 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN) đối với thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội. 
Nhà ở xã hội được xác định theo quy định của pháp luật về nhà ở.  

 Giảm 50% số thuế giá trị gia tăng đầu ra từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 30/06/2014 đối với hoạt động đầu 
tư - kinh doanh nhà ở xã hội.  

 Giảm 30% số thuế giá trị gia tăng đầu ra từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 30/06/2014 đối với hoạt động đầu 
tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở là căn hộ có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 
15 triệu đồng/m2. 

 Bổ sung ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi theo quy định của Luật 
thuế TNDN để thực hiện từ ngày 01/07/2013 (sớm hơn 06 tháng so với lộ trình dự kiến thực hiện Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN). Thời gian miễn, giảm thuế áp dụng đối với đầu tư mở rộng bằng với 
thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập mới cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế 

TNDN. 

(Xem hướng dẫn thực hiện nghị quyết này tại Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính). 
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2. Chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh 
nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO 

Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 199/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 
122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 
doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu 
mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO. Chúng tôi xin được trình bày tóm tắt một số nội dung chính của Thông 
tư như sau: 

 Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn việc chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang trong thời gian được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu (trừ doanh nghiệp đáp ứng điều kiện 
về tỷ lệ xuất khẩu đối với hoạt động dệt, may) mà bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN kể từ ngày 01/01/2012 do 
thực hiện cam kết WTO, được lựa chọn để tiếp tục hưởng ưu đãi thuế cho thời gian ưu đãi còn lại tương ứng với 
các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ 
xuất khẩu, do sử dụng nguyên liệu trong nước) theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN 
trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNDN có hiệu lực thi hành hoặc 
theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về TNDN tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện 
cam kết WTO (hết ngày 31 tháng 12 năm 2011). 

 Nguyên tắc lựa chọn chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN 

 Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư 
trước ngày nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương 
mại thế giới (ngày 11 tháng 1 năm 2007) mà có thu nhập từ hoạt động kinh doanh đang trong thời gian được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theo quy định tại các văn bản pháp luật về 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trong nước, về thuế TNDN thì tiếp tục được hưởng ưu 
đãi về thuế TNDN theo quy định tại các văn bản pháp luật này đến hết năm 2011. 

 Doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất 
khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN đối với điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theo cam kết WTO, kể từ năm 
2012 được lựa chọn để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ứng với các điều 
kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất 
khẩu), cụ thể như sau: 

 Được lựa chọn để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ứng với các điều 
kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế 
TNDN có hiệu lực trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập đến trước ngày 
Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 
thuế TNDN có hiệu lực thi hành (theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN kể từ kỳ tính thuế 
năm 2006 trở về trước đến thời điểm doanh nghiệp được cấp giấy phép thành lập). 

 Hoặc được lựa chọn để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ứng với các 
điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật 
về thuế TNDN có hiệu lực tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO (theo các văn 
bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN áp dụng kỳ tính thuế năm 2012). 

 Việc lựa chọn chuyển đổi ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc sau: 

 Đến năm 2012 doanh nghiệp đang trong thời gian được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi do đáp ứng 
điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN do thực hiện cam kết WTO thì được 
chuyển đổi ưu đãi về thuế suất theo hướng dẫn tại Thông tư này. Nếu đến năm 2012 đã hết thời gian 
được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi thì không được chuyển đổi ưu đãi về thuế suất. 

 Đến năm 2012 doanh nghiệp đang trong thời gian miễn thuế hoặc đang trong thời gian giảm thuế TNDN 
do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN do thực hiện cam kết 

WTO thì được chuyển đổi ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này. Nếu 
đến năm 2012 đã hết thời gian được miễn thuế hoặc giảm thuế TNDN thì không được chuyển đổi ưu đãi 
về thời gian miễn thuế hoặc giảm thuế . 

3. Sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân: Ngày 22/11/2012, Quốc hội đã ban hành Luật số 26/2012/QH13 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12. Luật sửa đổi có một số điểm thay đổi 
đáng lưu ý sau: 

 Bổ sung khoản thu nhập được miễn thuế TNCN: Tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng. 

 Kỳ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân cư trú: Bỏ nội dung “Trường hợp cá 
nhân áp dụng kỳ tính thuế theo năm thì phải đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế”.  

 Giảm trừ gia cảnh: thay đổi mức giảm trừ gia cảnh 

 Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); 
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 Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. 

Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm 

điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ 
gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo. 

 Bổ sung khoản được trừ khi khi xác định thu nhập tính thuế TNCN: Bảo hiểm thất nghiệp; quỹ hưu trí tự nguyện 
(Chính phủ quy định mức tối đa được trừ đối với khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện). 

4. Thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng: Ngày 11/12/2012, theo ý 
kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1551/TTg-KTTH ngày 26/9/2012, Bộ Tài chính đã ban hành 
Công văn số 17164/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với khoản thu từ lãi tiền cho vay của tổ chức, cá 
nhân không phải là tổ chức tín dụng. Theo đó, khoản thu từ lãi tiền cho vay mà pháp luật không cấm của tổ chức, 
cá nhân không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (CV số 17164/BTC-TCT 
ngày 11/12/2012). 

KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH 

1. Hướng dẫn việc ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái: Ngày 24/10/2012, Bộ Tài chính ban 
hành Thông tư số 179/2012/TT-BTC (“Thông tư 179”) quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch 
tỷ giá hối đoái.  

Thông tư 179 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2012, áp dụng từ năm tài chính 2012 và thay thế Thông tư số 
201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính. Chúng tôi xin tóm lược một số nội dung sửa đổi, bổ sung 
đáng chú ý sau đây:  

 Đối tượng áp dụng: Thông tư 179 chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp, không áp dụng cho các tổ chức tín dụng. 

 Định nghĩa “Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ” không bao gồm: 

 Các khoản trả trước cho người bán có gốc ngoại tệ 

 Các khoản chi phí trả trước bằng ngoại tệ 

 Các khoản doanh thu nhận trước bằng ngoại tệ 

Như vậy việc đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ sẽ không bao gồm các khoản mục nêu trên. 

 Tỷ giá dùng để quy đổi ra “Đồng” Việt Nam cũng có thay đổi cơ bản như sau: 

 Trong thanh toán: dùng tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp có 
giao dịch phát sinh (trước đây có thể lựa chọn tỷ giá thực tế hay tỷ giá bình quân liên ngân hàng). 

 Đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ: dùng tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài 
khoản công bố tại thời điểm lập báo cáo tài chính (trước đây dùng tỷ giá bình quân liên ngân hàng). 

 Tỷ giá dùng để quy đổi tại thời điểm cuối kỳ đối với các ngoại tệ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không công 
bố tỷ giá quy đổi:  

 Nếu ngân hàng thương mại mà doanh nghiệp mở tài khoản có công bố tỷ giá thì dùng tỷ giá giao dịch của 
ngân hàng thương mại này. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng thương mại 
có công bố tỷ giá ngoại tệ đó thì dùng tỷ giá giao dịch bình quân của các ngân hàng này. 

 Nếu ngân hàng thương mại mà doanh nghiệp mở tài khoản không công bố tỷ giá ngoại tệ đó thì dùng tỷ giá 
của một số đơn vị ngoại tệ chủ yếu mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố theo tỷ giá giao dịch bình 
quân của các ngân hàng. 

 Tại thời điểm cuối kỳ kế toán (quý, bán niên, năm) doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc 
ngoại tệ. Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do việc đánh giá lại số dư cuối kỳ sau khi bù trừ chênh lệch tăng và 
chênh lệch giảm, số chênh lệch còn lại được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính 
trong kỳ (Theo Thông tư số 201 thì tiền, tương đương tiền, nợ ngắn hạn được treo lại và năm sau ghi bút toán 
ngược lại). 

 Doanh nghiệp không được chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ 

cuối kỳ kế toán của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. 

 Đối với các doanh nghiệp đã đánh giá lại số dư ngoại tệ nợ phải trả cuối năm theo Thông tư số 201/2009/TT-
BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính mà chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng chưa phân bổ hết vào chi phí trong 
năm thì số dư chưa phân bổ được phân bổ tiếp vào chi phí tài chính của doanh nghiệp, thời gian phân bổ theo 
số năm còn lại kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành 

2. Hướng dẫn xử lý tài chính việc chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp: 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp 
mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 10/12/2012) thay thế Thông tư số 
82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003. Theo đó, một số nội dung chính đã thay đổi như sau: 

 Khi phát sinh chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động thì hạch toán trực tiếp vào chi phí quản lý doanh 
nghiệp và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp. Như vậy từ năm 
2012 trở đi doanh nghiệp không trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm nữa. 
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 Riêng năm 2012:  

Nếu doanh nghiệp còn số dư của Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm mà doanh nghiệp đã trích lập theo 

Thông tư số 82 đến ngày 31/12/2011 thì được sử dụng số dư này để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao 
động trong năm 2012. Đến cuối năm 2012 mà Quỹ này còn số dư thì doanh nghiệp hạch toán tăng thu nhập 
khác, không được chuyển số dư Quỹ sang năm sau.  

 Trường hợp trong năm mà doanh nghiệp phát sinh chi phí chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động lớn 
dẫn đến phát sinh lỗ thì doanh nghiệp được hạch toán phân bổ số tiền đã chi trả trợ cấp mất việc làm cho người 
lao động vào chi phí quản lý doanh nghiệp các năm sau, thời gian phân bổ tối đa là 3 năm. 

 Trường hợp trong năm mà doanh nghiệp phát sinh chi phí chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động lớn 
dẫn đến phát sinh lỗ thì doanh nghiệp được hạch toán phân bổ số tiền đã chi trả trợ cấp mất việc làm cho người 
lao động vào chi phí quản lý doanh nghiệp các năm sau, thời gian phân bổ tối đa là 3 năm. 

3. Quy định mới về định mức công tác phí cho cán bộ nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài: Bộ Tài chính ban 
hành Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà 
nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí. Thông tư này có hiệu lực bắt 
đầu từ ngày 10/08/2012, thay thế cho Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính qui định chế 
độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài. 

Sau đây là một số điểm thay đổi cần lưu ý tại Thông tư 102/2012/TT-BTC: 

- Đối tượng áp dụng: Quy định chi tiết hơn và bổ sung thêm một số đối tượng được áp dụng so với Thông tư số 
91/2005/TT-BTC. Theo đó, Thông tư này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, cơ 
quan Đảng, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật và người 
hưởng lương trong lực lượng vũ trang được cử đi công tác hoặc được cử đi bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài do 
ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí. 

- Điều kiện để được thanh toán công tác phí: bổ sung thêm điều kiện “Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao” 

- Áp dụng tỷ giá quy đổi từ đồng tiền tại nước công tác sang đồng Đô la Mỹ: Trường hợp không có chứng từ tỷ giá 
quy đổi thì áp dụng tỷ giá quy đổi ra Đôla Mỹ theo tỷ giá trung bình (mua và bán) của Ngân hàng thương mại cổ 
phần Ngoại thương Việt Nam hoặc của Bộ Tài chính tại thời điểm đi công tác (Thông tư 91/2005/TT-BTC: áp dụng 
tỷ giá qui đổi ra Đô la Mỹ theo tỷ giá hạch toán hàng tháng do Bộ Tài chính qui định). 

- Định mức phụ cấp (mức khoán) công tác phí: tăng mức khoán công tác phí so với Thông tư 91/2005/TT-BTC (chi 
tiết xem phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 của Bộ Tài chính). 

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 

1. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2013: Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 quy định mức 
lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, 
cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, thay thế Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011. 

Đối tượng áp dụng bao gồm doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam); Hợp tác xã, liên hiệp 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; Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức 
quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này). 

Theo đó, mức lương tối thiểu mới sẽ tăng lên chia theo 4 vùng I, II, III, IV áp dụng từ ngày 01/01/2013. Vùng I là 
2.350.000 đồng/tháng (mức lương theo Nghị định 70 là 2.000.000 đồng/tháng), vùng II là 2.100.000  đồng/tháng 
(1.780.000 đồng/tháng), vùng III là 1.800.000 đồng/tháng (1.550.000 đồng/tháng), và vùng IV là 
1.650.000  đồng/tháng (1.400.000 đồng/tháng). 

Mức lương tối thiểu vùng được quy định là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương, bảo 
đảm mức tiền lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất trong 

điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng và hoàn thành định mức lao 
động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu. 

Các doanh nghiệp đã xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để 
điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, các mức lương trong hợp đồng lao động 
cho phù hợp với các thỏa thuận và quy định của pháp luật lao động. 

Đối với doanh nghiệp chưa xây dựng thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để tính các 
mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động 
và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. 

Nghị định cũng khuyến khích các doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy 
định. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=164786
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=151322
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2. Luật Công đoàn 2012: Ngày 20/06/2012 Quốc hội ban hành Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 thay thế Luật Công 
đoàn số 40-LCT/HĐNN8 ngày 30/06/1990. Về mặt tài chính, Luật này có thay đổi về căn cứ trích lập kinh phí công 

đoàn: Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo 
hiểm xã hội cho người lao động (Căn cứ để trích lập kinh phí công đoàn trước đây đối với cơ quan hành chính sự 
nghiệp là quỹ tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp lương; đối với các doanh nghiệp là quỹ tiền lương, 
tiền công phải trả cho người lao động và các khoản phụ cấp lương). Luật Công đoàn 2012 có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2013. 

3. Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

Năm 2013, mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không thay đổi so với năm 2012. Việc 
tăng tỷ lệ đóng theo lộ trình quy định tại Luật BHXH, Luật BHYT sẽ tiếp tục vào năm 2014. Theo đó, năm 2013 tỷ lệ 
đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn sẽ là 24% mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của người lao động. 
Trong đó, người sử dụng lao động đóng 17% và người lao động đóng 7% BHXH. Theo đó, năm 2013, tổng mức 
đóng là 30,5%, trong đó người lao động đóng 9,5%, người sử dụng lao động đóng 21%. Cụ thể như sau: 

a. Bảo hiểm xã hội: Mức đóng là 24% tiền lương, tiền công của người lao động. Trong đó: 

 Người lao động: 7% cho quỹ hưu trí và tử tuất. 

 Người sử dụng lao động: 17%, trong đó: quỹ ốm đau thai sản (3%), quỹ tai nạn lao động (1%), quỹ hưu 
trí và tử tuất (13%). 

b. Bảo hiểm thất nghiêp: Mức đóng là 3% tiền lương, tiền công của người lao động. Trong đó: 

 Người lao động: 1% 

 Người sử dụng lao động: 1%. 

 Nhà nước hỗ trợ từ ngân sách: 1% 

c. Bảo hiểm y tế: Mức đóng là 4,5%. Trong đó: 

 Người lao động: 1,5%.  

 Người sử dụng lao động: 3%. 

PHẦN II. TÓM LƯỢC CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY ĐÃ BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 

THUẾ GTGT 

1. Xử lý thuế GTGT của TSCĐ, hàng hóa đã khấu trừ khi giải thể doanh nghiệp: Trường hợp trước khi doanh nghiệp 
giải thể đã tiến hành bán thanh lý tài sản cố định, vật tư hàng hóa còn tồn kho, đã xuất hóa đơn và kê khai thuế 
theo quy định thì doanh nghiệp không bị xử lý truy thu số thuế GTGT đầu vào đã được cơ quan thuế giải quyết 
hoàn thuế. 

Trường hợp thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định và vật tư, hàng hóa sử dụng cho sản xuất kinh doanh đã được 
cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì khi doanh nghiệp giải thể việc xử lý số thuế GTGT đã được cơ quan thuế giải 
quyết hoàn thuế như sau: 

- Đối với tài sản cố định, cơ quan thuế thực hiện thu hồi lại số thuế GTGT tương ứng với giá trị còn lại trên sổ sách 
kế toán của tài sản cố định tính đến thời điểm giải thể. 

- Đối với vật tư, hàng hóa tồn kho thì cơ quan thuế thực hiện thu hồi lại số thuế GTGT đầu vào của toàn bộ giá trị lô 
hàng hóa, vật tư còn tồn kho tính đến thời điểm giải thể (CV số 4569/TCT-CS ngày 20/12/2012). 

2. Thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng: Khoản thu từ lãi tiền cho 
vay mà pháp luật không cấm của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế 
giá trị gia tăng (CV số 17164/BTC-TCT ngày 11/12/2012). 

3. Thuế suất thuế GTGT: Trường hợp Công ty là tổng thầu thi công một số công trình theo hình thức tổng thầu xây lắp 
hoặc tổ hợp nhà thầu (điều hành hoạt động chung của các nhà thầu), các đơn vị thi công có thỏa thuận chi 1% giá 
trị công trình cho đơn vị tổng thầu thì khi nhận số tiền 1% trên tổng giá trị công trình, Công ty thực hiện xuất hóa 
đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định (CV số 3898/TCT-CS ngày 07/12/2012). 

4. Thuế GTGT đối khoản lãi vay phải trả ngân hàng mẹ ở nước ngoài: Trường hợp Chi nhánh của ngân hàng nước 
ngoài tại Việt Nam nếu được phép vay tiền của ngân hàng mẹ ở nước ngoài và việc chi nhánh của Ngân hàng nước 
ngoài trả lãi cho khoản vay của Ngân hàng mẹ được xác định là phù hợp với quy định của pháp luật thì khoản lãi 
vay Chi nhánh của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam trả cho Ngân hàng mẹ ở nước ngoài thuộc đối tượng không 
chịu thuế GTGT, nhưng thuộc đối tượng chịu thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC (CV số 
4155/TCT-CS ngày 21/11/2012). 

5. Hóa đơn xuất khẩu ủy thác: khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, căn cứ vào các 
chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu, cơ 
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sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT. Cơ sở nhận ủy thác 
xuất khẩu sử dụng hóa đơn xuất khẩu để xuất cho khách hàng nước ngoài (CV số 4059/TCT-CS ngày 14/11/2012). 

6. Vướng mắc sử dụng hóa đơn: Trường hợp Công ty thông báo phát hành hóa đơn có cùng ký hiệu, số thứ tự nhưng 
thuộc 02 ký hiệu mẫu hóa đơn khác nhau thì vẫn đúng quy định. Vì vậy căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh 
của đơn vị mình, Công ty được sử dụng đặt in 02 ký hiệu mẫu hóa đơn khác nhau; Việc đặt in, phát hành và sử 
dụng hóa đơn của Công ty phải theo đúng quy định của Thông tư số 153/2010/TT-BTC (CV số 4055 ngày 
14/11/2012). 

7. Mất, cháy, hỏng hóa đơn dịch vụ viễn thông cước trả sau: Trường hợp khách hàng của VNPT bị mất, cháy, hỏng 
liên 2 hóa đơn dịch vụ viễn thông cước trả sau bản gốc đã lập thì đơn vị cung cấp dịch vụ của VNPT và khách hàng 
sử dụng dịch vụ lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ hóa đơn đã lập và giao cho khách hàng, đơn vị 
cung cấp dịch vụ của VNPT kê khai, nộp thuế tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật 
(hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và đơn vị cung cấp dịch vụ của VNPT trích lập chi tiết 
hóa đơn có liên 2 bị mất, cháy, hỏng từ Bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập của số hóa đơn đó với đầy đủ 
các tiêu thức trên Bảng kê theo hướng dẫn tại công văn số 3909/TCT-DNL, ký xác nhận của người đại diện theo 
pháp luật và đóng dấu trên Bản trích lập chi tiết hóa đơn có liên 2 bị mất để giao cho khách hàng. Khách hàng được 
sử dụng Bản trích lập chi tiết hóa đơn có liên 2 bị mất kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để 
làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Đơn vị cung cấp dịch vụ của VNPT và khách hàng mất liên 2 hóa đơn phải 
chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Hóa đơn mất, cháy, hỏng phải được báo cáo 
với cơ quan thuế theo quy định. 

Bên mua làm mất hóa đơn liên 2 bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn (CV số 3985/TCT-DNL ngày 
09/11/2012). 

8. Thời điểm xác định thuế GTGT: Thời điểm lập hóa đơn GTGT đối với công trình xây dựng, lắp đặt có sử dụng nguồn 
vốn ngân sách nhà nước là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, 
lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

Trường hợp người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thực hiện thi công các công trình sử dụng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước nhưng chưa được ngân sách 
nhà nước thanh toán nên không có nguồn để nộp thuế dẫn đến còn nợ thuế thì thuộc đối tượng được gia hạn nộp 
thuế (CV số 3977/TCT-CS ngày 09/11/2012).  

9. Khấu trừ thuế GTGT: Trường hợp CN ngân hàng thương mại có hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào thì: 
số thuế GTGT đầu vào của chi phí tổ chức đi dã ngoại; mua hàng hóa để tặng giải thưởng việt dã vào dịp thành lập 
ngân hàng; chi phí thuê nhà sau đó sửa chữa lại làm văn phòng; chi phí sửa chữa, cải tạo, lắp đặt các trang thiết bị 
gắn liền với TSCĐ của ngân hàng như nhà cửa, xe chuyên dùng; chi phí khác cho máy móc, thiết bị chuyên dùng 

cho hoạt động tín dụng như nhiên liệu, bảo hiểm, phụ tùng thay thế... thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào 
(CV số 3975/TCT-CS ngày 9/11/2012). 

10. Chính sách thuế GTGT: Trường hợp Công ty ký hợp đồng với doanh nghiệp vận chuyển để vận chuyển cá tra (do 
Công ty nuôi và của tổ chức, cá nhân khác nuôi), trong quá trình vận chuyển có phát sinh một lượng cá hao hụt 
phải bồi thường thì mặt hàng cá tra là sản phẩm thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các 
sản phẩm khác của tổ chức, cá nhân trực tiếp nuôi trồng, đánh bắt bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT 
và khoản tiền bồi thường do hao hụt cá tra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty , doanh nghiệp vận 
chuyển và bên bán hàng (tổ chức, cá nhân khác nuôi) sử dụng hóa đơn (không có thuế GTGT) hoặc chứng từ để 
hạch toán doanh thu, chi phí theo quy định về thuế TNDN (CV số 3953/TCT-CS ngày 8/11/2012). 

11. Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn: Trường hợp người bán đã lập hóa đơn và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, 
cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua 
phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai 
sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT..., tiền thuế GTGT 
cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số 
mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào (CV số 3931/TCT-CS ngày 08/11/2012). 

12. Khấu trừ, hoàn thuế hàng xuất khẩu: Trường hợp Công ty có hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong Quý 11/2012, có 
đầy đủ hợp đồng xuất khẩu; tờ khai hải quan; chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhưng Công ty sử dụng hóa đơn 
GTGT cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, thì Công ty không được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT tương ứng với 
hàng hóa xuất khẩu ghi trên hóa đơn GTGT (CV số 3909/TCT-KK ngày 07/11/2012). 

13. Thuế GTGT đối với mặt hàng gia súc nhập khẩu để nuôi, tiêu thụ trong nước: Trường hợp Công ty nhập khẩu lô 
hàng bò về vỗ béo theo đúng thời gian vỗ béo bò tại "Quy trình vỗ béo bò trước khi giết thịt ' do Cục Chăn nuôi - Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, sau đó đưa vào giết mổ bán ra là sản phẩm chăn nuôi chưa qua 
chế biến thành sản phẩm khác do tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Trường hợp Công ty nhập khẩu bò về và bán ra (không tiếp tục chăn nuôi vỗ béo hoặc có vỗ béo nhưng không đảm 
bảo thời gian theo quy định tại Quy trình vỗ béo) là sản phẩm chăn nuôi chưa qua chế  biến ở khâu kinh doanh 
thương mại, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% (CV số 3751/TCT-CS ngày 26/10/2012). 
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14. Kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh: Thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ phần trăm với Chi cục Thuế 
quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 

28/02/2011 của Bộ Tài chính chỉ áp dụng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại 
tỉnh. Các hoạt động khác không phải hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai (theo một số Cục 
Thuế có nêu như: tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập kế hoạch, lập dự án, kiểm toán, định giá tài sản . . . mà có phát 
sinh doanh thu ở ngoại tỉnh) thực hiện kê khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính (CV số 3746/TCT-KK ngày 
26/10/2012). 

15. Tiếp tục gia hạn nộp thuế GTGT: Ngày 22/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 175/2012/TT-BTC về 
việc hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ.  

Theo đó, số thuế GTGT phải nộp của tháng 6/2012 đã được gia hạn nộp đến tháng 01/2013 theo Nghị quyết số 
13/NQ-CP ngày 13/5/2012 và Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 tiếp tục gia hạn nộp đến tháng 4/2013, 
chậm nhất là ngày 20/4/2013.  

Các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuộc đối tượng được gia hạn nộp 
thuế GTGT nêu trên bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả hợp tác xã, không bao gồm doanh nghiệp nhỏ 
và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch 
vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh 
tế, Tổng công ty; doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, 

da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội có sử dụng nhiều lao động.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/10/2012.  

16. Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư: Trường hợp Công ty có đầu tư dự án nhà kính với mục tiêu là sản xuất, xuất khẩu 
các sản phẩm rau và hoa chất lượng cao sang Châu âu, Nhật Bản, một sổ thị trường khác và tiêu thụ thị trường cao 
cấp của Việt Nam. Dự án vẫn đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản nhà kính và chưa có doanh thu. Theo 
mục tiêu của dự án thì dự án có một phần sản phẩm là sản phẩm chịu thuế GTGT (0%), do đó nếu Công ty có văn 
bản cam kết tiếp tục sản xuất sản phẩm cuối cùng là rau, gia vị, hoa tươi dùng để xuất khẩu (sản phẩm thuộc đối 
tượng chịu thuế GTGT) thì thuế GTGT đầu vào hình thành tài sản cố định (nhà kính,...) Công ty được khấu trừ toàn 
bộ thuế GTGT đầu vào và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã báo cáo, cam kết giải 
trình với cơ quan thuế liên quan đến việc khấu trừ, hoàn thuế. 

Đối với thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB, Công ty đã kê khai, khấu trừ, hoàn thuế nhưng 
sau đó xác định không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế thì Công ty phải kê khai, điều chỉnh nộp lại tiền thuế GTGT 
đã khấu trừ, hoàn thuế. Trường hợp Công ty không thực hiện điều chỉnh, qua thanh tra, kiểm tra cơ quan thuê phát 
hiện ra thì cơ quan thuế sẽ thực hiện truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định (CV số 3685/TCT-KK ngày 
22/10/2012). 

17. Thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng: Trường hợp Công ty có hoạt động cung cấp, lắp đặt thiết bị tại địa phương 
khác nơi đóng trụ sở chính cho Chủ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc diện phải khấu trừ số thuế 
GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán. 

Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, Công ty phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia 
tăng đã nộp của doanh thu cung cấp lắp đặt trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ 
nộp tiền thuế) của doanh thu cung cấp, lắp đặt thiết bị được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai 
thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính (CV số 3541/TCT-KK ngày 09/10/2012). 

18. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư: - Trường hợp Công ty có dự án đầu tư thành lập chi nhánh tại địa phương 
khác và dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế 
thì Công ty lập Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu số 02/GTGT) và nộp cho địa phương nơi Công ty 
đóng trụ sở. Khi dự án đầu tư thành lập Chi nhánh đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, 
đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, Công ty phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã 
hoàn, số thuế GTGT của dự án chưa được hoàn và kê khai trên chỉ tiêu số [31] Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án 
đầu tư (mẫu số 02/GTGT ban hành theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC) để bàn giao cho Chi nhánh.  

Căn cứ biên bản bàn giao (kèm theo chứng từ) của Công ty về số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án đầu tư (có 

xác nhận của Cục Thuế nơi công ty đóng trụ sở), Chi nhánh tiếp tục kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án chưa 
được hoàn vào Chỉ tiêu số [21] "Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang" trên Tờ khai thuế GTGT dành 
cho dự án đầu tư (mẫu số 02/GTGT).  

+ Trường hợp Chi nhánh đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở 
lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp, nếu số thuế 
GTGT luỹ kế của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế 
GTGT.  

+ Khi Chi nhánh vào hoạt động, phát sinh thuế GTGT đầu ra,  thuế GTGT đầu vào phục vụ SXKD của Chi nhánh thì 
Chi nhánh phải kê khai bù trừ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào cho dự án đầu tư mới cùng với việc kê 
khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng 
hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế 
GTGT cho dự án đầu tư. Trường hợp số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh và dự án đầu tư 
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dưới 200 triệu đông và 3 tháng chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế (CV số 3203/TCT-KK 
ngày 07/09/2012).  

19. Thuế GTGT đối với cá nhân, hộ kinh doanh: Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, không thực hiện hoặc thực hiện 
không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật (bao gồm hộ kinh doanh, cá nhân 
kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tuyến có sử dụng hóa đơn khi bán hoàng hóa, cung cấp dịch vụ 
hoặc có hợp đồng xác định được doanh số nhưng không xác định được chi phí: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 
nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn lẻ; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo 
phương pháp khoán không sử dụng hóa đơn) thuộc đối tượng áp dụng. Biểu tỷ lệ GTGT theo hướng dẫn tại công 
văn số 763/BTC-TCT ngày 16/1/2009 của Bộ Tài chính (CV số 3175/TCT-CS ngày 05/09/2012). 

20. Hoàn thuế GTGT: Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT phải là cơ sở kinh doanh 
nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư 
(giấy phép hành nghề); có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy 
định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh. 

Trường hợp chi nhánh có con dấu có mã số thuế đơn vị trực thuộc nhưng không có tài khoản tiền gửi ngân hàng, 
chi nhánh thực hiện tập hợp hóa đơn đầu vào, đầu ra và xuất hóa đơn bán hàng, số thuế GTGT  đầu vào phát sinh 
của chi nhánh phục vụ cho sản xuất kinh doanh của chi nhánh thì chưa đủ điều kiện hoàn thuế GTGT. Chi nhánh 
cần thực hiện mở tài khoản tiền gửi ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh theo quy định để đảm bảo 

thực hiện đúng điều kiện, thủ tục khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật thuế hiện hành (CV số 
3162/TCT-KK ngày 04/09/2012).  

21. Thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất: Trường hợp công ty là doanh nghiệp chế xuất thì: 

Khi Công ty nhập khẩu hàng hoá, máy móc thiết bị từ nước ngoài thì hàng hoá, máy móc thiết bị này thuộc đối 
tượng không chịu thuế GTGT. 

Khi Công ty xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài thì hàng hoá này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Hàng hoá, dịch vụ do doanh nghiệp nội địa cung cấp cho Công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% phải đảm 
bảo điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 
3 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC. 

Trường hợp hàng hoá dịch vụ do.doanh nghiệp nội địa cung cấp cho Công ty thuộc diện được áp dụng thuế suất 
thuế GTGT 0% nhưng doanh nghiệp nội địa đã xuất hoá đơn có thuế GTGT thì yêu cầu doanh nghiệp nội địa điều 
chỉnh hàng hoá, dịch vụ về thuế suất thuế 0% (CV số 3155/TCT-CS ngày 04/09/2012). 

22. Hóa đơn thuế GTGT: Trường hợp người bán được phép có doanh thu xác định bằng ngoại tệ thì giá tính thuế được 
quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng nhà 
nước công bố tại thời điểm lập hoá đơn.  

Trường hợp người bán không được có doanh thu xác định bằng ngoại tệ thì bên bán phải lập hoá đơn GTGT, đồng 
tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam; Trường hợp người bán đã lập hoá đơn giao cho Công ty, nếu hai bên có 
điều chỉnh tăng giảm giá thì người bán phải xuất hóa đơn điều chỉnh theo quy định. (CV số 3154/TCT-CS ngày 
4/09/2012). 

23. Thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tài chính: Trường hợp Công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê tài chính 
ký hợp đồng cho thuê tài chính với bên đi thuê, khi kết thúc thời hạn thuê, thanh lý hợp đồng thuê tài chính bên đi 
thuê mua lại tài sản theo giá danh nghĩa, nếu tài sản chuyển sang chuyển nhượng đáp ứng điều kiện quy định tại 
Điều 113 của Luật các Tổ chức tín dụng thì giá trị mua lại (trong hợp đồng bên thuê mua lại tài sản thuê vào cuối kỳ 
hạn thuê theo giá danh nghĩa) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (CV 3017/TCT-CS ngày 22/08/2012). 

24. Giá tính thuế mặt hàng tân dược: Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu thuốc tăng giá bán thuốc (được Bộ Y tế 
đồng ý) thì giá tính thuế GTGT là giá bán thực tế của cơ sở kinh doanh nhập khẩu thuốc bán ra. 

Đối với thuốc bán cho Nhà thuốc đã tăng giá (được Bộ Y tế đồng ý) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã tăng của 
cơ sở kinh doanh nhập khẩu thuốc bán ra. 

Đối với thuốc bán cho Bệnh viện theo quy định về thầu (điều kiện về hợp đồng thầu thì giá không thay đổi) thì giá 
tính thuế GTGT là giá bán thực tế của cơ sở kinh doanh nhập khẩu thuốc bán ra (CV số 2780/TCT-CS ngày 
03/08/2012). 

25. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế: Theo quy định thì sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế phát hiện hồ 
sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ 
sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không 
phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm 
quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. 

Trường hợp cơ quan thuế đã kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp và ra quyết định truy thu thuế GTGT đầu 
ra, phạt hành chính và phạt chậm nộp thì doanh nghiệp không được lập hóa đơn điều chỉnh cho phần doanh thu bị 
cơ quan thuế xử lý truy thu, phạt. (CV số 2759/TCT-CS ngày 02/08/2012). 
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26. Sử dụng hóa đơn và điều kiện khấu trừ thuế GTGT: Trường hợp Công ty bán hàng hóa là nước khoáng đóng chai 
(hoặc bình) cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất sử dụng làm nước uống phục vụ sinh hoạt hàng ngày thì 

được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu. Công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% 
nếu đáp ứng được điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định (CV số 2765/TCT-
CS ngày 02/08/2012). 

27. Thuế GTGT đối với thu nhập từ tiền đền bù do di dời, giải tỏa theo quy hoạch: Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi 
đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhận được các khoản tiền bồi thường, tiền hỗ trợ về tài 
sản, vật kiến trúc trên đất (như nhà cửa, công trình kiến trúc, …) thì các khoản tiền bồi thường, tiền hỗ trợ về tài 
sản, vật kiến trúc trên đất không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. 

Trường hợp tài sản, vật kiến trúc trên đất bị thu hồi đã được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào toàn bộ 
nhưng chưa khấu hao hết, khi doanh nghiệp nhận được tiền bồi thường, tiền hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc trên đất 
không phải thực hiện việc thu hồi lại số thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ, hoàn thuế tương ứng với phần giá trị 
còn lại chưa khấu hao hết của tài sản, vật kiến trúc trên đất bị thu hồi (CV số 2538/TCT-CS ngày 18/07/2012). 

28. Thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải biển giữa các cảng nước ngoài: Nếu hoạt động vận tải từ cảng nước ngoài đến 
cảng nước ngoài thỏa mãn 02 điều kiện là: (1) có hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài và (2) có chứng từ 
thanh toán qua ngân hàng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP thì đáp ứng điều kiện 
dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Theo đó, thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào tại 

Việt Nam để sử dụng cho hoạt động vận tải từ cảng nước ngoài đến cảng nước ngoài được kê khai, khấu trừ và 
hoàn thuế nếu đáp ứng được các điều kiện về hóa đơn, chứng từ và thanh toán qua ngân hàng theo quy định. 

Trường hợp doanh nghiệp vận tải hàng hóa từ cảng nước ngoài đến cảng nước ngoài cho một doanh nghiệp Việt 
Nam thì không đáp ứng điều kiện dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (CV số 9610/BTC-CST 
ngày 18/07/2012) 

29. Thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu không đảm bảo chất lượng: Trường hợp Công ty ký hợp đồng xuất khẩu lô hàng 
hóa với khách nước ngoài nhưng do hàng hóa không bảo đảm chất lượng nên khách hàng không thanh toán đầy đủ 
theo giá trị hợp đồng, việc thanh toán này được quy định trong hợp đồng xuất khẩu trong trường hợp hàng hóa 
kém phẩm chất, đồng thời Công ty cũng đã giải trình rõ lý do kèm theo thư điện tử của khách hàng nước ngoài 
thông báo chất lượng hàng và giá trị tiền hàng không thanh toán. Do vậy, việc thanh toán qua ngân hàng nhưng số 
tiền thanh toán trên chứng từ thấp hơn số tiền phải thanh toán nêu trên được coi là thanh toán qua ngân hàng, 
Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của lô hàng xuất khẩu này (CV số 2534/TCT-CS ngày 
18/07/2012). 

30. Thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu: Dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các 
điều kiện sau đây: 

Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan; 

Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật; 

Có cam kết của tổ chức ở nước ngoài là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là 
người nộp thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam; Cam kết của cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú 
tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch 
vụ. 

Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế 
suất 0%, ngoài các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam 
phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu (CV số 2529/TCT-CS ngày 
17/07/2012). 

31. Kê khai khấu trừ thuế GTGT: doanh nghiệp là đơn vị nhận thầu xây dựng công trình đã thực hiện kê khai, nộp thuế 
giá trị gia tăng cho doanh thu phát sinh của khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản trên 
địa bàn thì Kho bạc Nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch không thực hiện khấu trừ 2 % thuế giá trị gia 
tăng khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán. Trường hợp này Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư chứng từ 
chứng minh việc đã khai thuế và đã nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước để cung cấp cho Kho bạc Nhà nước. 

Đối với các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, lắp đặt vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa 
phương cấp tỉnh khác nơi doanh nghiệp có trụ sở chính thực hiện khai thuế tại trụ sở chính, số thuế đã nộp (theo 
chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được trừ vào số 
thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp tại trụ sở chính và thực hiện xét 
hoàn thuế theo trụ sở chính (CV số 2447/TCT-KK ngày 10/07/2012). 

32. Khấu trừ thuế GTGT: Trường hợp Công ty (bên bán) lập hóa đơn ghi mức thuế suất thuế GTGT 5% cho hàng hóa 
thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nhưng bên bán và bên mua chưa tự điều chỉnh, Cục Thuế địa phương đã 
tiến hành thanh tra tại trụ sở bên bán thì Công ty không được lập hóa đơn điều chỉnh đối với hóa đơn xuất sai quy 
định. Thuế GTGT đầu vào phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế 
GTGT của Công ty không được khấu trừ (CV số 2429/TCT-CS ngày 09/07/2012). 
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33. Thuế GTGT trong thời gian miễn thuê để sửa chữa, cải tạo: Trường hợp Công ty ký hợp đồng cho thuê nhà, văn 
phòng với khách hàng, trong hợp đồng cho thuê có điều khoản cho phép khách hàng thuê nhà, thuê văn phòng 

được hưởng một khoảng thời gian miễn tiền thuê nhà, thuê văn phòng để sửa chữa, cải tạo trước khi sử dụng. Để 
chứng minh việc sửa chữa, cải tạo của khách hàng trong thời gian miễn thuê, Công ty đề nghị khách hàng cung cấp 
hồ sơ, chứng từ có liên quan đến việc sửa chữa, cải tạo trong thời gian miễn thuê như: bản sao hóa đơn, hợp đồng 
(nếu có) của khách hàng ký với nhà thầu xây dựng (trường hợp khách hàng thuê nhà thầu để sửa chữa, cải tạo) 
hoặc bản sao hóa đơn mua hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu để sửa chữa, cải tạo (trường hợp khách hàng tự sửa 
chữa, cải tạo), khách hàng là Công ty phải ký, đóng dấu trên bản sao hóa đơn thì Công ty không phải lập hóa đơn, 
tính thuế GTGT cho thời gian miễn thuê này. 

Trường hợp Công ty không chứng minh được việc sửa chữa, cải tạo nhà trước khi sử dụng của khách hàng thì thời 
gian miễn thuê nhà được coi là sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho, biếu tặng, Công ty phải lập hóa đơn, tính thuế 
GTGT cho thời gian miễn thuê như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. Khách hàng thuê nhà, 
thuê văn phòng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn này (CV số 2428/TCT-CS ngày 
09/07/2012) 

34. Xử lý thuế GTGT đã hoàn khi giải thể doanh nghiệp: Trường hợp thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định và vật tư, 
hàng hóa sử dụng cho sản xuất kinh doanh đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì khi doanh nghiệp giải 
thể việc xử lý số thuế GTGT đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế như sau: 

Đối với tài sản cố định, cơ quan thuế thực hiện thu hồi lại số thuế GTGT tương ứng với giá trị còn lại trên sổ sách kế 
toán của tài sản cố định tính đến thời điểm giải thể. 

Đối với vật tư, hàng hóa tồn kho thì cơ quan thuế thực hiện thu hồi lại số thuế GTGT đầu vào của toàn bộ giá trị lô 
hàng hóa, vật tư còn tồn kho tính đến thời điểm giải thể (CV số 2353/TCT-CS ngày 03/07/2012) 

THUẾ TNDN 

1. Chi phí hợp lý đối với hàng khuyến mại: Doanh nghiệp thực hiện các hoạt động khuyến mại không thông báo hoặc 
đăng ký bằng văn bản theo quy định là vi phạm trình tự, thủ tục thực hiện khuyến mại. Do đó, khi xuất hàng cho 
khách hàng doanh nghiệp phải tính, kê khai, nộp thuế GTGT.  

Trường hợp doanh nghiệp có thực hiện khuyến mại, giá trị sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại cho khách 
hàng nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định thì khoản chi phí khuyến mại này sẽ được hạch 
toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế và chịu mức khống chế theo quy định tại các văn bản quy 
phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (CV số 4705/TCT-CS ngày 28/12/2012). 

2. Chi phí thuê nhà của cá nhân không kinh doanh: Trường hợp Công ty thuê nhà hoặc thuê mặt bằng của cá nhân 
không kinh doanh nhưng tiền thuê nhà/thuê mặt bằng của cá nhân không kinh doanh thuộc diện không phải nộp 
thuế GTGT thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân không kinh doanh có nhà/mặt bằng cho thuê. 
Công ty lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 
123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính về thuế TNDN) kèm theo hợp đồng thuê nhà và chứng từ thanh 
toán để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN (CV số 4456/TCT-CS ngày 13/12/2012). 

3. Chi phí hợp lý liên qua đến dự án đầu tư bị hủy: Nếu dự án đang đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nay có sự thay đổi 
về phương án kinh doanh của doanh nghiệp mà phải hủy do nhận thấy nếu đầu tư tiếp sẽ gặp nhiều bất lợi thì chi 
phí của dự án này không liên quan đến doanh thu, thu nhập tạo ra trong kỳ tính thuế, không tương ứng với doanh 
thu trong kỳ tính thuế nên không đủ điều kiện để được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế 
thu nhập doanh nghiệp (CV số 4235/TCT-CS ngày 27/11/2012). 

4. Chính sách thuế TNDN: Nếu doanh nghiệp cao su đáp ứng các điều kiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 
154/2011/TT-BTC thì doanh nghiệp thuộc diện được giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2011 và được gia hạn 06 
tháng thời hạn nộp thuế GTGT của tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2012 (không bao gồm thuế GTGT ở khâu nhập 
khẩu), gia hạn 09 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 
của năm trở về trước mà đến ngày 10/5/2012 doanh nghiệp chưa nộp Ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn tại 
Thông tư số 83/2012/TT-BTC. 

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, 
thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực xây dựng các 
công trình hạ tầng kinh tế - xã hội được giảm 30% thuế TNDN năm 2011 theo quy định tại Thông tư số 
154/2011/TT-BTC có các khoản thu nhập khác thì các khoản thu nhập khác này không được áp dụng giảm 30% 
thuế TNDN (CV số 3991/TCT-CS ngày 12/11/2012). 

5. Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản: Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động 
sản phát sinh không thường xuyên phải kê khai thuế TNDN tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động 
chuyển nhượng bất động sản; khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, 
doanh nghiệp phải quyết toán riêng số thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản để kê khai nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp, không được bù trừ với thu nhập hoặc lỗ từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Theo đó, doanh 
nghiệp phải kê khai thống nhất đối với một khoản thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các tờ 
khai thuế và tại báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (CV số 
3976/TCT-CS ngày 9/11/2012). 
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6. Chính sách thuế theo Nghị quyết 08/2011/QH13: Trường hợp Công ty có hoạt động kinh doanh chính thiết kế, sản 
xuất các sản phẩm may mặc, phụ trang, giày dép và hàng thủ công may mặc nếu đáp ứng điều kiện là doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, năm 2011 có phát sinh khoản lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đến 
doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính (thiết kế, sản xuất các sản phẩm may mặc, phụ trang, 
giày dép và hàng thủ công may mặc) và lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ 
cuối năm tài chính thì khoản thu nhập này thuộc đối tượng được giảm 30% thuế TNDN năm 2011 theo quy định tại 
Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính. Đối với thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay phát 
sinh là khoản thu nhập kinh doanh tài chính và không thuộc đối tượng được giảm 30% thuế TNDN năm 2011 theo 
quy định tại Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính (CV số 3963/TCT-CS ngày 
09/11/2012). 

7. Hồ sơ khai thuế: Hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu 
của doanh nghiệp mới được coi là văn bản giao dịch hợp pháp với cơ quan thuế. Trường hợp người đại diện theo 
pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền cho cấp dưới ký thì phải có văn bản ủy quyền gửi cơ quan thuế cùng hồ sơ 
khai thuế lần đầu trong khoảng thời gian ủy quyền (CV số 3907/TCT-KK ngày 07/11/2012). 

8. Xử lý quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp đã thực hiện đúng quy định, thủ tục về giải thể, 
trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp có xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, thực 
hiện hạch toán và kê khai nộp thuế theo đúng thực tế phát sinh mà khi kiểm tra quyết toán thuế trước khi doanh 
nghiệp giải thể, cơ quan thuế không xác định lại giá bán theo giá giao dịch thông thường trên thị trường thì chưa có 
cơ sở để khẳng định hồ sơ giải thể là không chính xác, giả mạo; do đó không truy thu số thuế thiếu. 

Nếu cơ quan thuế có đầy đủ căn cứ chứng minh doanh nghiệp trước khi giải thể vi phạm pháp luật về thuế và giấy 
xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp là không 
chính xác thì những người quy định tại khoản 4 Điều 40 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính 
phủ phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền thuế thiếu, số tiền thuế gian lận và tiền phạt theo quy định trong thời 
hạn 03 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền quản lý về đầu tư. 

Nếu có đầy đủ căn cứ chứng minh, việc xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế 
trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp đã thực hiện không đúng quy định thì tuỳ vào tính chất, mức độ vi phạm, cơ 
quan thuế xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cán bộ có liên quan (CV số 3899/TCT-CS ngày 
07/11/2012). 

9. Thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn: Trường hợp các tổ chức nước ngoài góp vốn trong Công ty thực hiện chuyển 
nhượng phần vốn góp nêu trên cho Công ty mẹ của các tổ chức này, nếu có phát sinh thu nhập thì các tổ chức này 
thuộc đối tượng nộp thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định. Giá chuyển nhượng, giá mua của 
phần vốn chuyển nhượng, chi phí chuyển nhượng được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 
123/2012/TT-BTC. 

Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh 
nghiệp thì Công ty có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn 
của các tổ chức nước ngoài nêu trên (CV số 3835/TCT-CS ngày 01/11/2012). 

10. Thuế TNDN đối với lãi tiền gửi: Thu nhập từ lãi tiền gửi đối với khoản tiền thu được từ bán hàng hóa, dịch vụ nhà 
trường nộp vào tài khoản ngân hàng thuộc thu nhập khác. Do đó, trường hợp đơn vị sự nghiệp phát sinh hoạt động 
gửi tiền tại ngân hàng, đơn vị sự nghiệp hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán, xác định được chi phí, 
thu nhập của hoạt động gửi tiền tại ngân hàng thì khi nhận được các khoản thu nhập này, nhà trường phải kê khai, 
nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ 2% như đối với các hoạt động khác theo quy định (CV số 3834/TCT-CS ngày 
01/11/2012). 

11. Ưu đãi  thuế TNDN: Trường hợp Công ty chuyển thành công ty cổ phần theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP thì 
doanh nghiệp sau cổ phần hoá được hưởng các ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của 
pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư. 

Trường hợp trong quá trình hoạt động Công ty không điều chỉnh vốn đầu tư và Công ty thực hiện nhiều hoạt động 
sản xuất, kinh doanh trong đó có hoạt động được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 

thì Công ty được hưởng ưu đãi về thuế TNDN (bao gồm cả thuế suất, mức và thời gian miễn, giảm thuế) đối với thu 
nhập phát sinh trực tiếp tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 

Công ty phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN, trường 
hợp không hạch toán riêng thì thực hiện phân bổ theo quy định (CV số 3698/TCT-CS ngày 23/10/2012). 

12. Kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn: Nếu Công ty là công ty đại chúng theo quy định của Luật 
chứng khoán thì các tổ chức, cá nhân có hoạt động chuyển nhượng cổ phần của Công ty áp dụng quy định về thuế 
đối với chuyển nhượng chứng khoán. Tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển 
nhượng chứng khoán. 

Nếu Công ty không phải là công ty đại chúng thì các tổ chức, cá nhân có hoạt động chuyển nhượng cổ phần của 
Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn. 
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Công ty  chỉ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu vốn cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng khi có chứng từ nộp 
thuế của cổ đông có hoạt động chuyển nhượng. Công ty có trách nhiệm tập hợp của chứng từ đã kê khai, nộp thuế 

của các cổ đông có hoạt động chuyển nhượng, thực hiện thông báo với cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính 
và làm thủ tục thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh (CV số 3579/TCT-KK ngày 12/10/2012). 

13. Quản lý thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình, tổ chức lại DN: Trường hợp Công ty đã thay đổi mô hình, tổ 
chức lại, đổi tên thì Công ty phải thực hiện đăng ký mới doanh nghiệp và sử dụng con dấu mới để đóng dấu trên 
văn bản giao dịch với cơ quan Thuế. Công ty phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế quản lý trong thời 
hạn 45 ngày kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó theo đúng quy định của pháp luật (CV số 3488/TCT-KK ngày 
04/10/2012). 

14. Ưu đãi thuế TNDN: Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư trong nước mà dự án đầu tư có quy 
mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy 
định của pháp luật về đầu tư thì hồ sơ xác định dự án đầu tư là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh 
nghiệp. Trường hợp Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa bàn 
thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng ưu đãi theo điều kiện thực 
tế đáp ứng theo quy định. (CV số 3432/TCT-CS ngày 01/10/2012). 

15. Lập BCTC và quyết toán thuế TNDN của doanh nghiệp cổ phần hóa: Nếu doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa mà 

thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp và thời điểm chính thức cổ phần hóa thuộc 2 năm liên tiếp nhau thì doanh 
nghiệp chỉ lập 01 báo cáo tài chính chung cả thời kỳ. Trường hợp không thuộc 02 năm liên tiếp (tối đa là 24 tháng) 
thì doanh nghiệp thực hiện lập báo cáo tài chính tại các thời điểm: thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, thời 
điểm ngày 31/12 và thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần 

Trường hợp kỳ tính thuế năm cuối cùng doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có thời gian 
ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm trước đó để hình thành một kỳ tính thuế TNDN nhưng không 
vượt quá 15 tháng. 

Như vậy, nếu thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là năm trước, thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ 
phần là năm sau (nhưng tổng thời gian không vượt quá 15 tháng) thì doanh nghiệp lập 1 tờ khai quyết toán thuế 
cho cả thời kỳ. Trường hợp vượt quá 15 tháng thì doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế tại các thời điểm: thời 
điểm xác định giá trị doanh nghiệp, thời điểm ngày 31/12 và thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần 
(CV số 3114/TCT-CS ngày 30/08/2012). 

16. Gia hạn nộp thuế: Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn 
bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.  

Thời gian gia hạn không quá ba mươi ngày đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế năm, khai thuế tạm 

tính, khai thuế theo từng lân phát sinh nghĩa vụ thuế; sáu mươi ngày đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toan thuế, 
kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thu (CV số 3112/TCT-DNL ngày 30/08/2012).  

17. Nộp thuế TNN: Doanh nghiệp tại nơi có trụ sở chính có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối 
với số thuế thu nhập phát sinh tại trụ sở chính và tại cơ sở hạch toán phụ thuộc theo mẫu số 07/TNDN ban hành 
kèm theo Thông tư này. Căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp theo quý, tỷ lệ chi phí của cơ sở sản 
xuất hạch toán phụ thuộc, doanh nghiệp xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý tại trụ sở chính 
và tại các cơ sở sản xuất phụ thuộc (CV số 3125/TCT-KK ngày 30/08/2012). 

18. Thời gian phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh tối đa 10 năm: Ngày 20/8/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 
138/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn phân bổ giá trị lợi thuế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ 
công ty nhà nước. Theo đó, thời gian thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty công ty cổ phần 
được chuyển đổi từ công ty Nhà nước tối đa là 10 năm kể từ khi công ty cổ phần đó chính thức đi vào hoạt động.  

Thời gian phân bổ tối đa này cũng được áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện phân bổ giá trị lợi 
thế kinh doanh vào chi phí của doanh nghiệp kể từ khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần hoặc đã thực hiện 
phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh vào chi phí của doanh nghiệp theo quy định pháp luật với thời gian phân bổ là 03 
năm nhưng chưa phân bổ hết giá trị lợi thế kinh doanh.  

Ngoài ra, công ty cổ phần khi thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh theo quy định tại Thông tư này nếu phát 
sinh lỗ thì công ty đó được thực hiện chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau theo quy định của 
pháp luật thuế thu nhập DN.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2012.  

19. Chính sách thuế TNDN đối với khoản chi tiền thưởng: Trường hợp trong năm 2010 Công ty có khoản chi tiền thưởng 
cho người lao động nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày kỉ niệm, ngày nhận danh hiệu Nhà nước trao tặng, nếu thực tế 
Công ty có chi trả và có chứng từ đầy đủ phù hợp với hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể, quy chế 
tiền lương của Công ty; đồng thời có tính khoản thu nhập này vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người 
lao động thì Công ty được tính các khoản chi thưởng này vào chi phi hợp lý 
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (CV 3005/TCT-DNL ngày 23/08/2012). 
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20. Vướng mắc thực hiện TT 83/2012/TT-BTC: Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng đủ điều kiện để được gia 
hạn nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính, đã nộp 

thuế GTGT tháng 4/2012 vào ngân sách nhà nước và nay đề nghị hoàn số thuế đã nộp thì đề nghị Cục Thuế hướng 
dẫn doanh nghiệp lựa chọn bù trừ giữa số tiền thuế GTGT đã nộp với các khoản thuế còn phải nộp khác hoặc giải 
quyết hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp cho doanh nghiệp theo đúng quy định tại Điều 28 Thông tư số 
28/2011/TT-BTC nêu trên. 

Trường hợp doanh nghiệp được xếp hạng 1 nhưng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt đường sắt có sử 
dụng nhiều lao động thì căn cứ khoản 3 điều 1 Thông tư số 83/2012/TT-BTC, doanh nghiệp vẫn thuộc diện được 
gia hạn nộp thuế GTGT theo quy định (CV số 2950/TCT-CS ngày 17/08/2012). 

21. Giảm 30% thuế TNDN năm 2011 và gia hạn nộp thuế GTGT tháng 4,5,6 năm 2012: Trường hợp Công ty hoạt động 
trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; trong 
lĩnh vực xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội và có sử dụng nhiều lao động thì thuộc đối tượng được 
giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2011 và gia hạn nộp thuế GTGT phải nộp của tháng 4, 5, 6 năm 2012. 

Tiêu chí xác định doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong các lĩnh vực được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp 
năm 2011 được quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 154/2011/TT-BTC; Tiêu chí xác định doanh nghiệp sử 
dụng nhiều lao động trong các lĩnh vực được gia hạn nộp thuế GTGT được quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 
số 83/2012/TT-BTC (CV số 2797/TCT-KK ngày 03/08/2012). 

22. Gia hạn nộp thuế: Thời gian hết hạn nộp thuế để xét gia hạn nộp thuế là thời gian hết hạn nộp thuế của khoản thuế 
phát sinh từ các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà 
nước nhưng chưa được ngân sách nhà nước thanh toán nên không có nguồn để nộp thuế dẫn đến còn nợ thuế. 
Trường hợp Công ty không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào của công trình sử dụng nguồn vốn NSNN (do 
cùng lúc thi công nhiều công trình) để xác định số thuế GTGT phải nộp làm căn cứ xác định số thuế được gia hạn 
nộp thì phân bổ số thuế GTGT đầu vào dùng cho công trình có vốn NSNN theo tỷ lệ giữa doanh thu công trình có 
vốn NSNN trên tổng doanh thu của Công ty. 

Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá một năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Khi hết thời gian gia hạn 
nộp thuế, người nộp thuế phải nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định không kể ngân sách nhà nước đã 
thanh toán hay chưa thanh toán. 

Trường hợp trong thời gian được gia hạn nộp thuế, nếu người nộp thuế được ngân sách nhà nước thanh toán một 
phần hay thanh toán hết nợ thì người nộp thuế vẫn được nộp thuế theo thời gian đã được gia hạn. (CV số 
2769/TCT-CS ngày 02/08/2012). 

23. Giảm 30% thuế TNDN năm 2012: Ngày 30/7/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2012/NĐ-CP về việc 
quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn 

cho tổ chức và cá nhân.  

Theo đó, những doanh nghiệp được áp dụng chính sách giảm 30% thuế TNDN năm 2012 là các doanh nghiệp có 
tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2012 trên 300 người trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế 
biến, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 03 tháng; DN nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực nông, 
lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.  

Trường hợp DN nhỏ và vừa có hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực thì số thuế TNDN được giảm không bao 
gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ hoạt động kinh doanh sổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân 
hàng, bảo hiểm, sản xuất, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.  

Bên cạnh đó, hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, HSSV; hộ, cá 
nhân chăm sóc trông giữ trẻ sẽ được miễn thuế khoán (thuế GTGT, TNCN). Đối với những doanh nghiệp, hộ gia 
đình, cá nhân cung ứng suất ăn ca cho công nhân cũng được miền thuế GTGT và thuế thu nhập.  

Nghị định cũng quy định về trường hợp miễn thuế TNCN từ ngày 01/7/2012 đến hết ngày 31/12/2012 đối với cá 
nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 của 
Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật thuế TNCN.  

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/9/2012.  

24. Hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Ngày 27/7/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 
123/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 
và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 
27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.  

Theo đó, các thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp được thành lập và cấp giấy phép 
đầu tư về hoạt động khai thác khoáng sản từ ngày 01/01/2009 sẽ không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN. Trường 
hợp doanh nghiệp khai thác khoáng sản hoạt động trước ngày 01/01/2009 đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy 
định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế TNDN hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng 
nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì tiếp tục được hưởng các mức ưu đãi này cho thời gian còn lại.  

Doanh nghiệp có phát sinh thu nhập từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản được áp dụng thuế 
suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động kể từ kỳ tính thuế năm 2012. Đồng thời, Thông tư cũng cho 
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phép các doanh nghiệp đang hoạt động có áp dụng mức thuế suất cao hơn mức thuế suất 10% đối với phần thu 
nhập từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản chuyển sang áp dụng mức thuế suất 10% đối với 

phần thu nhập từ hoạt động xuất bản kể từ kỳ tính thuế năm 2012.  

Ngoài ra, việc xác định chi phí được trừ vào thu nhập chịu thuế có một số điểm mới như: tiền chi mua bảo hiểm 
nhân thọ cho người lao động được trừ nếu như được ghi trong Hợp đồng lao động, Quy chế tài chính của công ty…; 
Khoản hoa hồng trả cho nhà phân phối của các công ty bán hàng đa cấp không bị khống chế bởi giới hạn 10% phần 
chi vượt quá tổng số chi được trừ;…  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2012.  

25. Chênh lệch tỷ giá: - Nếu doanh nghiệp có khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đến doanh 
thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí hoặc thu nhập của 
hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. 

Nếu doanh nghiệp có khoản lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài 
chính thì được bù trừ với lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài 
chính. Sau khi bù trừ nếu còn lỗ chênh lệch tỷ giá thì tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Trường hợp chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ tính vào chi phí làm cho kết quả 
kinh doanh của doanh nghiệp bị lỗ thì có thể phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá cho năm sau để doanh nghiệp 
không bị lỗ nhưng phải đảm bảo phần chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí trong năm ít nhất cũng phải bằng chênh 
lệch tỷ giá của số ngoại tệ đến hạn phải trả trong năm đó (CV số 2562/TCT-CS ngày 19/07/2012). 

26. Miễn, giảm thuế TNDN: Trường hợp các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp nhỏ và vừa có phát sinh 
thu nhập từ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và đã thực hiện kê khai giảm 30% thuế TNDN thì phải thực 
hiện kê khai, điều chỉnh bổ sung và nộp đủ số thuế TNDN đã kê khai giảm 30% TNDN đối với thu nhập từ hoạt 
động khai thác, chế biến khoáng sản; không xử phạt chậm nộp đã kê khai trước thời điểm Thông tư số 
154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành (26/12/2011) nếu đến ngày 31/3/2012 đã 
hoàn thành việc kê khai điều chỉnh bổ sung theo quy định (CV số 2391/TCT-KK ngày 09/07/2012). 

THUẾ TNCN  

1. Quyết toán thuế TNCN: Trường hợp cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương tiền công trực tiếp quyết toán 
với cơ quan thuế thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu 
"Tổng số thuế đề nghị hoàn" tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK- TNCN khi quyết toán thuế. 

Đối với cá nhân thực hiện quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế mà có số thuế nộp thừa thì hoan thuế, không bù 
trừ với số kê khai hàng tháng năm sau của cơ quan trả thu nhập (CV số 4436/TCT-TNCN ngày 12/12/2012). 

2. Thuế TNCN đối với khoản chi tiền vé máy bay, lưu trú khách sạn: Trường hợp Công ty mua vé máy bay hàng không 
công cộng cho người lao động nước ngoài đến/rời Việt Nam mỗi lần đổi ca được xác định là chi phí phương tiện đi 
lại mà người lao động được hưởng từ tổ chức trả thu nhập và phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân 
của các nhân viên nước ngoài; Được tính trừ một lần chi phí vé máy bay khứ hồi vào thu nhập chịu thuế TNCN 
trong năm của nhân viên. 

Đối với tiền thuê nhà, tiền điện nước trong trường hợp cá nhân ở lại Việt Nam thay vì về nước và chi phí thuê khách 
sạn trong thời gian tham gia các khóa huấn luyện đào tạo ngắn ngày sau khi kết thúc chu trình làm việc có hóa đơn 
chứng từ hợp pháp được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo số thực tế chi trả nhưng không vượt quá 15% thu 
nhập chịu thuế TNCN theo số thực tế chi trả nhưng không vượt quá 15% thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền 
công (không bao gồm tiền thuê nhà) (CV số 4656/TCT-TNCN ngày 26/12/2012). 

3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân: Ngày 22/11/2012 Quốc hội đã thông qua Luật số 
26/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân, có hiệu lực từ ngày 01/07/2013. 

Theo đó, một số nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý sau đây: 

Bổ sung các trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân: 

+ Các khoản trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền 
lương, tiền công thì sẽ được miễn thuế Thu Nhập Cá Nhân. 

+ Các khoản tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả, tiền lương hưu do Quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hằng 
tháng được miễn thuế TNCN. 

Ngoài ra, khoản đóng BHTN và khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện sẽ được trừ ra khi xác định thu nhập chịu thuế 
TNCN. 

Cũng theo Luật này thì các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển  nhượng bất động sản dưới mọi hình thức 
đều phải đóng thuế TNCN. 

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh so với luật trước đây, cụ thể: 

+ Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng(108 triệu đồng/năm). 

http://www.webketoan.vn/tv/details-204-luat-so-26-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan.html
http://www.webketoan.vn/tv/details-204-luat-so-26-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan.html
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+ Mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. 

4. Thuế TNCN đối với khoản bồi dưỡng giám định tư pháp: Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, người 
giúp việc cho người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực pháp y được hưởng chế độ giám định tư pháp 
quy định tại Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 7/5/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ và Thông tư số 
09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV ngày 04/05/2010 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg thì khoản bồi 
dưỡng này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp cá nhân nhận tiền bồi dưỡng vượt mức quy 
định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp thì số tiền vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN (CV số 
4017/TCT-TNCN ngày 12/11/2012). 

5. Thuế TNCN đối với mức hưởng chế độ thai sản: Mức hưởng về chế độ thai sản mà người lao động được nhận được 
từ quỹ BHXH thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (CV số 3367/TCT-TNCN ngày 

24/09/2012) (có thay đổi so với CV số 2139/TCT-TNCN ngày 19/06/2012 của Tổng cục thuế: khoản trợ cấp một 
lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả thì không chịu thuế thu nhập cá nhân, 
khoản tiền lương hưởng chế độ thai sản do bảo hiểm xã hội chi trả thay lương phải tính vào thu nhập chịu thuế thu 
nhập cá nhân). 

6. Chứng từ kế toán đối với khoản trả lương cho người lao động: Trường hợp doanh nghiệp có thực hiện trả lương cho 
cán bộ công nhân viên qua tài khoản ngân hàng mà việc trả lương này doanh nghiệp có đầy đủ bộ chứng từ thanh 
toán lương, chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định để chứng minh cơ quan chi trả thu nhập đã trả 

lương cho cán bộ thông qua tài khoản, đã được người có thẩm quyền của doanh nghiệp phê duyệt và chứng từ ký 
nhận của kế toán đơn vị trên bảng lương thì không cần các cá nhân phải ký nhận trên bảng lương (CV số 
4013/TCT-CS ngày 12/11/2012). 

7. Thuế TNCN đối với cá nhân không hiện diện tại Việt Nam: Trường hợp Công ty có ký hợp đồng trực tiếp với các dịch 
giả nước ngoài, đồng thời có quyền quyết định đối với sản phẩm của các dịch giả nước ngoài thông qua việc: trực 
tiếp đàm phán tiền công dịch, trực tiếp quản lý chất lượng và tiến độ thực hiện công việc và trực tiếp thanh toán 
tiền công cho dịch giả nước ngoài thì Công ty được xác định là chủ lao động thực sự của các dịch giả nước ngoài. 
Do đó, công việc của các dịch giả nước ngoài được xác định là phát sinh tại Việt Nam phải chịu thuế tại Việt Nam 
theo quy định về cá nhân không cư trú. 

Công ty trước khi chi trả tiền cho dịch giả phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất thuế TNCN 5% nếu 
dịch giả là cá nhân kinh doanh chịu thuế nhà thầu; theo thuế suất 20% nếu dịch giả không phải là cá nhân kinh 
doanh chịu thuế theo thu nhập từ tiền lương, tiền công. 

Trường hợp dịch giả phải nộp thuế TNCN tại quốc gia nơi sinh sống đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì tùy 
theo từng trường hợp cụ thể sẽ được áp dụng biện pháp tránh đánh thuế hai lần theo quy định của Hiệp định tránh 
đánh thuế hai lần ký giữa Việt Nam và quốc gia nơi dịch giả sinh sống (CV số 3583/TCT-TNCN ngày 12/10/2012). 

8. Thuế TNCN bên nhận chuyển nhượng nộp thay: Trường hợp cá nhân (bên chuyển nhượng) chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất cho doanh nghiệp (bên nhận chuyển nhượng) thì bên chuyển nhượng có trách  nhiệm nộp thuế thu 
nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng kê khai, nộp 
thuế thay cho bên chuyển nhượng theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng chuyển nhượng thì khoản thuế Thu 
nhập cá nhân mà Công ty nộp thay không tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 
nghiệp mà tính vào nguyên giá tài sản cố định vô hình (CV số 3109/TCT-TNCN ngày 30/08/2012). 

9. Thuế TNCN cơ sở đào tạo đại học: Đối tượng nộp thuế TNCN là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập 
chịu thuế; còn tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế vào NSNN. 

Đối với cơ sở đạo tạo đại học thì đối tượng nộp thuế là cán bộ quản lý, giảng viên là người Việt Nam, người nước 
ngoài có thu nhập chịu thuế (Thu nhập từ tiền lương, tiền công trừ (-) giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ 
thuộc, trừ (-) các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học, trừ (-) các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc ). 
Cơ sở đào tạo là tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN hàng tháng trước khi trả thu nhập cho 
các cán bộ quản lý, giảng viên của trường và quyết toán số thuế đã khấu trừ, nộp NSNN và cuối năm (CV số 
11246/BTC-TCT ngày 21/08/2012). 

10. Ủy quyền quyết toán thuế TNCN: Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiên công duy nhất tại một nơi 
trong năm dương lịch thì được uỷ quyền quyết toán thuế cho cơ quan trả thu nhập quyết toán thay. Cá nhân phải 
có trách nhiệm làm giấy uỷ quyền quyết toán thuế theo mẫu số 04-2/TNCN.  

Cá nhân đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế thì không được uỷ quyền cho tố chức, 
cá nhân trả thu nhập quyết toán thay(trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thu hồi và huỷ chứng từ 
khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân) (CV số 3053/TCT-TNCN ngày 27/08/2012). 

11. Thủ tục khấu trừ thuế đã nộp tại Nước ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần: Trường hợp cá nhân có thu nhập 
tại một nơi, nhưng phải khai thuế tại hai nơi và được áp dụng xóa bỏ việc đánh thuế hai lần tại Việt Nam thì được 
lựa chọn một trong hai cách như sau: 

Cách 1: 

Cá nhân thực hiện khấu trừ số thuế nộp tại nước ngoài một lần vào cuối năm theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 37 
Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán qua đơn 
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vị trả thu nhập thì đơn vị trả thu nhập có trách nhiệm quyết toán cho cá nhân và thực hiện nhận Hồ sơ đề nghị 
khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài để nộp cho cơ quan thuế. 

Cách 2: 

Đơn vị trả thu nhập được phép tạm khấu trừ số thuế đã nộp hàng tháng tại nước ngoài vào số thuế khấu trừ hàng 
tháng của cá nhân tại Việt Nam. Căn cứ để xác định số thuế được tạm khấu trừ là tờ khai thuế thu nhập ở nước 
ngoài có xác nhận của người nộp thuế. Số thuế được trừ của từng tháng theo quy định có thể được tạm trừ vào bất 
kỳ tháng nào trong cùng kỳ tính thuế. 

Cá nhân đã tạm khấu trừ thuế nộp tại nước ngoài trong năm, đến cuối năm phải lập Hồ sơ đề nghị khấu trừ số thuế 
đã nộp tại nước ngoài theo hướng dẫn tại khoản 4, Điều 37 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ 
Tài chính. 

Đối với cá nhân ủy quyền quyết toán qua đơn vị trả thu nhập thì đơn vị trả thu nhập có trách nhiệm quyết toán cho 
cá nhân và thực hiện nhận Hồ sơ đề nghị khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài để nộp cho cho cơ quan thuế..(CV 
số 2836/TCT-TNCNngày 09/08/2012) 

12. Hoàn thuế TNCN: Trường hợp cá nhân có thuế nộp thừa, nếu không có nhu cầu hoàn thuế thì không phải quyết 
toán thuế. 

Trong trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động trên 3 tháng, có thu nhập từ tiền lương tiền công tại một nơi, khi 
thuộc diện phải quyết toán thuế TNCN, các cá nhân có thể ủy quyền cho cơ quan trả thu nhập quyết toán thay. Nếu 
có số thuế được hoàn thì cơ quan chi trả thực hiện bù trừ, hoàn thuế cho cá nhân và nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ 
quan thuế. 

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên thì tự thực hiện quyết toán, hoàn thuế thu nhập cá nhân (nếu 
có). (CV số 2435/TCT-TNCN ngày 09/07/2012) 

13. Thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản:Trường hợp cá nhân chuyển nhượng bất động sản chỉ 
có “Giấy biên nhận thanh toán” của các cá nhân với nhau (không có hóa đơn) thì không phải là hóa đơn, chứng từ 
hợp pháp để xác định giá vốn nên áp dụng theo thuế suất 2% theo giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hợp đồng 
chuyển nhượng. 

Nếu hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá chuyển nhượng hoặc ghi giá chuyển nhượng thấp hơn bảng giá đất, 
giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định thì giá tính thuế lấy theo bảng giá đất, giá tính lệ phí trước 
bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định (CV số 2369/TCT-TNCN ngày 07/07/2012). 

14. Thuế TNCN đối với thu nhập từ cho thuê tài sản chung của hai vợ chồng: - Trường hợp một người (vợ hoặc chồng) 
đứng tên trên hợp đồng cho thuê tài sản thì người nộp thuế TNCN đối với toàn bộ thu nhập từ hoạt động cho thuê 

tài sản là người đứng tên trên hợp đồng cho thuê tài sản đó, không thực hiện phân chia thu nhập để tính thuế. 

Trường hợp cả hai vợ chồng cùng đứng tên hợp đồng cho thuê tài sản và có văn bản phân chia thu nhập từ hoạt 
động cho thuê tài sản chung của vợ chồng thì thực hiện phân chia thu nhập để tính thuế TNCN cho từng cá nhân 
theo tỷ lệ đã thỏa thuận. Đối với tài sản chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng khi phân 
chia để tính, kê khai, nộp thuế TNCN của vợ chồng cần xuất trình Giấy đăng ký kết hôn, Hộ khẩu, Hợp đồng mua 
bán tài sản, chứng minh thư của vợ và chồng để xác định tài sản chung (CV số 2367/TCT-TNCN ngày 04/07/2012). 

THUẾ NHÀ THẦU 

1. Chính sách thuế nhà thầu: Trường hợp Công ty ký hợp đồng mua máy móc thiết bị của nhà thầu nước ngoài để 
thực hiện gia công đóng tàu tại Việt Nam hoặc để tạo tài sản cố định, công cụ phục vụ sản xuất, nếu tại hợp đồng 
mua máy móc thiết bị có quy định về việc cung cấp máy móc thiết bị kèm theo dịch vụ bảo hành (không phân biệt 
dịch vụ bảo hành có diễn ra trong thời hạn bảo hành hay không) thì nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế 
TNDN, thuế GTGT theo quy định hiện hành (CV số 4163/TCT-CS ngày 21/11/2012). 

2. Gia hạn nộp thuế nhà thầu: Trường hợp người nộp thuế là nhà thầu nước ngoài đăng ký nộp thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, nếu 

thực hiện thi công các công trình sử dụng nguồn vốn NSNN đã được bố trí trong dự toán chi NSNN nhưng chưa 
được NSNN thanh toán nên không có nguồn để nộp thuế dẫn đến còn nợ thuế thì thuộc đối tượng được gia hạn nộp 
thuế (CV số 4156/TCT-CS ngày 21/11/2012). 

3. Kê khai nộp thuế nhà thầu nước ngoài: Trường hợp Công ty  là nhà thầu nước ngoài đang thực hiện khai, nộp thuế 
GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu (phương pháp 
ấn định) đối với các hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ cũ tại Việt Nam, nếu tiếp tục ký hợp đồng nhà 
thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ mới tại Việt Nam khi chưa kết thúc hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu 
phụ cũ thì tiếp tục thực hiện khai, nộp thuế đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ mới theo 
phương pháp đã thực hiện của hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ cũ. 

Bên Việt Nam ký hợp đồng với Công ty có trách nhiệm khai, khấu trừ và nộp thay trước khi thanh toán chi Công ty 
theo quy định (CV số 4127/TCT-CS ngày 19/11/2012). 
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4. Phạt chậm nộp thuế nhà thầu: Trường hợp bên Việt Nam nộp thay thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài, tại hợp 
đồng thầu ký giữa bên Việt Nam và nhà thầu nước ngoài nếu không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh 

doanh thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN đối với ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ thuế TNDN cao nhất cho toàn bộ giá trị 
hợp đồng; trường hợp trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra 
thuế, bên Việt Nam và nhà thầu nước ngoài tiến hành điều chỉnh hợp đồng theo quy định của pháp luật, tách riêng 
giá trị từng hoạt động kinh doanh và thực hiện khai điều chỉnh giảm số thuế TNDN phải nộp thì tiền phạt chậm nộp 
đối với số thuế TNDN chưa nộp được tính trên số thuế TNDN đã được điều chỉnh giảm. Thời gian tính phạt nộp 
chậm được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế theo quy định (CV số 4047/TCT-CS ngày 
14/11/2012). 

5. Hồ sơ miễn thuế theo Hiệp định: Trường hợp Công ty Singapore có thu nhập từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm 
từ các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, để được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt 
nam và Singapore thì Công ty Singapore là tổ chức tái bảo hiểm nước ngoài trực tiếp nộp hồ sơ thông báo thuộc 
diện áp dụng Hiệp định cho từng năm cho tất cả hợp đồng tái bảo hiểm mà Công ty Singapore đã ký kết trong năm 
đó hoặc Công ty Singapore ủy quyền cho các đại lý thuế, văn phòng đại diện của công ty tại Việt Nam hoặc công ty 
tái bảo hiểm Việt Nam nộp hồ sơ theo quy định. 

Đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm mà các Công ty bảo hiểm nước ngoài khác nhận được thông 
qua việc môi giới của Công ty Singapore thì Công ty Singapore thông báo cho các Công ty bảo hiểm nước ngoài 
khác nộp hồ sơ áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần phù hợp theo quy định (CV số 3998/TCT-CS ngày 
12/11/2012). 

6. Thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay: Trường hợp Bên Việt Nam ký hợp đồng vay vốn với Nhà thầu nước ngoài, có 
phát sinh khoản lãi vay phải trả cho nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định thì việc 
xác định nghĩa vụ thuế TNDN đối với lãi tiền vay của nhà thầu nước ngoài thực hiện như sau: 

+ Lãi tiền vay phải trả phát sinh trước ngày 1/3/2012 theo quy định của Hợp đồng vay: tỷ lệ % thuế TNDN trên 
doanh thu tính thuế là 10% (dù thời điểm thanh toán sau ngày 1/3/2012) theo quy định tại Thông tư số 
134/2008/TT-BTC nêu trên. 

+ Lãi tiền vay phát sinh kể từ ngày 1/3/2012 theo quy định của Hợp đồng vay: tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu 
tính thuế là 5% theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC (CV số 3929/TCT-CS ngày 08/11/2012). 

7. Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài: Trường hợp nếu Công ty ký hợp đồng với Công ty ở nước ngoài (nhà 
thầu nước ngoài) để mua thiết bị (trạm thu phát gốc mạng di động) có kèm theo giá trị phần mềm và quyền sử 
dụng phần mềm (tại hợp đồng có tách riêng được giá trị thiết bị với giá trị phần mềm và quyền sử dụng phần mềm) 
nếu giá trị phần mềm và quyền sử dụng phần mềm được xác định là chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật 
chuyển giao công nghệ hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì thuộc 

đối tượng không chịu thuế GTGT và được xác định là thu nhập từ tiền bản quyền áp dụng tỷ lệ % thuế TNDN tính 
trên doanh thu tính thuế là 10% (CV số 3748/TCT-CS ngày 26/10/2012). 

8. Thuế môn bài đối với nhà thầu nước ngoài: Tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh có phát sinh thu nhập tại 
Việt Nam nhưng không hiện diện tại Việt Nam không thuộc đối tượng nộp thuế môn bài. Căn cứ để xác định nhà 
thầu nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam là: không có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo các hình thức được 
quy định trong Luật đầu tư, Luật thương mại; không có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo Luật 
thương mại (CV số 3639/TCT-KK ngày 17/10/2012). 

9. Kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài: Trường họp Nhà thầu nước ngoài (NTNN) nộp thuế GTGT theo phương 
pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu ký hợp đồng nhà thầu với bên Việt 
Nam tại hợp đồng có quy định bên Việt Nam chi trả một khoản tiền tạm ứng theo tỷ lệ % giá trị hợp đồng cho 
NTNN thì bên Việt Nam có trách nhiệm khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN thay cho NTNN đối với sổ tiền tạm ứng 
này và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu. Trường hợp bên Việt Nam tạm ứng cho Nhà thầu nước 
ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh tạm 
ứng tiền cho Nhà thầu nước ngoài (CV số 3451/TCT-CS ngày 02/10/2012). 

10. Kê khai, nộp thuế thuế nhà thầu nước ngoài: Trường hợp nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng đại lý với công ty (Bên 
Việt Nam) để hợp tác kinh doanh, chào bán dịch vụ giao nhận và cước vận tải hàng hóa cho khách hàng, Bên Việt 
Nam đứng ra thu hộ nhà thầu nước ngoài các khoản: cước dịch vụ vận tải quốc tế, phí bảo hiểm hàng hóa, phí bốc 
xếp, xếp dỡ tại Việt Nam thì Bên Việt Nam có trách nhiệm khai, khấu trừ và nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài 
đối với các khoản thu hộ này, như sau: 

+ Đối với cước dịch vụ vận tải quốc tế: Thuế suất thuế GTGT là 0%; Tỷ lệ (%) thuế TNDN trên doanh thu tính thuế 
là 2%. 

+ Đối với phí bảo hiểm hàng hóa, phí bốc xếp, xếp dỡ: Tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 50%, thuế 
suất thuế GTGT theo quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn về thuế GTGT hiện hành; Tỷ lệ (%) 
thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 5%. (CV số 2768/TCT-CS ngày 02/08/2012). 

11. Kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài: Theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC, nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 
đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì được cấp mã số thuế 10 số theo từng hợp đồng thầu đã ký. Tuy 
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nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam, Tổng cục Thuế hướng dẫn như 
sau: 

Nhà thầu được tiếp tục sử dụng các mã số thuế đã được cấp trước đây để kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế; khi 
hợp đồng kết thúc, Nhà thầu phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. 

Đối với các hợp đồng mới phát sinh, Nhà thầu sẽ được cấp mã số thuế 10 số theo từng hợp đồng để thực hiện kê 
khai, nộp thuế. 

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài có các hợp đồng ký trước thời điểm Thông tư số 197/2009/TT-BTC có hiệu lực thi 
hành, đã đăng ký với cơ quan thuế nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN trên cơ sở kê 
khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN, thì Nhà thầu tiếp tục thực hiện phương pháp này để 
kê khai, nộp thuế đối với các hợp đồng nêu trên (CV số 2326/TCT-KK ngày 02/07/2012). 

THUẾ KHÁC, PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

1. Nộp tiền thuê đất: Đối với trường hợp nộp tiền thuê đất hàng năm thì cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền thuê đất 
hai lần và người nộp thuế được nộp thuế hai lần. Vì vậy, kết thúc kỳ nộp thứ 2 mà người nộp thuế chưa nộp đủ số 
tiền thuê đất phải nộp của năm đó thì mới bị phạt chậm nộp theo quy định (CV số 4704/TCT-CS ngày 28/12/2012). 

Tiền thuê đất phi nông nghiệp: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc đất do ông 

bà để lại (không phải là đất nhận chuyển nhượng) và được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với người 
sử dụng đất ổn định là đất nông nghiệp. Nay chuyển sang thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp mà lựa 
chọn hình thức thuế đất thì được trừ giá trị quyền sử dụng đất theo mục đích nông nghiệp (đã được Nhà nước công 
nhận quyền sử dụng đất) vào tiền thuê đất phải nộp; nhưng mức được trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải 
nộp (CV số 4332/TCT-CS ngày 04/12/2012). 

2. Lệ phí trước bạ đất nông nghiệp: Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào 
mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối của các hộ gia đình, cá nhân do nhận 
chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế, nếu chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay làm thủ tục đăng 
ký quyền sử dụng đất nông nghiệp mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện được nhà 
nước công nhận quyền sử dụng đất thì không phải nộp lệ phí trước bạ khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp này, hộ gia đình, cá nhân đó phải được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ghi trên Phiếu chuyển thông tin địa chính về việc đủ điều kiện được nhà nước cấp giấy chứng nhận theo diện 
công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối (CV số 
4227/TCT-CS ngày 27/11/2012). 

3. Lệ phí trước bạ khi đổi tên doanh nghiệp: Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, tài sản phải đăng ký 
lại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phương tiện phải đổi biển kiểm soát thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước 
bạ. Trường hợp Công ty hợp nhất các công ty con sau đó đổi tên sang công ty mới nhưng không thay đổi chủ sở 
hữu thì Công ty mới không phải nộp lệ phí trước bạ (CV số 4110/TCT-CS ngày 16/11/2021). 

4. Nộp tiền thuê đất: Đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam. Trường hợp dự án đầu tư nước ngoài thuê đất được cấp 
có thẩm quyền quyết định giá cho thuê đất bằng đồng ngoại tệ thì được thực hiện nộp thuế bằng đồng ngoại tệ 
nhưng được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm tiền 
thuê đất được nộp vào ngân sách nhà nước (CV số 3971/TCT-CS ngày 09/11/2012). 

5. Thời điểm tính thuế đối với dự án được Nhà nước giao đất: Đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền 
sử dụng đất để thực hiện dự án xây nhà để bán hoặc cho thuê thì thời điểm tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
hoặc truy thu thuế nhà đất là thời điểm các tổ chức có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
Trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất thì thời điểm tính thu 
tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hoặc truy thu thuế nhà đất là thời điểm bàn giao đất thực tế (CV số 
3917/TCT-CS ngày 07/11/2012). 

6. Thuế bảo vệ môi trường: Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu túi ni lông xuất bán ra trên 
lãnh thổ Việt Nam hoặc mua túi ni lông để xuất khẩu thì thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường. 
Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất sau đó xuất khẩu ra nước ngoài do cơ sở sản xuất (bao gồm cả 

gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì không thuộc đối tượng 
phải chịu thuế bảo vệ môi trường. Túi ni lông được sản xuất tại Việt Nam bán cho các đơn vị khác dùng làm bao bì 
xuất khẩu hàng hóa không thuộc diện không phải nộp thuế bảo vệ môi trường. 

Luật thuế bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn không quy định hoàn thuế đối với túi ni lông do các Công ty 
nhập khẩu về để dùng làm bao bì đóng gói hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài. 

Đối với các doanh nghiệp sản xuất túi ni lông nhưng không bán ra dùng túi này để đóng gói các sản phẩm hàng hóa 
của mình thì số lượng túi dùng để đóng gói sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp thuộc loại bao bì đóng gói sẵn 
hàng hóa không thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường (CV số 3838/TCT-CS ngày 02/11/2012). 

7. Thủ tục giải quyết miễn, giảm thuế theo Quy trình miễn, giảm thuế: Trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất, cơ 
quan thuế căn cứ vào hồ sơ địa chính kèm theo giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng 
đất xác định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm, số tiền sử dụng đất phải nộp. Việc xác định số thuế được miễn, 
giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo Quy trình miễn thuế, giảm thuế ban hành kèm theo Quyết định số 
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1444/QĐ-TCT ngày 24/10/2011 của Tổng cục Thuế. Cơ quan thuế không ban hành quyết định miễn, giảm thuế mà 
chỉ phê duyệt số thuế được miễn thuế, giảm thuế trên tờ khai nộp tiền sử dụng đất. 

Trường hợp miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất tại Việt 
Nam, căn cứ vào tờ khai thuế do người chuyển nhượng bất động sản tự khai và tự chịu trách nhiệm về tính trung 
thực trong bản khai. Cơ quan thuế không ban hành quyết định miễn, giảm thuế, do đó không thuộc trường hợp áp 
dụng theo Quy trình miễn thuế, giảm thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-TCT nêu trên (CV 3692/TCT-
CS ngày 25/10/2012). 

8. Lệ phí trước bạ đất khu dân cư: Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất để đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất; 
đầu tư xây dựng nhà để kinh doanh thì không phải nộp lệ phí trước bạ. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc 
cho thuê hoặc đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh nếu thực hiện ban đất nền cho tổ chức, cá nhân khác có nhu 
cầu mua thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đất nền phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, 
quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu chủ dự án đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền để sử dụng đất cho nhu cầu của mình hoặc để cho thuê thì chủ dự án phải nộp lệ 
phí trước bạ đối với diện tích đó. 

Đối với phần đất tái định cư dôi ra do dân đã nhận tiền nhưng không nhận đất hoặc không mua đất tái định cư 

hoặc trường hợp được phép có thêm phần đất ở để bán, nếu chủ đầu tư không sử dụng diện tích này mà đem bán 
cho các đối tượng khác đăng ký quyền sử dụng thì bên nhận chuyển nhượng và đăng ký quyền sử dụng đất phải 
nộp lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành (CV số 3692/TCT-CS ngày 22/10/2012). 

9. Ưu đãi tiền sử dụng đất: Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc 
diện không phải nộp tiền sử dụng đất, sau đó được cơ quan nhà nước cho phép chuyển mục đích sang sử dụng cho 
mục đích kinh doanh, thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất thì không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử 
dụng đất theo quy định (CV số 3603/TCT-CS ngày 15/10/2012). 

10. Lệ phí trước bạ đối với nhà xưởng: Nhà xưởng của cơ sở sản xuất kinh doanh kể cả nhà kho, nhà ăn nhà để xe để 
phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh của các đơn vị không phân biệt doanh nghiệp đó trong lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh hay thương mại, dịch vụ thi đều thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ. Đối với các loại tài sản gắn 
liền với đất như: cửa hàng, siêu thị, khách sạn, văn phòng cho thuê, nhà chung cư ... thuộc diện phải kê khai, nộp 
lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng (CV số 3449/TCT-CS ngày 02/10/2012). 

11. Điều chỉnh mức thu thủy lợi phí từ 1/1/2013: Ngày 10/9/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2012/NĐ-CP 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. 

Theo đó, tăng mức thu thủy lợi phí đối với khu vực miền núi cả nước; đồng bằng sông Hồng; Trung du Bắc Bộ và 
Bắc khu IV; Nam khu IV và Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ. Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long mức thu thủy lợi phí vẫn giữ nguyên như hiện nay. 

Nghị định cũng điều chỉnh mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình 
thủy lợi để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực. Cụ thể, mức thu tiền nước để nuôi trồng thuỷ 
sản tại công trình hồ chứa thuỷ lợi trước đây là 7% -10% giá trị sản lượng nay giảm xuống còn 5%-8% giá trị sản 
lượng; mức thu tiền nước để nuôi cá bè trước đây là 8% -10% giá trị sản lượng nay giảm xuống 6%-8% giá trị sản 
lượng... 

Đồng thời, Chính phủ cũng miễn thủy lợi phí đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất 
thử nghiệm, diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối; miễn thủy 
lợi phí đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận cho hộ nghèo... 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 
14/11/2008. 

12. Lệ phí trước bạ đối với thừa kế, quà tặng: Trường hợp cha mẹ làm thủ tục tặng nhà, đất cho con  nếu là nhà, đất 
mà người đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đất lần đầu tiên được nhận quà tặng hoặc thừa kế thì không phả i 
nộp lệ phí trước bạ (CV số 3150/TCT-CS ngà 31/08/2012). 

13. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác đất và sử dụng tại chỗ 
trên diện tích đất được giao, được thuê thì phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được giải quyết như 
sau: 

Các trương hợp không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản bao gồm: Tổ chức, cá nhân 
khai thác khoáng sản lâm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia 
đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó; Tổ chức, cá nhân khai thác 
đất để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự . 

Đối với tổ chức, cá nhân khai thác đất và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê nếu không thuộc 
các trường hợp nêu trên thì phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy đỉnh hiện hành 
(CV số 3111/TCT-CS ngày 30/08/2012). 
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14. Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Trường hợp Công ty được nhà nước cho thuê đất để làm mặt bằng 
xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì Công ty là người 

nộp thuế. Công ty có sử dụng một phần diện tích đất thuê để xây trạm điện, hệ thống đường dây tải điện thì diện 
tích đất xây dựng trạm điện, hệ thống đường dây tải điện thuộc đối tượng không chịu thuế. Công ty không phải kê 
khai, nộp thuế đối với diện tích đất này (CV số 2850/TCT-DNL ngày 10/08/2012). 

15. Tiền sử dụng đất: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, đã được cơ quan 
thuế ra thông báo nộp tiền sử dụng đất nhưng sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền sử 
dụng đất và các khoản nộp khác mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất và các khoản nộp khác 
theo thông báo thì bị xử phạt về chậm nộp tiền thuế theo quy định của pháp luật phù hợp với từng thời kỳ (CV số 
2767/TCT-CS ngày 02/08/2012) 

16. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với du thuyền: Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng 
hóa, hành khách và kinh doanh du lịch. 

Trường hợp tàu bay, du thuyền thuộc diện không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng sau đó không sử dụng cho mục 
đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách và kinh doanh du lịch thì phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Cơ sở kinh doanh có tàu bay, du thuyền nhập khẩu chuyển đổi mục đích nêu trên phải kê khai nộp thuế TTĐB với 
cơ quan hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Cơ sở kinh doanh có tàu bay, du thuyền được sản xuất trong nước chuyển đổi mục đích nêu trên phải kê khai nộp 
thuế TTĐB theo giá trị còn lại sau khi trừ giá trị đã khấu hao theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (CV 
số 2738/TCT-CS ngày 31/07/2012) 

17. Vướng mắc về lệ phí trước bạ: Hiện nay chưa có quy định về miễn lệ phí trước bạ đối với đất ở khi đăng ký cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các hộ gia đình và 
cá nhân đang sử dụng đất ở ổn định trước ngày 15/10/1993 mà không có các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất 
nhưng có tên trên bản đồ, sổ sách được đo đạc và lưu giữ tại cơ quan quản lý nhà nước qua các thời kỳ. 

Đối với các trường hợp hộ nghèo có giấy xác nhận là hộ nghèo do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc được Ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) nơi cư trú xác nhận là hộ nghèo theo quy định về chuẩn nghèo của Thủ 
tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật 
về lệ phí trước bạ (CV số 2486/TCT-CS ngày 16/07/2012) 

18. Xử phạt chậm nộp tiền thuê đất: Đối với các dự án được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây 
dựng cơ bản mà người sử dụng đất chưa nộp đủ hồ sơ xin miễn tiền thuê đất theo quy định trong thời gian kể từ 
ngày hết hạn nộp theo thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan Thuế cho đến thời điểm người sử dụng đất nộp đủ 
hồ sơ đề nghị miễn, giảm tại cơ quan Thuế, người sử dụng đất bị xử phạt chậm nộp theo quy định của Luật quản lý 
thuế và các văn bản hiện hành. 

Đối với các dự án đầu tư thuộc diện ưu đãi đầu tư và được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của 
pháp luật đầu tư nhưng chưa nộp đủ hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất cho cơ quan thuế theo quy định thì trong 
thời hạn từ ngày hết hạn nộp theo thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan Thuế cho đến thời 
điểm người sử dụng đất nộp đủ hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất tại cơ quan Thuế người sử dụng đất không thuộc 
diện áp dụng quy định phạt chậm nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước (CV số 2427/TCT-CS ngày 09/07/2012). 

XUẤT- NHẬP KHẨU  

1. Hạn chế xuất khẩu khoáng sản: Ngày 24/12/2012, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 41/2012/TT-BCT về 
việc quy định về xuất khẩu khoáng sản.  

Theo đó, chỉ có doanh nghiệp mới được phép xuất khẩu khoáng sản và chỉ được xuất khẩu các loại khoáng sản 
trong Danh mục cho phép, đã qua chế biến, đạt tiêu chuẩn chất lượng và có nguồn gốc hợp pháp. Danh mục này 
hiện chỉ còn 10 loại quặng, ít hơn 12 loại so với quy định cũ (22 loại).  

Nếu không đáp ứng đủ các điều kiện trên, doanh nghiệp phải báo cáo UBND cấp tỉnh (nơi khoáng sản đó được khai 
thác, chế biến) để UBND tổ chức kiểm tra, xác nhận và có văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét, giải quyết, cụ 
thể trong các trường hợp như: Khoáng sản có tên trong danh mục được xuất khẩu, đã chế biến nhưng không thể 
đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định do nguyên nhân khách quan (do đặc điểm địa chất mỏ, trình độ công nghệ hiện 
tại...); khoáng sản tồn kho của các mỏ có giấy phép khai thác nhưng đã hết hiệu lực...  

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04/2/2013 và thay thế Thông tư số 08/2008/TT-BCT.  

2. Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại: Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính đã 
ban hành Thông tư số 196/2012/TT-BTC về việc quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu thương mại.  

Theo đó, phạm vi áp dụng của Thông tư mới này chỉ bao gồm thủ tục hải quan điện tử đối với: (1) hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán; (2) hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với 
thương nhân nước ngoài;  
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(3) hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu; (4) hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất; (5) hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của để thực hiện dự án đầu tư; 

(6) hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất; (7) hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ; (8) hàng 
hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại; (9) hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả; (10) hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu chuyển cửa khẩu.  

Thông tư quy định, thủ tục hải quan điện tử theo sẽ được tự động hóa thêm 3 khâu là kiểm tra, đăng ký tờ khai và 
phân luồng tờ khai.  

Điểm mới nữa cũng được quy định tại Thông tư là cho phép cơ quan Hải quan tự động hủy tờ khai đối với những tờ 
khai đã hết hiệu lực (quá 15 ngày). Thông tư quy định đối với những tờ khai quá thời hạn hiệu lực theo quy định tại 
Điều 18 Luật Hải quan, mà người khai không tiến hành thủ tục hủy tờ khai thì cơ quan Hải quan sẽ tự động hủy tờ 
khai đó và thông báo cho người khai hải quan. Các trường hợp khác, cơ quan Hải quan thực hiện hủy tờ khai hải 
quan điện tử theo yêu cầu của người khai hải quan.  

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, thay thế Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009.  

3. Ban hành mẫu tờ khai hàng hóa quá cảnh: Ngày 02/11/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 186/2012/TT-
BTC về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ 
khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh.  

Theo đó, tờ khai hàng hóa quá cảnh và phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh được in song ngữ tiếng Việt Nam và 
tiếng Anh trên nền màu hồng và có kích thước khổ A4, mỗi loại tờ khai và phụ lục tờ khai gồm 02 bản.  

Ngoài ra, người khai hải quan khi kê khai trực tiếp trên tờ khai, phụ lục tờ khai và cán bộ, công chức hải quan khi 
đăng ký số tờ khai, xác nhận kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, ký tên trên tờ khai, phụ lục tờ khai chỉ được sử 
dụng 01 loại mực, không dùng loại mực đỏ, bút chì hoặc các thứ mực dễ phai, không thể hiện rõ nội dung kê khai, 
đăng ký, xác nhận, không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã kê khai, đăng ký, xác nhận trên tờ khai, phụ lục tờ 
khai.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.  

4. Miễn thuế NK phụ tùng, linh kiện sản xuất xe buýt: Ngày 30/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 
185/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất lắp ráp xe buýt 
của dự án đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 
Minh.  

Theo đó, thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe buýt thuộc loại trong 
nước chưa sản xuất được của Dự án đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hà 
Nội và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015.  

Để được miễn thuế nhập khẩu, Dự án đầu tư phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong giai 
đoạn 2012-2015 theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải; Cơ sở để xác định phụ tùng, linh kiện trong nước đã 
sản xuất được là Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, 
vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành có hiệu lực tại thời điểm 
đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hoá của dự án.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2012.  

5. Kê khai hải quan điện tử 24/7: Ngày 23/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2012/NĐ-CP về việc quy 
định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
thương mại.  

Theo đó, tổ chức, cá nhân được thực hiện khai hải quan điện tử 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần và nhận 
thông tin phản hồi của cơ quan Hải quan trực tiếp qua Hệ thống xử lý dử liệu điện tử hải quan; trường hợp khai hải 
quan trong thời gian nghỉ theo quy định của pháp luật, nhưng thuộc diện phải nộp, xuất trình chứng từ thuộc bộ hồ 
sơ hải quan để cơ quan Hải quan kiểm tra làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo thì được phản hồi kết quả chậm 
nhất 04 giờ kể từ thời điểm bắt đầu ngày làm việc kế tiếp.  

Ngoài ra, người khai hình thức nộp lệ phí hải quan và các loại phí do cơ quan Hải quan thu hộ các hiệp hội, tổ chức 
(nếu có) cho từng tờ khai hải quan hoặc nộp gộp theo tháng.  

Thời hạn khai hải quan chậm nhất đối với hàng nhập khẩu là 30 ngày kể từ khi hàng hóa đến cửa khẩu. Đối với 
hàng xuất khẩu thời hạn trên là 8 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. 

6. Quy trình cấp GCN đăng ký quyền xuất khẩu: Ngày 27/9/2012, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 
28/2012/TT-BCT quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài 
không có hiện diện tại Việt Nam.  

Theo đó, các thương nhân không hiện diện muốn thực hiện các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam phải 
được Bộ Công Thương (cụ thể là Vụ Xuất Nhập khẩu) cấp Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký quyền xuất khẩu, quyền 
nhập khẩu theo quy định của pháp luật.  
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Hồ sơ đề nghị cấp GCN đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu bao gồm: Đơn đề nghị cấp GCN đăng ký quyền 
xuất khẩu, quyền nhập khẩu; bản chính giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài nơi thương nhân 

đăng ký thành lập về việc thương nhân không hiện diện không bị tước quyền hoạt động thương mại hoặc đang chịu 
các hình phạt liên quan đến hoạt động thương mại, không có tiền án; văn bản thỏa thuận giữa người đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam với thương nhân không hiện diện…  

Sau khi đã được cấp GCN, thương nhân không hiện diện được thực hiện các quyền xuất khẩu, nhập khẩu như: 
Được xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng không thuộc danh mục hàng hóa cấm, tạm ngừng xuất, nhập khẩu... và 
phù hợp với nội dung GCN; được trực tiếp làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa tại cơ quan Hải quan theo quy 
định của pháp luật…  

Các thương nhân nêu trên không được tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm 
việc mở địa điểm để mua gom hàng hóa xuất khẩu; không được tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng 
hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên có quy định khác.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ngày 15/11/2012.  

7. Miễn thuế hàng hóa xuất khẩu: Trường hợp hàng hóa nhập khẩu theo loại hình tạm nhập - tái xuất khi tiêu thụ nội 
địa phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) với cơ quan hải quan; xác 
định lại trị giá tính thuế, xác định lại thời hạn nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và 

phạt chậm nộp (nếu có). 

Trường hợp máy móc thiết bị đi thuê của Công ty nhập khẩu hàng hóa theo loại hình tạm nhập - tái xuất nhưng 
chuyển sang tiêu thụ nội địa thì phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế giá trị gia 
tăng với cơ quan hải quan, xác định lại trị giá tính thuế, tính lại thời hạn nộp thuế và phạt chậm nộp (nếu có) theo 
quy định (CV số 12993/BTC-TCHQ ngày 25/09/2012). 

8. Cấm xuất khẩu 08 loại khoáng sản làm VLXD: Ngày 20/9/2012, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-
BXD về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.  

Theo đó, cấm xuất khẩu đối với 08 loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng sau: Đá vôi, phụ gia nằm trong quy hoạch 
khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; Đá xây dựng thuộc các mỏ tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ; Đá 
khối; Cát nhiễm mặn; Cát xây dựng (cát tự nhiên); Cuội, sỏi, các loại; Felspat (Trường thạch); Các loại đất sét, đất 
đồi.  

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng ban hành danh mục 10 loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng được phép xuất khẩu, 
trong đó có: Cát (cát trắng, cát vàng, cát nghiền, cát nhiễm mặn); đá hạt được dùng để gia công, làm nhẵn bề mặt, 
làm vật liệu trang trí, hoàn thiện; Đá phiến lợp, đá phiến cháy; thạch anh; cao lanh…  

Các loại khoáng sản xuất khẩu này phải được khai thác từ các mỏ có giấy phép khai thác còn hiệu lực tại thời điểm 
khai thác do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyển cấp phép; do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tịch 
thu và phát mại có chứng từ hợp lệ mua hoặc đấu giá hoặc là khoáng sản tạm nhập, tái xuất hoặc nhập khẩu để 
chế biến và xuất khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2012 và thay thế Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 
30/6/2009.  

9. Giảm 2% thuế nhập khẩu dầu nhiên liệu: Ngày 11/9/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 148/2012/TT-BTC 
về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại 
biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 

Theo đó, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giảm 2% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng 
thuộc nhóm 2710 ban hành tại Thông tư số 109/2012/TT-BTC ngày 03/07/2012, cụ thể: Mức thuế suất đối với 
nhiên liệu diesel dành cho ôtô và các loại diesel khác giảm còn 8%; các loại dầu nhiên liệu, bao gồm dầu hỏa và 
dầu madút, nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) và các kerosine khác sẽ được áp mức thuế mới là 
10%. Riêng các mặt hàng xăng động cơ (từ RON 90 đến RON 97), thuế nhập khẩu vẫn áp dụng ở mức 12% . 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/09/2012 và thay thế Thông tư số 109/2012/TT-BTC ngày 
03/07/2012. 

KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH 

1. Trích khấu hao tài sản cố định: Căn cứ các quy định về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và chế độ khấu hao 
tài sản cố định hiện hành thì mọi tài sản cố định trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ đầy đủ gồm có biên bản giao 
nhận tài sản cố định, hợp đồng, hoá đơn, chứng từ mua tài sản cố định và các giấy tờ hợp pháp chứng minh TSCĐ 
thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thì mới đủ điều kiện trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu 
nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.  

Như vậy, trường hợp Công ty có xây dụng trụ sở văn phòng từ 2006 đến nay không đáp úng đủ điều kiện quy định 
về giấy tờ chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của Công ty do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thì 



 
Năm 2012 – Tập II CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 

 

Trang 25 

không được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và Công ty điều chỉnh giảm 
chi phí khấu hao đối với số chi phí khấu hao bị loại bỏ này theo quy định (CV 3428/TCT-CS ngày 01/10/2012). 

LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG 

1. Áp dụng mức lương tối thiểu: Từ năm 2012, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở 
hữu được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung để xác định đơn giá tiền lương khi đảm 
bảo đủ các điều kiện: 

Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Nhà nước. 

Phải có lợi nhuận và lợi nhuận kế hoạch không thấp hon lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề (trừ trường hợp 
do nhà nước có quyết định can thiệp để bình ổn thị trường; tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh; đổi mới công 
nghệ; mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư mới làm giảm lợi nhuận). 

Mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân. 

Như vậy, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu nếu đủ các điều kiện 
nêu trên thì được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung để xác định đơn giá tiền lương 
(CV số 4524/LĐTBXH-LĐTL  ngày 04/12/2012).  

2. Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp: Ngày 21/11/2012, Chính phủ  
ban hành Nghị định số 100/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.  

Theo đó, nghị định mới quy định về thời gian đăng ký thất nghiệp được gia hạn đến 3 tháng kể từ ngày bị mất việc 
làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và chưa tìm được việc làm (quy định cũ chỉ có thời 
hạn trong vòng 7 ngày làm việc).  

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng 
tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; người lao động tạm hoãn thực hiện giao 
kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật thì thời gian này người lao động không 
thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

Ngoài ra, nghị định mới cũng quy định mức hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tùy theo 
mức chi phí học nghề của từng nghề, mức hỗ trợ học nghề được tính theo tháng trên cơ sở chi phí đào tạo của 
từng nghề. Mức hỗ trợ học nghề cụ thể theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (trước đây chỉ quy định hỗ trợ 
300.000 đồng/người).  

Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo của từng nghề và từng người lao động, nhưng 
không quá 6 tháng.  

Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ 15-1-2013. 

3. Thời điểm đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu: Ngày 18/10/2012, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban 
hành Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-
BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 
22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.  

Theo đó, thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà 
người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.  

Trường hợp hồ sơ người lao động không ghi ngày sinh, tháng sinh, chỉ ghi năm sinh thì thời điểm đủ điều kiện về 
tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01/01 của năm liền kề sau năm người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng 
lương hưu.  

Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người có đủ điều kiện về tuổi đời 
và thời gian đóng BHXH được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 
62% trở lên.  

Ngoài ra, Thông tư cũng bổ sung thêm trường hợp được hưởng chế độ ốm đau khi người lao động có con dưới 7 
tuổi khám, chữa bệnh tại nước ngoài. Theo đó, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau bao gồm sổ BHXH, giấy khám, chữa 
bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp và danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng 
lao động lập theo mẫu do BHXH Việt Nam quy định.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.  

4. DN tổ chức làm thêm từ trên 200 - 300 giờ/năm phải có thông báo bằng văn bản: Ngày 08/10/2012, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 81/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 
30/05/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 
và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động 
về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.  
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Theo đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có các điều kiện như các doanh nghiệp, cơ sở có sản xuất 
hoặc gia công hàng xuất khẩu như dệt, may, da, giày và chế biến thủy sản quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 

109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002, nếu tổ chức làm thêm từ trên 200 - 300 giờ trong 01 năm thì phải thông báo 
bằng văn bản cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động tại địa phương, nơi DN, cơ sở tiến hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi thực hiện.  

Ngoài ra, Chính phủ cũng quyết định thay sơ yếu lý lịch của Giám đốc trong hồ sơ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội 
ngoài công lập bằng lý lịch trích ngang của người dự kiến làm Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội. Như vậy, từ ngày 
01/12/2012, hồ sơ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm: Đơn đề nghị và đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội; 
giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động 
của cơ sở bảo trợ xã hội; lý lịch trích ngang của người dự kiến làm Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội, có xác nhận của 
UBND cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở bảo trợ xã hội…  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.  

5. Hỗ trợ DN sử dụng người lao động là người dân tộc thiểu số: Ngày 08/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu 
vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.  

Theo đó, Thủ tướng quyết định hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng) 
với mức tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học (mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế) cho 

việc đào tạo nghề đối với lao động phổ thông là người dân tộc thiểu số, đủ điều kiện tuyển dụng vào làm việc theo 
yêu cầu phải đào tạo trong kế hoạch tuyển dụng, đào tạo của đơn vị sử dụng lao động.  

Bên cạnh đó, ngân sách Nhà nước cũng hỗ trợ nộp thay các đơn vị sử dụng lao động nêu trên tiền bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho lao động là người dân tộc thiểu số được tuyển dụng mới hoặc ký hợp đồng 
lao động. Thời gian hỗ trợ ngân sách nộp thay cho đơn vị sử dụng lao động là 05 năm đối với 01 người lao động.  

Quyết định này áp dụng đối với các đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn 
các tỉnh Tây Nguyên, khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lai Châu…  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012 và thay thế Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 
29/11/2010.  

6. Sửa đổi quy định về xếp bậc lương: Ngày 27/8/2012, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 
20/2012/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2011 của Bộ 
Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ 
cấp nghề làm việc tại các doanh nghiệp.  

Theo đó, người làm công việc của chức danh nhân viên văn thư, tốt nghiệp cao đẳng nghề và trung cấp nghề lần 
lượt được xếp vào bậc 03 và 02 của chức danh nhân viên văn thư (theo quy định cũ là bậc 02 và 01). Tương tự, bậc 
lương đối với người đang làm việc với chức danh nhân viên phục vụ, tốt nghiệp cao đẳng nghề và trung cấp nghề 
lần lượt là 04 và 03 của chức danh nhân viên phục vụ theo bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ…  

Bậc lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề làm công việc của chức danh cán sự, kỹ thuật viên và công nhân, 
nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh có 02 bậc vẫn được giữ nguyên ở bậc 02 của chức danh cán sự, kỹ thuật 
viên theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và bậc 01 của chức danh thuộc bảng lương tương ứng.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2012.  

NGÂN HÀNG 

1. Mở rộng trường hợp được vay ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài: Ngày 28/12/2012, Ngân 
hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 37/2012/TT-NHNN về việc quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.  

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với 
các nhu cầu vốn như cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng 
hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất - kinh doanh để trả nợ vay; cho vay ngắn 
hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu đến 
hết ngày 31/12/2013; cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn 
thu xuất khẩu để trả nợ vay; khi được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn cho vay, 
khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo 
hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao 
dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ. Quy định tại khoản này được thực 
hiện đến hết ngày 31/12/2013.  

Ngoài ra, TCTD xem xét cho vay ngoại tệ để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với các dự án, công trình quan trọng 
quốc gia được Quốc hội, Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và đã được Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.  
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Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Thông tư số 03/2012/TT-NHNN ngày 
08/03/2012.  

2. Không được duy trì trạng thái vàng âm: Ngày 28/12/2012, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 
38/2012/TT-NHNN về việc quy định trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng.  

Theo đó, Trạng thái vàng của tổ chức tín dụng được hiểu số dư vàng miếng vàng phát sinh từ hoạt động mua, bán 
vàng miếng của tổ chức tín dụng được quy đổi sang đồng Việt Nam theo giá vàng quy đổi trạng thái. tổ chức tín 
dụng không được duy trì trạng thái vàng âm. Đồng thời, trạng thái vàng cũng không được vượt quá 2% so với vốn 
tự có của tháng liền kề trước kỳ báo cáo của tổ chức tín dụng. Trong những trường hợp cần thiết, tổ chức tín dụng 
được duy trì trạng thái vàng khác với giới hạn này, nhưng phải được sự chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam.  

Trạng thái vàng của tổ chức tín dụng được xác định vào thời điểm cuối ngày làm việc. Chậm nhất đến 14 giờ của 
ngày làm việc, tổ chức tín dụng phải gửi báo cáo trạng thái vàng của ngày làm việc liền kề trước đó về Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2013.  

3. Phí dịch vụ sử dụng ATM: Ngày 28/12/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 35/2012/TT-
NHNN về việc quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa.  

Theo đó, NHNN chính thức quy định về khung biểu phí và lộ trình thực hiện mức phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa. Cụ 
thể, đối với giao dịch rút tiền mặt nội mạng, từ ngày 01/03/2013-31/12/2013 mức phí tối đa là 1.000 đồng/giao 
dịch; từ 01/01/2014 – 31/12/2014 mức phí tối đa là 2.000 đồng/giao dịch; từ 01/01/2015 trở đi, mức phí tối đa là 
3.000 đồng/giao dịch.  

Ngoài ra, NHNN cũng quy định các loại phí, giao dịch thẻ cơ bản như phí phát hành, phí thường niên, vấn tin tài 
khoản (không in sao kê), chuyển khoản với mức thấp nhất là 0 đồng.  

Phí in sao kê tài khoản hoặc in chứng từ vấn tin tài khoản nội mạng từ 100 đồng đến 500 đồng/giao dịch; ngoại 
mạng từ 300 đồng đến 800 đồng.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2013.  

4. Quy định mới về bảo lãnh đối với tổ chức là người không cư trú: Ngày 03/10/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
đã ban hành Thông tư số 28/2012/TT-NHNN về việc quy định về bảo lãnh ngân hàng.  

Theo đó, điểm đáng chú ý trong thông tư này là quy định về bảo lãnh đối vói tổ chức là người không cư trú. Cụ thể, 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo lãnh cho tổ chức là người không cư trú phải đáp ứng đầy đủ 
các điều kiện như: Được NHNN cho phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế và thị 
trường trong nước, trong đó có hoạt động bảo lãnh bằng ngoại tệ; không bị xử phạt vi phạm hành chính các quy 
định về quản lý ngoại hối theo quy định của pháp luật trong thời hạn 06 tháng liền kề trước thời điểm xem xét thực 
hiện bảo lãnh cho tổ chức là người không cư trú; có quy định nội bộ, quản trị rủi ro và phương án kiểm soát, xử lý 
rủi ro trong hoạt động bảo lãnh đối với người không cư trú; không vi phạm quy định về việc báo cáo NHNN khoản 
bảo lãnh đối với người không cư trú.  

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ các nghĩa vụ 
trả nợ gốc, lãi vay và các chi phí khác có liên quan đến khoản vay; nghĩa vụ thanh toán tiền mua vật tư, hàng hóa, 
máy móc, thiết bị và các khoản chi phí thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đời 
sống; nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế, phí… của bên được bảo lãnh.  

Các văn bản liên quan đến giao dịch bảo lãnh được lập bằng tiếng Việt. Các bên liên quan cũng có thể thỏa thuận 
sử dụng thêm tiếng nước ngoài trong các văn bản liên quan đến giao dịch bảo lãnh. Trường hợp có sự khác nhau về 
cách hiểu giữa văn bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì văn bản tiếng Việt là căn cứ pháp lý.  

Thông tư này thay thế Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
02/12/2012.  

5. Điều kiện niêm yết cổ phiếu của tổ chức tín dụng: Ngày 13/09/2012, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 
số 26/2012/TT-NHNN về việc hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm 
yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần. Theo đó, tỷ lệ nợ 
xấu dưới 3% so với tổng dư nợ tại thời điểm cuối quý trong thời gian 02 quý liền kề trước quý đề nghị, các ngân 
hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính cổ phần, công ty cho thuê tài chính cổ phần còn phải đáp ứng một số 
điều kiện khác để có thể niêm yết cổ phiểu trên thị trường chứng khoán.  

Cụ thể, Có thời gian hoạt động tối thiểu là 02 năm tính đến thời điểm đề nghị; giá trị thực của vốn điều lệ đến thời 
điểm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định hiện hành; hoạt động kinh doanh có lãi trên cơ sở 
báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán và báo cáo tài chính riêng lẻ có kiểm toán trong 02 năm liền kề trước năm 
đề nghị; thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại thời điểm cuối quý liền kề trước quý 
đề nghị; trong 12 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị, TCTD cổ phần không bị xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng dưới hình thức phạt tiền với tổng mức phạt từ 30 triệu đồng trở lên… 
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Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2012 và thay thế Quyết định số 787/2004/QĐ-NHNN ngày 
24/06/2004. 

6. Các TCTD có thể cho nhau vay vốn bằng vàng: Ngày 23/8/2012, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 
24/2012/TT-NHNN về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.  

Theo đó, trong trường hợp đặc biệt, để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam sẽ xem xét, quyết định việc thực hiện vay và cho vay vốn bằng vàng giữa một số tổ chức tín dụng với 
nhau.  

Ngoài ra, Thông tư vẫn nhấn mạnh quy định hiện hành là Tổ chức tín dụng không được thực hiện vay và cho vay 
vốn bằng vàng đối với khách hàng và các tổ chức tín dụng khác (kể cả các hợp đồng tín dụng đã ký kết nhưng chưa 
giải ngân hoặc giải ngân chưa hết); không được gửi vàng tại tổ chức tín dụng khác; không được thực hiện các 
nghiệp vụ ủy thác, đầu tư và các hình thức cấp tín dụng khác bằng vàng.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/8/2012. 

7. Quy định mới về giao dịch tiền mặt: Ngày 09/8/2012, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 23/2012/TT-
NHNN về việc quy định về chế độ điều hòa tiền mặt, giao dịch tiền mặt.  

Theo đó, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc nhà nước giao dịch tiền mặt với Ngân hàng 
Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tối đa 2lần/ngày và phải thông báo trước thời điểm giao 
dịch ít nhất 2 giờ.  

NHNN tổ chức điều hòa tiền mặt trong hệ thống NHNN thông qua hoạt động của Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ 
nghiệp vụ phát hành; thực hiện việc phát hành tiền vào lưu thông và thu tiền từ lưu thông về thông qua hoạt động 
thu, chi tiền mặt và các hoạt động nghiệp vụ khác của NHNN đối với khách hàng.  

NHNN chi nhánh, Sở Giao dịch NHNN đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho khách hàng trên cơ sở số dư tài 
khoản tiền gửi; Dự báo tình hình thu, chi tiền mặt hàng quý gửi Cục Phát hành và Kho quỹ; NHNN chi nhánh 
thường xuyên kiểm tra tình hình thu, chi tiền mặt trên địa bàn để xác định cơ cấu các loại tiền mặt chi ra lưu thông.  

Thông tư có hiệu lực từ ngày 24/09/2012 và thay thế Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN ngày 08/09/2008.  

8. Chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Ngày 20/7/2012, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 57/2012/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì giá trị thực của vốn điều lệ hoặc vốn được 
cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định do Chính phủ quy định. Khi có sự thay đổi vốn điều lệ, vốn được cấp, tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải công bố công khai số vốn điều lệ, vốn được cấp mới.  

Tổ chức tín dụng được sử dụng không quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để đầu tư xây dựng, 
mua sắm tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động và phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về 
quản lý đầu tư và xây dựng.  

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng không quá 50% vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ sung vốn được cấp 
để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động và phải chấp hành đầy đủ các quy 
định của pháp luật Việt Nam về quản lý đầu tư và xây dựng.  

Đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, lợi nhuận sau 
thuế thu nhập doanh nghiệp phải trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, mức tối đa của quỹ này không vượt 
quá mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng; trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính, mức tối đa của quỹ này không 
vượt quá 25% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng...  

Đối với tổ chức tín dụng khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, việc phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp được thực hiện như sau: trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, hoặc vào quỹ dự 
trữ bổ sung vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính. Việc phân 
chia phần lợi nhuận còn lại do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự quyết định.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2012 và thay thế Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 
23/11/2005 và các quy định về chế độ tài chính của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Nghị định số 22/2006/NĐ-
CP ngày 28/2/2006.  

CHỨNG KHOÁN 

1. Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Ngày 06/12/2012, Bộ Tài chính ban 
hành Thông tư số 213/2012/TT-BTC  hướng dẫn hoạt động của Nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam, thay thế Quyết định số 121/2008/QD-BTC  ngày 24/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành 
Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Theo hướng dẫn tại Thông tư này, các thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam của nhà đầu tư 
nước ngoài sẽ dễ dàng hơn. Đặc biệt, nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân chỉ phải trình bản phô tô có công chứng 
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hợp pháp của hộ chiếu hoặc thẻ bảo hiểm xã hội hoặc các giấy tờ tùy thân khác khi đăng ký tài khoản thay vì phải 
nộp lý lịch tư pháp như yêu cầu hiện nay. 

Chỉ những tài liệu và giấy tờ được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia mới phải hợp pháp hóa lãnh sự 
theo quy định của pháp luật Việt Nam. Những tài liệu do nhà đầu tư nước ngoài tự lập thì chỉ cần công chứng hoặc 
chứng nhận theo luật nước ngoài mà không yêu cầu bản dịch tiếng Việt được công chứng.  

Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có thể cung cấp mã giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài 
ngay cả khi những tài liệu đăng ký của họ cần hợp pháp hóa lãnh sự vẫn chưa đầy đủ. Nhà đầu tư nước ngoài có 
thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong vòng chín tháng kể từ ngày được cấp mã số giao dịch chứng khoán. Thời gian 
cấp mã giao dịch chứng khoán được giảm xuống còn năm ngày làm việc đối với nhà đầu tư tổ chức và ba ngày làm 
việc đối với nhà đầu tư cá nhân sau khi nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ.  

Ngoài ra, công ty quản lý quỹ đồng thời quãn lý nhiều quỹ đầu tư khác nhau phải công bố thông tin về giao dịch 
của những người có liên quan khi các quỹ mà công ty nắm giữ tiến hành các giao dịch  

Quy định mới tại Thông tư này còn cho phép công ty quản lý quỹ đầu tư nước ngoài được mở nhiều tài khoản lưu 
ký chứng khoán. Đặc biệt, nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn ngân hàng lưu ký phù hợp với nhu cầu giao dịch 
của mình. 

2. Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm: Ngày 06/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 1826/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án " Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp 
bảo hiểm ".  

Theo đó, tái cấu trúc thị trường chứng khoán và các doanh nghiệp bảo hiểm phải được thực hiện một cách đồng bộ, 
toàn diện, bao gồm: tái cấu trúc cơ sở hàng hóa và sản phẩm dịch vụ; tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư; tái cấu trúc hệ 
thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm và tái cấu trúc tổ chức thị trường.  

Một trong các giải pháp nhằm tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán là phân loại các tổ chức kinh doanh 
chứng khoán theo 4 nhóm trên cơ sở mức độ rủi ro đối với thị trường để có biện pháp xử lý thích hợp, gồm: nhóm 
hoạt động lành mạnh; nhóm hoạt động bình thường; nhóm bị kiểm soát; nhóm bị kiểm soát đặc biệt.  

Về tái cấu trúc các doanh nghiệp bảo hiểm, cũng sẽ phân loại các doanh nghiệp bảo hiểm theo 4 nhóm, cụ thể: (i) 
Nhóm 1 gồm các doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo khả năng thanh toán, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hoạt 
động kinh doanh bảo hiểm gốc có lãi từ 2 năm liên tục trở lên; (ii) Nhóm 2 gồm các doanh nghiệp bảo hiểm phi 
nhân thọ đảm bảo khả năng thanh toán và hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc không có lãi trong 2 năm liên tục; 
(iii) Nhóm 3 gồm các doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ không đảm bảo khả năng thanh toán; (iv) Nhóm 4 gồm 
các doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

3. Điều kiện thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ: Ngày 05/12/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 
số 212/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ. 

Theo đó, công ty quản lý quỹ được đăng ký thành lập phải đáp ứng một số điều kiện sau đây:  

Có đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị, cụ thể: 

 Quyền sử dụng trụ sở công ty có thời hạn tối thiểu một năm tính từ ngày hồ sơ thành lập công ty quản lý quỹ đã 
đầy đủ và hợp lệ; 

 Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính, phần mềm phục vụ cho hoạt động 
phân tích đầu tư, phân tích và quản lý rủi ro, lưu trữ bảo quản chứng từ, tài liệu và các thiết bị bảo đảm an 
toàn, an ninh cho trụ sở làm việc của công ty. 

 Có Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) phụ trách nghiệp vụ (nếu có) đáp ứng quy 
định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này và tối thiểu năm (05) nhân viên nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề quản 
lý quỹ. 

 Có vốn điều lệ thực góp tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật. 

Có cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn đáp ứng các điều kiện: 

 Có tối thiểu hai (02) cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là tổ chức đáp ứng quy định tại khoản 6 Điều này, 
trong đó phải có ít nhất một (01) tổ chức là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng 
khoán; 

Trường hợp công ty quản lý quỹ được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở 
hữu phải là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng thương mại hoặc công ty chứng khoán; 

 Các cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là tổ chức phải sở hữu tối thiểu 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ 
chức là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán sở hữu tối thiểu 30% vốn điều lệ 
của công ty quản lý quỹ; 
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 Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của một công ty quản lý quỹ và người có liên 
quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty quản lý quỹ 

khác. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2013 và thay thế Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ và Quyết định 
số 125/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của 
công ty quản lý quỹ ban hành Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

4. Thay đổi điều kiện cấp chứng chỉ môi giới chứng khoán: Ngày 10/09/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 
147/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế hành nghề chứng khoán được ban hành kèm 
theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

Theo đó, Bộ Tài chính đã bãi bỏ yêu cầu chưa từng bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt theo pháp 
luật hoặc đã chấp hành xong quyết định xử phạt sau 01 năm, trong trường hợp xử phạt đối với điều kiện cấp chứng 
chỉ hành nghề môi giới chứng khoán cho cá nhân. Như vậy, từ ngày 01/11/2012, cá nhân muốn hành nghề môi giới 
chứng khoán chỉ cần đáp ứng các điều kiện như: Có trình độ đại học trở lên; đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp 
chứng chỉ hành nghề chứng khoán (CCHNCK), phù hợp với loại CCHNCK đề nghị cấp; có các chứng chỉ chuyên môn 
về chứng khoán; có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang phải chấp 
hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh.  

Sơ yếu lý lịch của cá nhân đề nghị cấp CCHNCK được thay bằng bản thông tin cá nhân của người đó trong vòng 06 
tháng gần nhất tính đến ngày UBCKNN nhận được hồ sơ hợp lệ, được chứng thực chữ ký của người khai. Theo đó, 
từ ngày 01/11/2012, hồ sơ đề nghị cấp CCHNCK đối với cá nhân trong nước bao gồm: Giấy đề nghị cấp CCHNCK; 
bản thông tin của người đề nghị cấp CCHNCK; phiếu lý lịch tư pháp; bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học hoặc 
bằng thạc sỹ, tiến sỹ; bản sao hợp lệ CCHNCK hợp pháp ở nước ngoài (nếu có); bản sao hợp lệ các chứng chỉ 
chuyên môn về chứng khoán; kết quả thi sát hạch phù hợp với loại CCHNCK đề nghị cấp…  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2012.  

5. Hướng dẫn về Luật Chứng khoán: Ngày 20/7/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2012/NĐ-CP về quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật chứng khoán.  

Theo đó, hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng bao gồm: chào bán lần đầu (để huy động vốn cho tổ chức 
phát hành; để thành lập quỹ đầu tư chứng khoán; để trở thành công ty đại chúng; để thành lập doanh nghiệp 
thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng, lĩnh vực công nghệ cao, hoặc thành lập tổ chức tín dụng; chào bán hợp đồng góp vốn 
đầu tư ra công chúng); chào bán thêm; cổ đông lớn bán phần vốn sở hữu trong các công ty đại chúng ra công 
chúng, công ty đại chúng chào bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác ra công chúng.  

Nghị định cũng quy định, công ty cổ phần muốn niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội phải có vốn 
điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán 
(theo quy định cũ là 10 tỷ đồng); có ít nhất 01 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm 
đăng ký niêm yết; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm liền trước năm đăng ký niêm yết tối thiểu là 
5%; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm…  

Tổ chức nước ngoài muốn chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau: Hoạt 
động sản xuất kinh doanh có lãi theo các chuẩn mực kế toán quốc tế trong năm liền kề năm đăng ký chào bán; có 
dự án đầu tư vào Việt Nam được cấp có thẩm quyền tại Việt Nam phê duyệt; tổng số tiền huy động từ đợt chào bán 
tại Việt Nam không vượt quá 30% tổng vốn đầu tư của dự án; có ngân hàng giám sát sử dụng vốn thu được từ đợt 
chào bán…  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2012 và thay thế các Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 
19/01/2007; Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 02/8/2010 và Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 04/01/2010.  

QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Tăng giá bán điện từ 22/12/2012: Ngày 20/12/2012, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 38/2012/TT-BCT về 
việc quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.  

Theo đó, giá bán điện bình quân tăng lên là 1.437 đồng/kWh (mức giá cũ là 1.369 đồng/kWh). Mức tăng cụ thể 
như sau: giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 0-100 kWh (cho hộ thông thường) tăng từ 1.284 đồng/KWh lên 1.350 
đồng/kWh; giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt cho các đối tượng mua điện tạm thời và mua điện ngắn hạn theo 
hình thức sử dụng thẻ trả trước cũng tăng từ 1.807 đồng/kWh lên 1.902 đồng/kWh; giá bán lẻ điện cho kinh doanh 
từ 22 kV trở lên trong giờ bình thường cũng tăng từ 1.909 đồng/kWh lên 2.004 đồng/kWh; đối với giá bán lẻ điện 
sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo nơi chưa nối lưới điện quốc gia, mức giá sàn cũng tăng từ 2.054 
đồng/kWh lên 2.156 đồng/kWh, mức giá trần tăng 3.423 đồng/kWh lên 3.593 đồng/kWh…  

Bên cạnh đó, Thông tư vẫn giữ nguyên quy định về giá bán điện cho hộ nghèo và thu nhập thấp khi sử dụng 50 
kWh/tháng.  
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Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2012 và thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 
29/06/2012.  

2. Rượu sản xuất tiêu thụ trong nước phải dán tem: Ngày 12/11/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
94/2012/NĐ-CP về việc sản xuất, kinh doanh rượu.  

Theo đó, sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và sản phẩm rượu nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam 
phải dán tem trên bao bì sản phẩm theo quy định của Bộ Tài chính (trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công để bán 
cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu chế biến lại rượu).  

Từ ngày 1/1/2014 sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước lưu hành trên thị trường phải được dán tem.  

Tem sản phẩm rượu sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ trong nước chỉ được cấp cho các tổ chức, cá nhân có Giấy 
phép sản xuất rượu, Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu.  

Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại cửa hàng bán lẻ trên địa bàn một quận, huyện, thị xã được xác 
định theo nguyên tắc không quá 1 giấy phép/1.000 dân và phù hợp theo quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản 
phẩm rượu.  

Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu được xác định theo số dân trên cả nước theo nguyên tắc không 
quá 1 giấy phép/400.000 dân; giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu được xác định trên địa bàn tỉnh theo 

nguyên tắc không quá 1 giấy phép/100.000 dân.  

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 
rượu phải đăng ký với chính quyền địa phương tại nơi sản xuất.  

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 
chỉ được bán rượu do mình sản xuất ra cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu. Trong trường hợp không bán 
cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu thì phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu theo quy định.  

3. Vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm phạt đến 100 triệu đồng: Ngày 08/11/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 91/2012/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.  

Theo đó, phạt nặng hành vi sử dụng hóa chất bị cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Cụ thể, đối với hành vi 
sử dụng hóa chất bị cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm bị phạt tiền từ 30-50 triệu đồng. Hình thức 
xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 9-12 tháng trong 
trường hợp tái phạm. Phạt tiền bằng 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm đối với hành vi sử dụng hóa chất bị cấm sử 
dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm nếu mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt từ 30 - 50 triệu đồng 
thấp hơn 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm tại thời điểm vi phạm nhưng số tiền phạt không quá 100 triệu đồng.  

Phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực 
phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, chế biến thực phẩm; sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế 
biến thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm.  

Đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến có chứa chất độc hại hoặc sử dụng phụ gia là chất 
độc hại để sản xuất, chế biến thực phẩm bị phạt tiền từ 20-40 triệu đồng.  

Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc không 
rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, chế biến thực phẩm.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2012.  

4. Điều kiện chuyển đổi cụm công nghiệp hình thành trước ngày 05/10/2009: Ngày 10/10/2012, liên tịch Bộ Công 
thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT về việc hướng dẫn xử 
lý cụm công nghiệp hình thành trước khi quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 
105/2009/QĐ-TTg ngày 19/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.  

Theo đó, cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp có hiệu lực (trước ngày 
05/10/2009) muốn chuyển đổi thành khu công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện như: Có chủ đầu tư phát triển kết 

cấu hạ tầng là doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật; tổng diện tích đất đã cho các dự án đăng ký 
đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuê đất, thuê lại đất đạt ít nhất 40% diện tích đất công nghiệp của cụm công 
nghiệp; đã xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung hoặc có cam kết của chủ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 
về thời hạn xây dựng công trình xử lý nước thải khu công nghiệp sau khi được chuyển đổi…  

Hồ sơ chuyển đổi được lập thành 07 bộ, bao gồm tờ trình Thủ tướng Chính phủ của UBND cấp tỉnh về việc chuyển 
đổi các cụm công nghiệp thành khu công nghiệp trên địa bàn và Đề án chuyển đổi cụm công nghiệp thành khu 
công nghiệp với các nội dung về sự cần thiết, căn cứ pháp lý của việc chuyển đổi; đánh giá tình hình thực hiện và 
dự kiến phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp trên địa bàn...  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/11/2012.  

5. Khuyến khích đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung: Ngày 24/9/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 72/2012/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.  
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Theo đó, đối với khu đô thị mới, chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật sử 
dụng chung theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Đối với các khu đô thị hiện hữu, UBND các thành phố, thị xã, thị trấn theo phân cấp quản lý phải có kế hoạch từng 
bước đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.  

Đối với các khu vực khác, khuyến khích đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung nhằm bảo đảm 
kết nối, khả năng khai thác, sử dụng thuận lợi, an toàn.  

Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng 
chung theo các hình thức đầu tư phù hợp và có chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.  

Các tổ chức, cá nhân sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân 
có đường dây, cáp và đường ống bố trí vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã xây dựng theo quy định.  

Nghị định cũng nghiêm cấm các hành vi: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung không tuân thủ quy 
hoạch đô thị; không đúng giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng theo quy định; lắp đặt đường 
dây, cáp và đường ống vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung không theo quy định; cản trở việc tham gia 
sử dụng chung theo quy định; vi phạm quy định về quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật 
sử dụng chung.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2012.  

6. Hướng dẫn Nghị định số 45/2007/NĐ-CP về Luật kinh doanh bảo hiểm: Ngày 30/7/2012, Bộ Tài chính đã ban hành 
Thông tư số 124/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 
27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 
123/2011/NĐ-CP ngày 28/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.  

Theo đó, Công ty cổ phần bảo hiểm phải có tổi thiểu 2 cổ đông sáng lập là tổ chức; mỗi cổ đông là cá nhân và tổ 
chức lần lượt chỉ được sở hữu tối đa 10% và 20% vốn điều lệ; các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối 
thiểu 50% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán của công ty cổ phần bảo hiểm trong thời hạn tối thiểu 03 
năm kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động; cá nhân góp vốn phải chứng minh khả năng góp vốn 
bằng tiền thông qua xác nhận của ngân hàng về số dư tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi có trong 
tài khoản tại ngân hàng…  

Bên canh đó, Bộ Tài chính cũng quy định cụ thể về hoạt động của kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể, đại lý bảo hiểm 
không được ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoặc xúi giục 
bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm; Tranh giành 
khách hàng dưới các hình thức; Khuyến mại khách hàng dưới hình thức bất hợp pháp; Xúi giục bên mua bảo hiểm 
hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm hiện có để mua hợp đồng bảo hiểm mới.  

Doanh nghiệp hoạt động môi giới bảo hiểm không được hứa hẹn cung cấp các quyền lợi bất hợp pháp để xúi giục 
khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm; Xúi giục bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm hiện có để mua 
hợp đồng bảo hiểm mới; Hợp tác với cá nhân, tổ chức (trừ doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quy định tại khoản 1 
Điều 52 Thông tư này) để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn của quá trình môi giới bảo hiểm.…  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012, thay thế Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 
và Điều 1 Thông tư số 86/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009.  

7. Quy định mới về giao dịch tiền mặt: Ngày 09/8/2012, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 23/2012/TT-
NHNN về việc quy định về chế độ điều hòa tiền mặt, giao dịch tiền mặt.  

Theo đó, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc nhà nước giao dịch tiền mặt với Ngân hàng 
Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tối đa 2lần/ngày và phải thông báo trước thời điểm giao 
dịch ít nhất 2 giờ.  

NHNN tổ chức điều hòa tiền mặt trong hệ thống NHNN thông qua hoạt động của Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ 

nghiệp vụ phát hành; thực hiện việc phát hành tiền vào lưu thông và thu tiền từ lưu thông về thông qua hoạt động 
thu, chi tiền mặt và các hoạt động nghiệp vụ khác của NHNN đối với khách hàng.  

NHNN chi nhánh, Sở Giao dịch NHNN đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho khách hàng trên cơ sở số dư tài 
khoản tiền gửi; Dự báo tình hình thu, chi tiền mặt hàng quý gửi Cục Phát hành và Kho quỹ; NHNN chi nhánh 
thường xuyên kiểm tra tình hình thu, chi tiền mặt trên địa bàn để xác định cơ cấu các loại tiền mặt chi ra lưu thông.  

Thông tư có hiệu lực từ ngày 24/09/2012 và thay thế Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN ngày 08/09/2008.  

8. Tăng phí cấp phép thành lập VPĐD của thương nhân nước ngoài: Ngày 13/8/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông 
tư số 133/2012/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại 
diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.  

Theo đó, mức thu lệ phí cấp giấy phép thành lập, xin gia hạn thời gian hoạt động văn phòng đại diện của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam từ ngày 01/10/2012 lần lượt tăng từ 1,5 - 02 triệu đồng. Cụ thể, lệ phí cấp giấy phép 
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thành lập mới là 03 triệu đồng /giấy phép, tăng 02 triệu đồng so với trước đây (theo quy định cũ là 01 triệu 
đồng/giấy phép); lệ phí cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép là 1,5 triệu đồng/giấy phép. Đặc biệt, theo quy định mới 

này, các trường hợp đã được cấp giấy phép, xin gia hạn thêm thời gian hoạt động phải nộp lệ phí 1,5 triệu đồng/ 
giấy phép (theo quy định trước đây, các trường hợp này không phải nộp lệ phí).  

Cơ quan thu lệ phí nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào Ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, 
tiểu mục tương ứng của Mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành. Các khoản chi phí liên quan đến công tác tổ chức 
thu, thẩm định việc thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được Ngân sách Nhà 
nước cấp theo dự toán được duyệt hàng năm.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012. 

9. Không chi hoa hồng quá 20% doanh thu phí bảo hiểm nông nghiệp: Ngày 20/6/2012, Bộ Tài chính đã ban hành 
Thông tư số 101/2012/TT-BTC về việc quy định một số vấn đề tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 
của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013.  

Theo đó, đối với chi bán hàng, chi quản lý, chi hoa hồng bảo hiểm, chi hỗ trợ, chi thù lao để triển khai thí điểm bảo 
hiểm nông nghiệp, doanh nghiệp bảo hiểm được phép sử dụng không quá 35% doanh thu phí bảo hiểm nông 
nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm được phép chi hoa hồng bảo hiểm, chi hỗ trợ, chi thù lao đối với hoạt 
động triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp không quá 20% doanh thu phí bảo hiểm nông nghiệp.  

Về chi bán hàng, chi quản lý đối với hoạt động triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp của doanh nghiệp bảo 
hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được chi, hạch toán phân bổ vào chi phí quản lý của hoạt động triển khai thí điểm 
bảo hiểm nông nghiệp và được quyết toán đảm bảo không vượt quá tỷ lệ 15% doanh thu phí bảo hiểm nông 
nghiệp.  

Doanh nghiệp tái bảo hiểm được chi quản lý, chi bán hàng và hạch toán phân bổ vào chi phí không vượt quá 3,5% 
doanh thu phí nhận tái bảo hiểm nông nghiệp thí điểm.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/8/2012.  

10. Cấm nhập điện thoại di động, máy tính bảng cũ: Ngày 17/7/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 
Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT về việc quy định danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm 
nhập khẩu.  

Theo đó, sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu từ ngày 1/9/2012 bao gồm máy in-copy in 
bằng công nghệ in phun, công nghệ laser; máy in-copy-fax kết hợp; máy in kim, máy in phun, máy in laser, máy 
fax; máy tính xách tay kể cả notebook, subnotebook, máy tính bảng, bàn phím máy tính, ổ đĩa; bộ điện thoại hữu 
tuyến với điện thoại cầm tay không dây, điện thoại di động hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác…  

Các linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, phụ kiện đã qua sử dụng của các loại sản phẩm thuộc danh mục trên cũng bị 
cấm nhập khẩu.  

Danh mục cấm nhập khẩu không áp dụng trong các trường hợp: nhập khẩu để làm dịch vụ sửa chữa, làm mới hoặc 
sản xuất làm mới và tái xuất sản phẩm sau quá trình sản xuất; nhập khẩu để làm phương tiện sản xuất trực tiếp 
hoặc làm mẫu phục vụ hoạt động thiết kế, nghiên cứu - phát triển; tái nhập khẩu sau khi đưa ra nước ngoài để bảo 
hành, bảo trì hoặc sửa chữa, làm mới; nhập khẩu theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một cơ 
quan, tổ chức…  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2012, thay thế Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 
30/12/2009.  

11. Cấm quảng cáo rượu, thuốc lá, sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ: Ngày 21/6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật số 
16/2012/QH13 về quảng cáo.  

Theo đó, có 8 nhóm sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cấm quảng cáo, bao gồm: thuốc lá; rượu có nồng độ cồn từ 15 
độ trở lên; sản phẩm thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ 
dưới 06 tháng tuổi, bình bú và vú ngậm nhân tạo; thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng dưới sự giám sát của thầy thuốc; các loại sản 
phẩm, hàng hoá có tính chất kích dục; súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các sản phẩm, hàng hoá có 
tính chất kích động bạo lực; hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật; các sản phẩm, hàng 
hoá, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.  

Một số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt như thuốc; mỹ phẩm và các loại sản phẩm dinh dưỡng và sữa dùng 
cho trẻ em trên 06 tháng và 24 tháng tuổi…, doanh nghiệp quảng cáo phải có các giấy tờ như:  

Giấy phép lưu hành tại Việt Nam đang còn hiệu lực và tờ hướng dẫn sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt; phiếu công bố 
sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế; giấy chứng nhận tiêu chuẩn, giấy chứng nhận vệ sinh an 
toàn thực phẩm (đối với sản phẩm dinh dưỡng sản xuất trong nước hoặc giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của 
cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất và giấy phép lưu hành (đối với sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu)…  
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Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Pháp lệnh quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 
ngày 16/11/2001.  

12. Tăng mức xử phạt hành chính từ tháng 7/2013:  

Ngày 20/6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật số 15/2012/QH13 về xử lý vi phạm hành chính.  

Theo đó, mức phạt tối thiểu và tối đa được tăng lên, cụ thể Mức phạt tối thiểu được điều chỉnh từ 10.000 đồng lên 
50.000 đồng; mức phạt tối đa được điều chỉnh lên 02 tỷ đồng đối với tổ chức và 01 tỷ đồng đối với cá nhân vi phạm 
trong hoạt động quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa, quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, tiền tệ, ngân 
hàng…  

Riêng đối với các vi phạm trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã 
hội, mức phạt tiền trong khu vực nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương có thể cao hơn nhưng tối đa 
không quá 02 lần mức phạt chung.  

Luật mới cũng bổ sung thêm 02 hình thức xử phạt chính là: Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 
có thời hạn hoặc định chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng 
để VPHC. Luật cũng bổ sung hình thức xử phạt buộc học tập các quy định pháp luật liên quan đến vi phạm vào các 
hình thức xử phạt bổ sung, nhằm đa dạng hơn về cách xử lý đối với một số loại đối tượng VPHC đặc biệt, tái phạm 
nhiều lần. Quy định mới cũng tỏ ra linh hoạt hơn khi nâng cao sự chủ động của người có thẩm quyền trong việc lựa 
chọn áp dụng kết hợp các hình thức xử phạt chính và xử phạt bổ sung nhưng phải tuân theo nguyên tắc nhất định.  

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013, thay thế pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10, Pháp lệnh số 
31/2007/PL-UBTVQH11, Pháp lệnh số 04/2008/UBTVQH12.  

 
 
 
 
PHẦN III. TỶ GIÁ THAM KHẢO TRONG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
 
1. Tỷ giá liên ngân hàng giữa VND và USD từ tháng 07/2012 đến tháng 12/2012 
 

Tháng 07/2012  Tháng 08/2012 

Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá  Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá 

01/07 20.828 06/07 20.828  01/08 20.828 06/08 20.828 

09/07 20.828 16/07 20.828  13/08 20.828 20/08 20.828 

23/07 20.828 31/07 20.828  27/08 20.828 31/08 20.828 

         

         
Tháng 09/2012  Tháng 10/2012 

Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá  Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá 

01/09 20.828 03/09 20.828  01/10 20.828 08/10 20.828 

10/09 20.828 17/09 20.828  15/10 20.828 22/10 20.828 

24/09 20.828 30/09 20.828  29/10 20.828 31/10 20.828 

         

         
Tháng 11/2012  Tháng 12/2012 

Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá  Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá 

01/11 20.828 05/11 20.828  01/12 20.828 03/12 20.828 

12/11 20.828 19/11 20.828  10/12 20.828 17/12 20.828 

26/11 20.828 30/11 20.828  24/12 20.828 31/12 20.828 
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2. Tỷ giá t nh  h   giữa Đ ng VN v i   t số ng  i t  t i ngày 31/12/2012 
 

STT Ngoại tệ Tên ngoại tệ Tỷ giá 

1 EUR Đồng Euro 27.542,95 

2 JPY Yên Nhật 247,33 

3 GBP Bảng Anh 33.862,16 

4 CHF Phơ răng Thuỵ Sĩ 22.817,70 

5 AUD Đô la Úc 21.798,58 

6 CAD Đô la Canada 21.066,05 

7 SEK Curon Thuỵ Điển 3.182,37 

8 NOK Curon Nauy 3.737,84 

9 DKK Curon Đan Mạch 3.693,30 

10 RUB Rúp Nga 677,09 

11 NZD Đô la Newzealand 17.383,05 

12 HKD Đô la Hồng Công 2.687,66 

13 SGD Đô la Singgapore 17.080,53 

14 MYR Ringít Malaysia 6.810,99 

15 THB Bath Thái 679,99 

16 IDR Rupiah Inđônêsia 2,15 

17 INR Rupee Ấn độ 380,63 

18 TWD Đô la Đài Loan 717,09 

19 CNY Nhân dân tệ TQuốc 3.343,88 

20 KHR Riêl Cămpuchia 5,21 

21 LAK Kíp Lào 2,62 

22 MOP Pataca Macao 2.611,66 

23 KRW Won Hàn Quốc 19,41 

 
 
 
 
 
   
 
   
 


