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PHẦN I. NHỮNG NỘI DUNG LƯU Ý VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN 

THUẾ 

 

Lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2014: Từ ngày 01/01/2014, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và 
các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành. Ngoài ra, một số giải pháp về thuế cũng đã được ban hành nhằm tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp. Để thuận tiện cho quý khách hàng trong việc quyết 
toán thuế TNDN cho năm tài chính 2014, chúng tôi xin tổng hợp các điểm cần lưu ý sau đây:  

Văn bản áp dụng 

 Luật thuế thu nhập DN số 14/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung số 32/2013/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 1/1/2014 

 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN 

 Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 

 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 218 và Luật thuế TNDN 

 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 26/08/2014 sửa đổi, bổ sung các Thông tư về thuế của Bộ Tài chính để cải 

cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế 

 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn Nghị định số 91/2014/NĐ-CP 

Chuyển lỗ 

 Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế 

của những năm tiếp theo trong thời gian không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Các khoản lỗ 

từ các hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN được bù trừ vào lợi nhuận từ các hoạt 

động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế TNDN và ngược lại. 

 Từ năm 2014, lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư được bù trừ vào lợi 
nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác). Sau khi bù trừ mà hoạt động này vẫn còn 
lỗ thì được chuyển lỗ sang các năm tiếp theo vào thu nhập tính thuế của hoạt động đó, nếu chuyển không hết thì 
được chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động SXKD (bao gồm cả thu nhập khác). Quy định này được áp dụng cho 
các khoản lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư phát sinh từ các năm 
2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ. 

Doanh thu tính thuế 

 Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập 
chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Trước đây, 
quy định này chỉ áp dụng đối với doanh thu cho thuê cơ sở hạ tầng trả tiền trước cho nhiều năm. 

 Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng, doanh nghiệp không phải xác định doanh thu tính thuế TNDN. 
Đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của DN không phải tính vào 
doanh thu tính thuế TNDN (xuất sản phẩm do chính DN sản xuất để dùng làm việc, xuất sản phẩm để trưng bày, 
giới thiệu sản phẩm).  

Chi phí được trừ 

 Từ năm 2014, để tính vào chi phí được trừ cho mục đích tính thuế TNDN, ngoài việc khoản chi thực tế phát sinh 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật  và không 
thuộc danh sách các khoản chi không được trừ còn bổ sung thêm điều kiện: 

- Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao 
gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Doanh nghiệp thực hiện kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có 
chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt. 

- Quy định này không áp dụng với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát 
sinh trước ngày 2/8/2014 (ngày Thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành). 

 Khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động được tính vào chi phí được trừ (nhưng tổng số chi không được 
vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế) nếu có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy 
định. Các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động nêu trên bao gồm cả một số khoản chi phúc lợi cho 
thân nhân, gia đình của người lao động. 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của 
doanh nghiệp được xác định bằng quỹ lương thực hiện trong năm chia 12 tháng. 



 
Năm 2014 – Tập II CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 

 

Trang 4 

 Các khoản thực chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc của doanh nghiệp, các khoản thực chi 
để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, khoản thực chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính 

trị xã hội trong DN được tính vào chi phí được trừ. 

Chi phí không được trừ 

 Công cụ, dụng cụ , bao bì luân chuyển,... được phân bổ dần vào chi phí nhưng tối đa không quá 3 năm (trước 
đây là 2 năm). Quy định này được sửa đổi cho phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ 
Tài chính. 

 Quyền sử dụng đất có thời hạn được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi 
trong GCNQSD đất (bao gồm cả trường hợp dừng hoạt động để sửa chữa, đầu tư xây dựng mới). Trước đây 
không quy định cụ thể giá trị QSD đất phân bổ dừng hoạt động để sửa chữa, đầu tư xây dựng mới được tính vào 
chi phí được trừ. 

 Doanh nghiệp không phải thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp cho cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp. 

 Doanh nghiệp được lập bảng kê (mẫu 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 78) tính vào chi phí được trừ khi 
mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế 

GTGT (100 triệu đồng/năm). 

 Khoản chi tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến 
trung học phổ thông được tính vào chi phí được trừ 

 Chi trích lập quỹ tiền lương dự phòng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện mà sau 06 tháng (trước đây là 1 
năm) kể từ ngày kết thúc năm tài chính chưa sử dụng hết mà chưa ghi giảm chi phí. 

 Trường hợp mua vé máy bay qua website thương mại điện tử, doanh nghiệp cần lưu trữ chứng từ thanh toán 
không dùng tiền mặt và thẻ lên máy bay (hoặc giấy điều động đi công tác) để đưa vào chi phí được trừ. Ngoài ra, 
tại Công văn 3997/TCT-DNL ngày 16/09/2014 cho phép doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào 
và được tính vào chi phí được trừ đối với trường hợp cá nhân tự mua vé máy bay, thanh toán bằng thẻ ATM hoặc 
thẻ tín dụng mang tên cá nhân, sau đó về thanh toán lại với doanh nghiệp nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện còn 
lại. 

 Phần chi vượt mức 1 triệu đồng/người/tháng đối với doanh nghiệp có trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính 
chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không tính vào chi 
phí được trừ. Trước đây chỉ quy định bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ và 
không bị khống chế. 

 Góp vốn bằng giá trị lợi thế kinh doanh, giá trị quyền sử dụng thương hiệu không phân bổ vào chi phí được trừ. 
Doanh nghiệp chỉ được tính vào chi phí được trừ đối với chi phí mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng 
chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh, quyền sử dụng thương hiệu. 

 Chi phí khống chế được nâng từ mức 10% lên 15% không biệt doanh nghiệp mới thành lập trong 3 năm đầu hay 
đã thành lập quá 3 năm, không bao gồm khoản chiết khấu thanh toán cho khách hàng nhưng bao gồm chi cho, 
biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.  

 Các khoản chi liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu và cổ tức của cổ phiếu, mua bán cổ phiếu quỹ và 
các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc tăng, giảm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không tính vào chi 
phí được trừ. 

Thu nhập khác 

 Lãi, lỗ ròng do chênh lệch tỷ giá liên quan đến hoạt động kinh doanh chính được tính vào thu nhập hoặc chi phí 
của hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp. 

 Chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất (DN nhận giá trị quyền sử dụng đất được phân bổ dần giá trị 

đất vào chi phí được trừ) tính một lần vào thu nhập khác (đối với chênh lệch tăng) hoặc giảm trừ thu nhập khác 
(đối với chênh lệch giảm). Trước đây, khoản chênh lệch tăng được phân bổ vào thu nhập khác trong thời gian tối 
đa không quá 10 năm bắt đầu từ năm giá trị quyền sử dụng đất được đem đi góp vốn. 

 Chênh lệch do đánh giá lại tài sản đối với trường hợp cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà 
nước không tính vào thu nhập khác. Trong giai đoạn 2012-2013, khoản chênh lệch được tính vào thu nhập khác 
khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Thuế suất 

 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22% (chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01/01/2016). 

 Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%. Doanh thu làm căn 
cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là doanh thu của năm trước liền kề (mã 
số 01 và mã số 08 trên Kết quả HĐKD). 
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Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn 

 Đối với doanh nghiệp bán toàn bộ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức 
chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai (mẫu số 08/TNDN) và nộp thuế TNDN theo hoạt động 
chuyển nhượng bất động sản. 

 Cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng vốn đối với hợp đồng chuyển nhượng vốn có giá trị từ 20 triệu 
đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

 Trường hợp phần vốn doanh nghiệp góp hoặc mua lại có nguồn gốc một phần do vay vốn thì giá mua của phần 
vốn chuyển nhượng bao gồm cả các khoản chi phí trả lãi tiền vay để đầu tư vốn. 

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản 

 Các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới của công ty bất động sản được tính vào chi 
phí được trừ theo mức khống chế theo quy định vào năm đầu tiên bàn giao bất động sản thay vì là năm phát sinh 
chi phí. 

Ưu đãi thuế TNDN 

 Không áp dụng thuế suất ưu đãi và thuế suất 20% đối với các khoản thu nhập từ: 

- Chuyển nhượng vốn quyền góp vốn; chuyển nhượng BĐS; chuyển nhượng dự án đầu tư, quyền tham gia dự 
án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở 
ngoài Việt Nam. 

- Từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai 
thác khoáng sản. 

- Từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

 Đối với dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản 
thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc 
lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan đến hoạt động chính và các thu nhập có liên quan trực 
tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế TNDN. 

 Đối với dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn thì tất cả thu nhập 
đều được hưởng ưu đãi thuế TNDN trừ thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản và thu 
nhập từ dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

 Ưu đãi thuế TNDN áp dụng đối với cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. 

- Dự án đầu tư mới là dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất và không phân biệt dự án có 
thành lập DN mới hay không thành lập DN mới. Ngoài ra, dự án đầu tư mới còn bao gồm dự án đã được cấp 
Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu trước 2014 nhưng chưa có doanh thu đến trước năm 2014. Tuy 
nhiên, các dự án này phải được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư từ ngày 01/01/2014. 

- Dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi thuế TNDN là dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế TNDN và 
đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: 

 Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm tối thiểu từ 20 tỷ đồng (đối với lĩnh vực khuyến khích đầu tư) 
hoặc từ 10 tỷ đồng (đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn); 

 Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố 
định trước khi đầu tư;  

 Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận 
chứng kinh tế kỹ thuật trước khi đầu tư ban đầu.  

- Phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại nếu không hạch toán riêng được thì xác định theo tỷ 
lệ giữa nguyên giá TSCĐ đầu tư mới trên tổng nguyên giá TSCĐ.  

 Dự án đầu tư của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế mà giai đoạn 2009 - 2013 có đầu tư bổ sung máy 
móc, thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh không thuộc dự án đầu tư mới và dự án đầu tư 
mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên này cũng được 
hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án đang áp dụng cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2014. 

 Ưu đãi thuế theo phân kỳ đầu tư: Đối với dự án đầu tư được cấp phép đầu tư mà trong hồ sơ đăng ký lần đầu đã 
đăng ký số vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư kèm theo tiến độ thực hiện đầu tư thì lợi nhuận thu được từ việc thực hiện 
các dự án thành phần của dự án đầu tư theo tiến độ đã đăng ký ban đầu hoặc tiến độ đã được cho phép gia hạn 
sau đó bởi cơ quan có thẩm quyền sẽ được hưởng ưu đãi thuế theo mức ưu đãi đang áp dụng đối với dự án đầu 
tư lần đầu cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ năm 2014. 
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 Trở lại ưu đãi thuế cho dự án đầu tư thành lập trong một số khu công nghiệp. Các khu công nghiệp không được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN là khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh, 

Hà Nội, Hải Phòng và đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Đối với các quận nội thành được thành lập từ các quận/huyện 
ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và các thành phố loại 1 trực 
thuộc tỉnh từ ngày 01/01/2009 vẫn được ưu đãi thuế.  

 Cho phép các doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi 
theo cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (“WTO”) được lựa chọn thuế suất ưu đãi và thời gian miễn, giảm 
thuế theo cách có lợi nhất: 

- Theo 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 14/2/2007 của Chính phủ có hiệu 
lực thi hành; Hoặc:  

- Theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện 
cam kết WTO. 

- Quy định này được phép áp dụng hồi tố. Trường hợp sau khi khai điều chỉnh, bổ sung doanh nghiệp có số 
tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì được bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ thuế tiếp theo hoặc 
được hoàn lại số đã nộp thừa theo quy định. 

Kê khai và nộp thuế TNDN 

 Bỏ quy định doanh nghiệp phải khai thuế TNDN tạm tính hàng quý. Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp hàng quý và 
quyết toán thuế TNDN theo năm, áp dụng từ quý 4/2014. 

 Nếu tổng số thuế TNDN tạm nộp của bốn quý trong năm nhỏ hơn 80% của tổng số thuế TNDN phải nộp theo 
quyết toán, doanh nghiệp sẽ phải nộp lãi chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số tạm nộp với 
số quyết toán, tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế của Quý 4. 

 

Lưu ý khi quyết toán thuế TNCN năm 2014 

Về đối tượng quyết toán thuế TNCN 

 Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay 
không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế (“QTT”) thay cho cá nhân 
có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2014 thì không phải khai QTT 
TNCN.  

- Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản thì phải QTT đối với 
số thuế TNCN đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc chia, tách, … và cấp 
chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để làm cơ sở thực hiện QTT.  

- Riêng tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không 
phát sinh khấu trừ thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện QTT, chỉ cung cấp cho cơ quan 
Thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu 25/DS-TNCN ban hành kèm theo 
Thông tư số 151/2014/TT-BTC chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt 
hoạt động.  

- Trường hợp sau khi tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi), người lao động 
được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới, cuối năm người lao động có ủy quyền QTT thì tổ chức mới 
phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động để làm căn cứ tổng hợp 
thu nhập, số thuế đã khấu trừ và QTT thay cho người lao động. 

 Đối với cá nhân trực tiếp QTT, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh có 
trách nhiệm khai QTT nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào 
kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp:  

- Số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau;  

- Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán;  

- Cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê QSDĐ đã thực hiện nộp thuế theo kê 
khai tại nơi có nhà, QSDĐ cho thuê;  

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị mà có 
thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân không quá 10 triệu/tháng trong năm và đã được đơn vị trả 
thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không QTT đối với phần thu nhập 
này;  

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị mà có 
thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê QSDĐ có doanh thu bình quân không quá 20 triệu/tháng trong 
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năm, đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có QSDĐ cho thuê nếu không có yêu cầu thì không QTT đối với 
phần thu nhập này; 

- Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN 
thì không QTT đối với phần thu nhập này. 

 Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cuối năm nếu có yêu cầu áp dụng thuế suất 20% 
trên thu nhập tính thuế thì thực hiện khai QTT trực tiếp với cơ quan Thuế. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng 
chứng khoán đã nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần mà không có yêu 
cầu xác định lại số thuế TNCN theo thuế suất 20% thì không phải QTT. 

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

 Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập QTT đối với 
phần thu nhập do tổ chức, cá nhân trả trong các trường hợp:  

- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức, cá 
nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền QTT, kể cả trường hợp không làm 
việc đủ 12 tháng trong năm;  

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng 

thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân không quá 10 triệu/tháng trong năm đã được đơn vị trả 
thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nếu cá nhân không có yêu cầu QTT đối với thu nhập vãng lai thì 
được ủy quyền QTT tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Nếu cá nhân có yêu 
cầu QTT đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp QTT với cơ quan Thuế;  

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng 
thời có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê QSDĐ có doanh thu bình quân không quá 20 triệu/tháng 
trong năm đã nộp thuế TNCN tại nơi có nhà, có QSDĐ cho thuê nếu không có yêu cầu QTT đối với thu nhập 
từ cho thuê nhà, cho thuê quyền QSDĐ thì được ủy quyền QTT tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao 
động từ 3 tháng trở lên. Nếu cá nhân có yêu cầu QTT đối với thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê QSDĐ thì 
cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế. 

Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 04-2/TNCN ban hành kèm 
theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, 
nhân đạo, khuyến học (nếu có). 

 Trường hợp cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập QTT theo hướng dẫn 
nêu trên nhưng đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền QTT 

cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu 
trừ thuế đã cấp cho cá nhân);  

 Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không đảm bảo điều kiện được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả 
thu nhập QTT theo hướng dẫn trên, nhưng thuộc diện phải QTT theo quy định thì trực tiếp QTT với cơ quan Thuế 
trên toàn bộ thu nhập phát sinh trong năm;  

 Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị; vừa có 
thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân không quá 10 triệu/tháng trong năm đã khấu trừ thuế; vừa có thu 
nhập từ cho thuê nhà, cho thuê QSDĐ có doanh thu bình quân không quá 20triệu/tháng trong năm đã nộp thuế 
TNCN tại nơi cho thuê thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập QTT. 

 Trường hợp cá nhân sau khi đã ủy quyền QTT, tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thực hiện QTT thay cho cá nhân, 
nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp QTT với cơ quan Thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không điều 
chỉnh lại QTT, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của 
chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty … đã QTT TNCN thay cho …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … 
của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp QTT với cơ quan Thuế. 

Căn cứ tính thuế TNCN 

 Thu nhập chịu thuế được xác định theo hướng dẫn tại: 

- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014;  

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.  

 Đối với khoản tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) không bao gồm: Khoản lợi ích về nhà ở do 
người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động (NLĐ) làm việc tại khu công nghiệp; 
nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn 
có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho NLĐ được áp dụng từ 01/01/2014. Các khoản phụ 
cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế được tổng hợp tại Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp 
do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền 
công, ban hành tại công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014 của Tổng cục Thuế. 
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 Các khoản giảm trừ được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền 
lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh;  

 Trường hợp trong kỳ tính thuế cá nhân cư trú chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân hoặc tính giảm trừ gia 
cảnh cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được tính đủ 12 tháng nếu thực hiện QTT theo quy định.  

Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mà NNT có nghĩa vụ nuôi dưỡng được tính kể từ tháng có phát sinh nghĩa 
vụ nuôi dưỡng;  

 Người phụ thuộc (NPT) đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh NPT thì được tính giảm trừ gia cảnh trong 
năm 2014, kể cả trường hợp NPT chưa được cơ quan Thuế cấp MST.  

 Trường hợp NNT đăng ký giảm trừ NPT sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng tại Mẫu số 
16/ĐK-TNCN khai “thời điểm tính giảm trừ” đúng với thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng thì khi QTT 
được tính lại theo thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà không phải đăng ký lại;  

 Trường hợp NNT đăng ký giảm trừ NPT sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng và tại Mẫu số 
16/ĐK-TNCN khai sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, nếu cá nhân thuộc diện phải QTT thì khi 
QTT để được tính lại theo thực tế phát sinh. Cá nhân đăng ký lại tại Mẫu số 16/ĐK-TNCN và gửi kèm theo hồ sơ 
QTT. 

 Trường hợp NNT chưa tính giảm trừ gia cảnh cho NPT trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ gia cảnh cho 
NPT kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi NNT thực hiện QTT và đã khai đầy đủ thông tin NPT vào mẫu 
phụ lục Bảng kê 05-3/BK-TNCN; Trường hợp NNT có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với NPT khác như: anh, 
chị, em ruột; ông, bà nội ngoại; cô, dì… thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12/2014, 
nếu đăng ký giảm trừ gia cảnh quá thời hạn nêu trên NNT không được giảm trừ gia cảnh đối với NPT đó cho năm 
2014. 

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN 

 Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã 
chấm dứt hoạt động thì cơ quan Thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành Thuế để xem xét xử lý hồ sơ QTT cho cá 
nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế;  

 Trường hợp NNT bị mất chứng từ khấu trừ thuế thì NNT có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế (liên 
lưu tại tổ chức chi trả thu nhập) để chứng minh số thuế thu nhập đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm khi hoàn 
thuế, QTT.  

 Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khai đầy đủ số lượng người phụ thuộc đã tính giảm trừ trong năm 2014 vào Phụ 
lục Bảng kê 05-3/BK-TNCN kèm theo hồ sơ QTT để làm cơ sở cấp MST cho NPT.  

- Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập có số lượng NPT lớn hoặc có yêu cầu được cấp trước MT NPT có thể 
gửi thông tin về NPT trước khi gửi hồ sơ QTT. Khi gửi hồ sơ QTT năm 2014, tại Phụ lục Bảng kê 05-3/BK-
TNCN tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phải khai lại thông tin những NPT đã được cấp MST do gửi trước 
mà chỉ khai thông tin của những NPT còn lại đã tính giảm trừ trong năm 2014. 

- Cá nhân trả thu nhập và cá nhân thuộc diện khai QTT nộp hồ sơ QTT chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày 
kết thúc năm dương lịch. 

Hoàn thuế TNCN 

 Việc hoàn thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy 
quyền QTT thực hiện theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Điều 53 Thông tư số 
156/2013/TT-BTC. Theo đó, hồ sơ hoàn thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập không bao gồm tờ khai QTT (áp 
dụng đối với tổ chức, cá nhân đã nộp tờ khai QTT cho cơ quan Thuế). 

 Việc hoàn thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán với cơ quan 
Thuế; cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế thực 

hiện theo hướng dẫn tại Điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC. 

KẾ TOÁN 
 
Chế độ Kế toán doanh nghiệp mới (Áp dụng từ ngày 01/01/2015) 

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC (“Thông tư 20”) hướng dẫn Chế độ Kế toán 
Doanh nghiệp, thay thế Chế độ Kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 244/2009/TT-
BTC. Dưới đây là một số nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý: 
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Sổ sách chứng từ kế toán 

 Doanh nghiệp được tự thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đảm bảo những thông tin theo quy định 
của Luật Kế toán. Trường hợp doanh nghiệp không tự thiết kế được thì có thể áp dụng theo biểu mẫu ban hành 
kèm theo Thông tư 200. 

 Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tinh về giao dịch kinh 
tế một cách đầy, rõ ràng và kiểm soát. 

 Các hình thức ghi sổ kế toán (nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung, nhật ký sổ cái) được bãi bỏ. 

Hệ thống tài khoản kế toán và báo cáo tài chính 

 Thông tư 200 ban hành hệ thống tài khoản kế toán trong đó bổ sung một số tài khoản kế toán mới, bỏ một số tài 
khoản và một số tài khoản được sửa đổi.  

 Doanh nghiệp được phép bổ sung, sửa đổi về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán của tài khoản cấp 
1, cấp 2 nhưng phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.  

 Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần chi phối, đơn vị có lợi ích công chúng 
phải lập BCTC giữa niên độ. Các doanh nghiệp khác được khuyến khích lập nhưng không bắt buộc. BCTC giữa 
niên độ gồm BCTC quý (bao gồm cả quý IV) và BCTC bán niên. 

 Thông tư 200 cũng hướng dẫn cách xử lý, hạch toán đối với tài sản và nợ phải trả và hướng dẫn biểu mẫu BCTC 
đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục. 

 Khi thay đổi kỳ kế toán năm, doanh nghiệp phải lập BCTC cho giai đoạn giữa hai kỳ kế toán của năm tài chính cũ 
và kỳ kế toán mới. 

 Thông tư 200 hướng dẫn nguyên tắc lập và trình bày BTCT khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, chia 
tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp. 

 Thông tư 200 sửa đổi và bổ sung nhiều chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán, như: 

- Bổ sung chỉ tiêu chứng khoán kinh doanh, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, quỹ bình ổn giá, quỹ hỗ trợ sắp 
xếp doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi, lãi suy giảm trên cổ phiếu, lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối… 

- Bỏ chỉ tiêu quỹ dự phòng tài chính, số dư quỹ được chuyển đổi sang quỹ đầu tư phát triển. 

Chuyển đổi báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính được chuyển đổi từ ngoài tệ sang VND phải được kiểm toán để nộp các cơ quan có thẩm quyền. 
Doanh nghiệp sử dụng nhiều loại tỷ giá khác nhau để chuyển đổi các khoản mục tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, 
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cổ tức, các khoản mục thuộc báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền 
tệ thay vì dùng tỷ giá liên ngân hàng tại ngày kết thúc niên độ kế toán như hướng dẫn tại Thông tư 244/2009/TT-BTC 
trước đây. 

Chênh lệch tỷ giá hối đối đoái phát sinh trong quá trình XDCB 

Chênh lệch tỷ giá giai đoạn trước hoạt động được tính ngay vào doanh thu tài chính hoặc chi phí tại thời điểm phát 
sinh, không được treo lại trên TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái. Ngoại trừ doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% 
vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, ổn định kinh tế vĩ mô thì vẫn được ghi nhận trên TK 413 và phân 
bổ dần vào doanh thu tài chính hoặc chi phí tài chính khi đi vào hoạt động. 

Áp dụng tỷ giá thực tế  

Thông tư 200 cho phép sử dụng tỷ giá thực tế phát sinh hoặc tỷ giá thực tế cuối kỳ trong khi đó Thông tư 244 chủ yếu 
sử dụng tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Một số giao dịch chủ yếu có sự thay đổi nguyên tắc áp dụng tỷ giá như 
chuyển đổi BTCT lập bằng ngoại tệ sang VND, thay đổi đơn vị kế toán, khoản tiền người mua trả tiền trước hoặc trả 
trước cho người bán. 

Chuyển số dư đầu kỳ tài khoản năm 2015 

Doanh nghiệp thực hiện thực hiện chuyển đổi số dư các tài khoản sau: 

 Số dư chi tiết về vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đang phản ánh trên TK 1113 và 1123 được chuyển đổi như sau: 

- Giá trị vàng (loại không được coi là vàng tiền tệ), bạc, kim khí quý, đá quý được sử dụng là hàng tồn kho 
được chuyển sang phản ánh trên các tài khoản có liên quan về hàng tồn kho, như: TK 152 - Nguyên liệu, vật 
liệu hoặc TK 156 - Hàng hóa theo nguyên tắc phù hợp với mục đích sử dụng và phân loại tại doanh nghiệp; 

- Giá trị vàng (loại không được coi là vàng tiền tệ), bạc, kim khí quý, đá quý không được sử dụng là hàng tồn 
kho được chuyển sang phản ánh trên TK 2288 - Đầu tư khác; 

 Số dư các khoản trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn, không nắm giữ vì mục đích kinh 
doanh (mua vào để bán ra với mục đích kiếm lời qua chênh lệch giá mua, bán) đang phản ánh trên TK 1212 đầu 
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tư chứng khoán ngắn hạn được chuyển sang TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (chi tiết cho từng TK 
cấp 2); 

 Số dư các khoản cho vay, tiền gửi có kỳ hạn dài hạn đang phản ánh trên TK 228 – Đầu tư dài hạn khác được 
chuyển sang TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (chi tiết cho từng TK cấp 2); 

 Giá trị của hàng hóa bất động sản do doanh nghiệp xây dựng, sản xuất, đang theo dõi trên TK 1567 - Hàng hóa 
bất động sản được chuyển sang theo dõi trên tài khoản 1557 - Thành phẩm bất động sản. TK 1567 chỉ phản ánh 
những bất động sản do doanh nghiệp mua vào để bán ra như những loại hàng hóa khác. 

 Số dư TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn được chuyển sang TK 242 – Chi phí trả trước; 

 Số dư TK 144 Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn được chuyển sang TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược; 

 Số dư các khoản dự phòng đang phản ánh trên các TK 129, 139, 159 được chuyển sang TK 229 - Dự phòng tổn 
thất tài sản (chi tiết cho từng TK cấp 2 phù hợp với nội dung dự phòng); 

 Giá trị bất động sản do doanh nghiệp đầu tư, xây dựng (không phải mua vào để bán ra như hàng hóa) đang phản 
ánh là hàng hóa bất động sản trên TK 1567 được chuyển sang Tài khoản 1557 - Thành phẩm bất động sản; 

 Số dư các khoản đầu tư vào công ty liên kết đang phản ánh trên TK 223 được chuyển sang TK 222 - Đầu tư vào 
công ty liên doanh, liên kết; 

 Số dư TK 311 - Nợ ngắn hạn, TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả, TK 342 - Nợ dài hạn chuyển sang TK 341 - Vay và 
nợ thuê tài chính; 

 Khoản trích trước chi phí sửa chữa, duy trì cho TSCĐ hoạt động bình thường (đối với những TSCĐ theo yêu cầu 
kỹ thuật phải sửa chữa định kỳ), chi phí hoàn nguyên môi trường, hoàn trả mặt bằng và các khoản có tính chất 
tương tự đang phản ánh trên TK 335 – Chi phí phải trả được chuyển sang TK 352 – Dự phòng phải trả (chi tiết TK 
3524); 

 Số dư TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính chuyển sang TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển. 

 

PHẦN II. TÓM LƯỢC CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY ĐÃ BAN HÀNH TRONG 6 CUỐI NĂM 2014 

THUẾ GTGT 

Thuế suất thuế GTGT: Thuế suất thuế GTGT 0% chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Đối với hoạt động 
tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu hàng hóa không thuộc hoạt động xuất khẩu hàng hóa để áp dụng thuế suất 0%: hàng 
hóa tạm nhập vào Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, khi tái xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt 
Nam cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, doanh nghiệp không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của 
hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu (CV số 5929/TCT-CS ngày 31/12/2014). 

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý: Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2013 có hoạt động sản xuất 
kinh doanh chưa đủ 12 tháng trong năm dương lịch hoặc doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh 
trong năm 2014 thì từ ngày 01/10/2014 doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất 
kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm 
dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý (CV số 
5878/TCT-CS ngày 27/12/2014). 

Bán hóa đơn: Trường hợp CụcThuế trong quá trình quản lý xác định là Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, 
không phân biệt Doanh nghiệp mới thành lập hay đang hoạt động thì Cục Thuế thông báo để Doanh nghiệp thực hiện 
mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng (thời gian 12 tháng được tính kể từ ngày Cục Thuế thông báo 
cho Doanh nghiệp). Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp 
và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, Cục Thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển 
sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc 
đặt in hóa đơn (CV số 5859/TCT-CS ngày 26/12/2014). 

Giá tính thuế đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ: Trường hợp Công ty có dự án đầu tư trang trại chăn nuôi và nhà máy 
sản xuất thức ăn gia súc với quy trình: Nhà máy thu mua nguyên liệu để sản xuất ra thức ăn gia súc (cám); thức ăn gia 
súc (cám) sản xuất ra được tiếp tục phục vụ cho hoạt động chăn nuôi heo và sản phẩm bán ra là thịt heo (chưa qua 
chế biến). Thuế GTGT đầu vào mua nguyên vật liệu để sản xuất thức ăn gia súc, Công ty đã không kê khai, khấu trừ 
thì đối với lượng thức ăn gia súc (cám) phục vụ hoạt động chăn nuôi Công ty không phải tính, nộp thuế GTGT. Từ 
Tháng 07/2012 đến tháng 4/2014, Công ty đã bán một phần thức ăn gia súc có tính thuế GTGT đầu ra 5% thì thuế 
GTGT đầu vào được khấu trừ được phân bổ theo tỷ lệ doanh thu chịu thuế trên tổng doanh thu (bao gồm doanh thu 
chịu thuế GTGT - là doanh thu bán thức ăn gia súc và doanh thu không chịu thuế GTGT - là doanh thu bán heo, thịt 
heo chưa qua chế biến) (CV số 5857/TCT-CS ngày 26/12/2014). 

Hóa đơn hợp lệ: Trường hợp Công ty, giữa hai lần phát hành hóa đơn GTGT của nhà cung cấp năm 2011 và năm 2014 
chỉ có sự thay đổi về khổ giấy, màu sắc, kích thước logo và hoa văn in trên hóa đơn GTGT mà không thay đổi những 
nội dung bắt buộc đã quy định tại văn bản quy phạm pháp luật thì những hóa đơn GTGT đã thông báo phát hành với 
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cơ quan thuế địa phương thuộc hai lần phát hành khác nhau đó của nhà cung cấp là phù hợp (CV số 5801/TCT-CS 
ngày 24/12/2014). 

Hoàn thuế GTGT bổ sung: Trường hợp Công ty kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra của kỳ tính thuế giai đoạn 
từ tháng 9/2007 đến tháng 7/2008 nêu trên và khai đề nghị hoàn tại tờ khai thuế mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế từ 
tháng 12/2013 trở về trước, đồng thời đảm bảo điều kiện âm 3 tháng liên tục có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết tính 
kể từ tháng kê khai dừng khấu trừ trở về trước thì Công ty sẽ được xét hoàn thuế GTGT. 

Trường hợp Công ty khai bổ sung điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra của kỳ tính thuế GTGT giai đoạn từ tháng 
9/2007 đến tháng 7/2008 và khai đề nghị hoàn đối với một phần số thuế GTGT chưa khấu trừ hết vào tờ khai thuế mẫu 
số 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 3/2014 với lý do âm 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết, đồng 
thời tại tờ khai thuế mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 01/2014 phát sinh số thuê GTGT phải nộp (không phát sinh số 
thuế GTGT chưa khấu trừ hết) thì Công ty không được xét hoàn số thuế này do chưa đảm bảo điều kiện âm 12 tháng 
tính từ tháng đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết (tháng 02/2014). Số thuế đã kê khai đề 
nghị hoàn nêu trên Công ty được khai bổ sung để tiếp tục khấu trừ thuế và đề nghị hoàn thuế khi đủ điều kiện được 
hoàn thuế theo quy định (CV số 5753/TCT-KK ngày 22/12/2014). 

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư: Trường hợp Công ty đã hoàn thành nhà máy đầu tiên đang tiến hành chạy thử, 
doanh thu bán sản phẩm chạy thử được xuất khẩu ra nước ngoài. Các hạng mục đầu tư khác đang tiếp tục đầu tư theo 
kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty kê khai riêng thuế GTGT hoạt động sản xuất kinh doanh của những 

hạng mục nhà xưởng, dây chuyền thiết bị đã hoàn thành đầu tư, đưa vào sản xuất tại Tờ khai thuế GTGT mẫu số 
01/GTGT, nếu đủ điều kiện thì đề nghị hoàn thuế theo trường hợp quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 4 Điều 18 Thông 
tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; Kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của chi phí đầu tư các 
hạng mục nhà xưởng, thiết bị đang tiếp tục đầu tư trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 02/GTGT và phải bù trừ với số thuế 
phát sinh của hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tờ khai mẫu 01/GTGT nêu trên. Sau khi bù trừ, nếu có số thuế giá trị 
gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của 
pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư (CV số 5713/TCT-KK ngày 19/12/2014). 

Thuế GTGT phân bổ cho đơn vị phụ thuộc: Thuế GTGT đầu vào đối với tài sản cố định do Công ty mua để đầu tư cho 
toàn hệ thống phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ để kê khai, 
khấu trừ thuế GTGT tại đơn vị hạch toán phụ thuộc theo tỷ lệ phân bổ thuế GTGT. 

Công ty có trách nhiệm phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc số thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định dùng 
chung cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông. Việc phân bổ thuế GTGT đảm bảo nguyên tắc không làm phát sinh số 
thuế GTGT phải hoàn tại các địa phương có cơ sở hạch toán phụ thuộc  

Trường hợp qua kiểm tra, phát hiện số thuế GTGT đầu vào phải phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở 
chính để khấu trừ khác với số thuế đã phân bổ nhưng không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của toàn Công ty trong kỳ tính 

thuế thì số thuế GTGT đầu vào điều chỉnh được Công ty kê khai với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính. Công ty 
không phải nộp tiền chậm nộp đối với số thuế phải nộp tăng do điều chỉnh số thuế đầu vào kê khai tại trụ sở chính nếu 
số thuế điều chỉnh này Công ty đã thực hiện kê khai, nộp tại đơn vị trực thuộc ở các địa phương. Trường hợp Công ty 
kê khai điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp do nguyên nhân khác thì công ty phải nộp tiền chậm nộp theo quy 
định (CV số 5606/TCT-DNL ngày 16/12/2014). 

Xử lý đối với hóa đơn bị hỏng, rách: Đối với trường hợp hoá đơn bị hỏng do nguyên nhân khách quan trong quá trình 
lập (hoá đơn khi in bị lỗi cắn giấy, máy in lệch dòng, mờ chữ, trùng chữ), doanh nghiệp không đóng dấu giao khách 
hàng mà đã lập hoá đơn thay thế để giao cho khách hàng thì được xác định là hành vi vi phạm về hoá đơn không gây 
hậu quả nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và xử phạt cảnh cáo (CV số 5539/TCT-CS ngày 11/12/2014). 

Chấm dứt hoạt động chi nhánh hạch toán phụ thuộc không trực tiếp kê khai, nộp thuế: Đối với chi nhánh hạch toán 
phụ thuộc không trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế quản lý nơi chi nhánh đặt trụ sở (chi nhánh kê khai tập 
trung tại trụ sở chính), thì trong hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh, giấy xác nhận của cơ quan thuế quản lý trụ 
sở chính về việc chi nhánh hạch toán phụ thuộc, kê khai tập trung với trụ sở chính được thay thế cho giấy xác nhận của 
cơ quan thuế quản lý chi nhánh về việc chi nhánh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. 

Cơ quan thuế quản lý trụ sở chính căn cứ thông tin đăng ký, quản lý thuế có trách nhiệm xác nhận về việc chi nhánh 

hạch toán phụ thuộc, kê khai tập trung với trụ sở chính trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị 
xác nhận của doanh nghiệp (CV số 5537/TCT-KK ngày 11/12/2014). 

Chính sách thuế GTGT: Trường hợp doanh nghiệp có chức năng kinh doanh trung tâm thương mại (Bên cho thuê) ký 
hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng (Bên đi thuê) để kinh doanh trong các trung tâm thương mại theo 
hình thức “tiền thuê tính theo Doanh số bán hàng”, tại hợp đồng thuê có quy định cuối ngày, Bên đi thuê phải nộp toàn 
bộ doanh thu bán hàng bằng tiền mặt cho Bên cho thuê để Bên cho thuê giữ hộ (hoặc trường hợp khách hàng thanh 
toán qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ thì tiền bán hàng chuyển thẳng vào tài khoản của Bên cho thuê) nhằm mục đích để 
Bên cho thuê quản lý doanh thu bán hàng, cuối tháng Bên cho thuê căn cứ số tiền giữ hộ (doanh thu bán hàng của Bên 
đi thuê) để xác định tiền thuê mặt bằng, chi phí điện, nước và các khoản phụ thu khác mà Bên đi thuê phải thanh toán 
để lập hóa đơn GTGT giao cho Bên đi thuê. Số tiền còn lại (chênh lệch giữa số tiền giữ hộ (doanh thu bán hàng của 
Bên đi thuê) và chi phí Bên đi thuê phải thanh toán), Bên cho thuê thực hiện chuyển khoản trả vào tài khoản của Bên 
đi thuê thì hình thức thanh toán bù trừ nêu trên là phù hợp với quy định thanh toán không dùng tiền mặt và Bên đi 
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thuê được căn cứ hóa đơn GTGT của Bên cho thuê xuất giao để kê khai khấu trừ thuế, tính vào chi phí hợp lý khi xác 
định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (CV số  5412/TCT-CS ngày 03/12/2014). 

Khấu trừ, hoàn thuế GTGT: Trường hợp Công ty đã được cơ quan thuế tiến hành kiểm tra trước hoàn thuế GTGT và ra 
quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước đối với số thuế đề nghị hoàn trong phạm vi tháng 01/2014; 
sau đó Công ty phát hiện các hóa đơn GTGT kê khai khấu trừ bị bỏ sót chưa kê khai của kỳ tháng 01/2014 thì Công ty 
được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót. (CV số 5292/TCT-KK ngày 
26/11/2014). 

Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào: Trường hợp Công ty có hợp đồng mua bán thanh toán chậm trả, chưa đến thời 
hạn thanh toán nhưng không ghi thời hạn thanh toán vào phần Ghi chú của Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch 
vụ mua vào bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế và được kê 
khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định. 

Quá thời hạn thanh toán theo hợp đồng mà Công ty không xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì 
không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Cục Thuế sẽ thực hiện thu hồi hoàn thuế GTGT và xử phạt theo quy định (CV 
số 5105/TCT-KK ngày 18/11/2014). 

Hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế 
GTGT theo phương pháp trực tiếp có phát sinh hoạt động bán hàng cho khách xuất cảnh thực hiện kê khai, nộp thuế 
đối với các hoạt động bán hàng của đơn vị theo quy định hiện hành. 

Riêng đối với hoạt động bán hàng cho khách xuất cảnh: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân kinh doanh mua 
và sử dụng hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế do cơ quan thuế phát hành, thực hiện khai thuế GTGT theo mẫu số 
01/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính. Trên mẫu 01/GTGT 
này, đề nghị Cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp hướng dẫn đơn vị chỉ khai các chỉ tiêu liên quan đến doanh 
thu và số thuế GTGT đầu ra phải nộp của các hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế: chỉ tiêu số [30], [31], [32], [33], [36], 
[40a] và [40]. Các chỉ tiêu khác, đơn vị không được kê khai trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT nêu trên. 

Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện khai thuế GTGT hoạt động bán hàng cho khách xuất cảnh tương ứng với kỳ khai thuế 
GTGT đang thực hiện. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT hoạt động bán hàng cho khách xuất 
cảnh theo quý (CV số 5036/TCT-KK ngày 13/11/2014). 

Sử dụng hóa đơn đặt in: Các hợp tác xã dịch vụ điện, nước; các trung tâm đào tạo lái xe đang kê khai nộp thuế giá trị 
gia tăng theo phương pháp khấu trừ, đã sử dụng hóa đơn đặt in thuộc đối tượng sử dụng rất nhiều hóa đơn GTGT 
mang tính đặc thù (hóa đơn GTGT đặt in thu tiền điện, nước để in dữ liệu của các hộ sử dụng điện, nước từ phần mềm 
theo dõi của đơn vị; hóa đơn GTGT thu tiền học phí). Trường hợp các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có 
hoạt động sản xuất kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, đang sử dụng hóa đơn đặt 
in, không thuộc diện rủi ro cao về thuế, không có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý được tiếp tục đặt in hóa đơn để 

sử dụng (CV số 5005/TCT-CS ngày 12/11/2014). 

Bán hoá đơn cho các trường hợp chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT: 1/ Đối với doanh nghiệp mới chuyển đổi 
phương pháp tính thuế từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ không đủ thời gian đặt in, thông báo 
phát hành hóa đơn để sử dụng: 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ quan Thuế giải quyết bán hóa đơn lần đầu cho đối tượng này đủ dùng 
trong thời gian tạo hóa đơn để sử dụng; 

2/ Đối với doanh nghiệp mới chuyển đổi phương pháp tính thuế từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ 
sử dụng hóa đơn với số lượng ít, có cam kết có nhu cầu sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế phát hành: 

Cục Thuế bán hóa đơn cho các đối tượng này nhằm đáp ứng nhu cầu có hóa đơn để sử dụng và giảm chi phí trong quá 
trình kinh doanh. 

Thủ tục mua hóa đơn đặt in do cơ quan thuế phát hành theo quy định tại khoản 2a, Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-
BTC. Số lượng hóa đơn bán cho doanh nghiệp mới chuyển đổi phương pháp tính thuế từ phương pháp trực tiếp sang 
phương pháp khấu trừ lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp chưa hết 
tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết 

định số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo theo quy định tại khoản 2b, Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (CV số 
5003/TCT-CS ngày 12/11/2014). 

Chính sách thuế GTGT: Trường hợp doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/01/2014 đang thực hiện kê khai thuế GTGT 
theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 3 Thông tư số 
119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ 01/09/2014) thì doanh nghiệp được chuyển đổi 
sang áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ ngày 01/09/2014. Doanh nghiệp được khấu trừ thuế 
giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu 
trừ thuế. Trường hợp, doanh nghiệp phát hiện hóa đơn đã lập sai sót thì người bán và người mua lập biên bản hoặc 
thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót theo hướng dẫn tại Điều 20 
Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (CV số 4974/TCT-CS ngày 11/11/2014). 

Khấu trừ thuế GTGT đối với công trình XDCB: Công trình xây dựng cơ bản phát sinh tại địa phương cấp tỉnh nào, thì số 
thuế GTGT khấu trừ sẽ được hạch toán vào thu ngân sách của địa phương cấp tỉnh đó. 
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Đối với các công trình liên tỉnh thì chủ đầu tư phải tự xác định doanh thu công trình chi tiết theo từng tỉnh gửi Kho bạc 
nhà nước để khấu trừ thuế GTGT và hạch toán thu ngân sách cho từng tỉnh. 

Đối với các công trình liên huyện, nếu xác định được doanh thu công trình chi tiết theo từng huyện, thì số thuế GTGT 
khấu trừ sẽ được Kho bạc Nhà nước hạch toán vào thu ngân sách của từng huyện tương ứng với số phát sinh doanh 
thu công trình. Đối với các công trình liên huyện mà không xác định được chính xác doanh thu công trình chi tiết theo 
từng địa bàn huyện, thì chủ đầu tư xác định tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn gửi KBNN thực hiện khấu 
trừ thuế GTGT, trường hợp chủ đầu tư không xác định được tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn thì giao 
Cục trưởng Cục thuế xem xét quyết định (CV số 4948/TCT-CS ngày 10/11/2014). 

Thuế GTGT đối với sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm: Trường hợp Công ty cung cấp sản phẩm phần mềm 
theo danh mục sản phẩm phần mềm được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-
BTTTT ngày 08/04/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các dịch vụ phần mềm thì các sản phẩm phần mềm và 
các dịch vụ phần mềm nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào thuộc đối tượng không chịu thuế thì không phải kê khai trên bảng kê hóa 
đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (CV số 4943/TCT-CS ngày 10/11/2014). 

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào: Trường hợp Công ty có nhận thầu xây dựng, lắp đặt dự án nhà máy nhiệt điện, để phục 
vụ cho hoạt động của dự án, Công ty đã xây dựng khu nhà ở cho người lao động để thực hiện dự án thì Công ty được 
kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với phát sinh của hoạt động xây dựng nêu trên, nếu các hóa đơn đầu vào đáp 

ứng đủ các điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định (CV số 16340/BTC-TCT ngày 10/11/2014). 

Thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu: Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ môi giới với khách hàng nước 
ngoài để nhà cung cấp Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm cho khách hàng nước ngoài và thực hiện hỗ trợ cho khách 
hàng nước ngoài các hoạt động liên quan đến hàng xuất khẩu như kiểm tra sản phẩm xuất khẩu, hỗ trợ các hoạt động 
trong quá trình vận chuyển, giao nhận; doanh thu từ các hoạt động này của Công ty chỉ phát sinh sau khi hàng hóa đã 
được xuất khẩu và được tính toán trên cơ sở lượng hàng xuất khẩu thành công thì các dịch vụ này được áp dụng thuế 
suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện về hợp đồng, hóa đơn và thanh toán qua ngân hàng quy định tại 
Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. (CV số 4735/TCT-CS ngày 28/10/2014) 

Thuế GTGT đối với dự án lâm sinh: Dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh bao gồm hoạt động lâm sinh và hoạt 
động xây dựng công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng. 

- Hoạt động lâm sinh trong các dự án công trình lâm sinh trồng cây, chăm sóc cây rừng) ở rừng quốc.gia, vườn quốc 
gia; ở khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng hộ, đặc dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; 

- Hoạt động xây dựng công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng thuộc đối tượng chịu 
thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10%; Riêng hoạt động xây dựng có liên quan đến các công trình phòng trừ sâu 
bệnh hại rừng, dịch vụ nạo vét kênh mương, hồ đập tại các công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho bảo vệ và 
phát triển rừng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT là 5%. 

Trường hợp các chủ rừng đã lập dự toán và thanh quyết toán chi phí đầu tư xây dựng công trình lâm sinh theo mức 
thuế suất thuế GTGT 5% hoặc xác định là đối tượng không chịu thuế GTGT thì không thực hiện điều chỉnh lại. (CV số 
14889/BTC-TCT ngày 20/10/2014) 

Sử dụng hóa đơn khi bán hang cho doanh nghiệp chế xuất: Trường hợp doanh nghiệp nội địa bán hàng hóa, cung cấp 
dịch vụ vào khu phi thuế quan cho doanh nghiệp chế xuất thì sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng theo quy 
định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính. (CV số 4581/TCT-CS ngày 
17/10/2014) 

Doanh nghiệp chế xuất thanh lý xe cho doanh nghiệp nội địa: Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất có bán 
thanh lý xe ôtô cho doanh nghiệp trong nội địa thì: 

- Nếu xe ôtô của Công ty có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài, đã làm thủ tục nhập khẩu và nộp các loại thuế ở 
khâu nhập khẩu theo quy định; hoặc xe ôtô mua từ nội địa, khi mua không làm thủ tục hải quan, Công ty đã chịu nghĩa 
vụ thuế như doanh nghiệp trong nội địa thì: Khi Công ty bán thanh lý xe ôtô cho doanh nghiệp trong nội địa thì không 
phải làm thủ tục hải quan. 

- Nếu xe ôtô của Công ty có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài nhưng khi nhập khẩu chưa nộp các loại thuế ở khâu 
nhập khẩu thì khi thanh lý xe ôtô phải làm thủ tục hải quan và nộp các loại thuế, thời điểm tính thuế từ khi chuyển 
nhượng cho doanh nghiệp nội địa. 

- Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng loại dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán thanh lý xe ôtô 
để xuất cho doanh nghiệp trong nội địa (người mua ôtô).(CV số 4482/TCT-CS ngày 14/10/2014) 

Thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho đối tác nước ngoài: Trường hợp Công ty có ngành nghề kinh doanh kho bãi, 
được phép thành lập kho ngoại quan và thực hiện cung cấp cho khách hàng nước ngoài dịch vụ cho thuê kho ngoại 
quan; bốc xếp hàng hóa, đóng gói bao bì, in nhãn mác, đảo chuyển hàng hóa trong kho ngoại quan; vận chuyển hàng 
hóa từ cảng về kho ngoại quan và ngược lại, các dịch vụ này không đáp ứng được điều kiện "cung ứng trực tiếp cho tổ 
chức ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam" hoặc "cung ứng trực tiếp cho tổ chức ở trong khu phi thuế quan và 
tiêu dùng trong khu phi thuế quan do đó không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với dịch vụ xuất khẩu. (CV 
số 4455/TCT-CS ngày 13/10/2014) 
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Thuế suất thuế GTGT: Trường hợp Công ty ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức trong khu phi thuế 
quan để cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, giám định hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam và ký hợp đồng với tổ chức, cá 

nhân nước ngoài để cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, giám định hàng hóa được sản xuất tại nước ngoài, các dịch vụ này 
được tiêu dùng ngoài Việt Nam thì dịch vụ kiểm nghiệm, giám định hàng hóa xuất khẩu này của Công ty là dịch vụ xuất 
khẩu, được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0% (nếu đáp ứng được các điều kiện về hợp đồng và thanh toán qua 
ngân hàng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC). (CV số 4262/TCT-CS ngày 01/10/2014)  

Thuế GTGT đối với TSCĐ bị tổn thất được bồi thường: Trường hợp Công ty nhận tiền bồi thường do xe ôtô bị tai nạn từ 
Công ty Bảo hiểm chi trả nếu tiền bồi thường chưa bao gồm thuế GTGT đầu vào thì Công ty được kê khai, khấu trừ 
thuế GTGT đầu vào của ôtô bị tai nạn là TSCĐ sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT (CV số 
4246/TCT-CS ngày 01/10/2014).  

Xử phạt về hóa đơn: - Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh bị mất, cháy, hỏng hóa đơn gửi báo cáo với cơ quan 
thuế trực tiếp quản lý trong thời gian 05 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn thì cơ quan thuế xử phạt 
vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn. 

- Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh bị mất, cháy, hỏng hóa đơn gửi báo cáo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý 
sau thời gian 05 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn thì cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính đối 
với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn và xử phạt đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan 
thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC (CV số 4213/TCT-CS ngày 29/09/2014). 

Khấu trừ thuế GTGT: Trường hợp Công ty có nhà máy sản xuất khác với địa bàn đóng trụ sở chính, nhà máy đã thực 
hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương thì đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào Nhà 
máy ủy quyền thanh toán qua ngân hàng (tài khoản ngân hàng đã được đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) cho 
Công ty đã được quy định cụ thể trong hợp đồng thì những hóa đơn GTGT đầu vào đáp ứng điều kiện về chứng từ 
thanh toán không dùng tiền mặt khi xác định điều kiện khấu trừ thuế GTGT (CV số 4064/TCT-KK ngày 19/09/2014). 

Thuế suất thuế GTGT: Mặt hàng vỏ tôm, đầu tôm sơ chế rửa sạch bằng nước và hóa chất nhưng vẫn giữ được nguyên 
dạng nguyên liệu đầu tôm, vỏ tôm (mặt hàng đầu tôm, vỏ tôm sơ chế) do tổ chức, cá nhân tự nuôi trồng, đánh bắt bán 
ra thuộc đối tượng không chịu được không chịu thuế GTGT. 

Trước ngày 1/1/2014, mặt hàng vỏ tôm, đầu tôm sơ chế áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% ở khâu kinh doanh thương 
mại. 

Từ ngày 1/1/2014, doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán mặt hàng vỏ tôm, đầu 
tôm sơ chế nêu trên cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế 
GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ bán sản phẩm đầu tôm, vỏ tôm sơ chế nêu trên cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ 
chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% (CV số 4005/TCT-CS ngày 
16/09/2014). 

Áp dụng phương pháp tính thuế: Trường hợp Công ty thành lập từ ngày 06/5/2014 và đã thực hiện đầu tư thuê văn 
phòng và mua sắm tài sản, thiết bị, công cụ, dụng cụ thì được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. 

Trường hợp Công ty đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến 
cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp.tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban 
hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013. 

Đối với những hóa đơn bán hàng Công ty đã mua của Cục Thuế nhưng không tiếp tục sử dụng thì Công ty tiến hành 
hủy hóa đơn theo quy định (CV số 4003/TCT-CS ngày 16/09/2014). 

Sử dụng hóa đơn: Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử 
lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế phải chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế hướng dẫn 
này áp dụng đối với hành vi vi phạm từ ngày 1/6/2014, ngày Thông tư số 39/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành. Riêng 
đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành ngân hàng, bưu chính viễn thông, điện, nước sử dụng hóa đơn đặc thù, bị 
xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế đơn vị này vẫn được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in đặc thù 
mà không phải chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế. Đồng thời, cơ quan thuế thực hiện quản lý chặt chẽ, định 

kỳ thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về thuế theo quy định (CV số 4002/TCT-CS ngày 
16/09/2014). 

Khấu trừ thuế GTGT: Trường hợp Công ty có nhập khẩu máy móc, thiết bị theo chỉ định của nhà đầu tư ở nước ngoài, 
thanh toán theo hình thức góp vốn đầu tư thực hiện dự án đầu tư vào Việt Nam theo Giấy chứng nhận đầu tư đã được 
cấp, có chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, nếu Công ty chứng minh được việc tăng vốn góp của nhà đầu tư 
tương ứng với giá trị hợp đồng nhập khẩu (Biên bản góp vốn, biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn 
góp của các bên góp vốn hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp.luật, kèm 
theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản), thì thuế GTGT của máy móc, thiết bị nhập khẩu để góp vốn được kê khai khấu trừ 
và hoàn thuế GTGT (CV số 3995/TCT-KK ngày 16/09/2014). 

Các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng: Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức 
thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà 
phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận 
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giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ mua vào với hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng. 
Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba (3) bên làm căn cứ khấu trừ thuế. 

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao 
gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì 
việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể 
trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định 
của pháp luật. 

Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có 
giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. 
Khi kê khai hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh ghi rõ phương thức thanh toán được quy định cụ 
thể trong hợp đồng vào phần ghi chú trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (CV 3949/TCT-CS 
ngày 11/09/2014). 

Thuế GTGT đối với mặt hàng bã điều: Bã điều là phụ phẩm của sản phẩm trồng trọt. Khi doanh nghiệp kê khai nộp 
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm bã điều sau khi thu mua cho doanh nghiệp khác ở khâu kinh 
doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, dòng giá bán là giá không có thuế 
GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ (CV số 3924/TCT-CS ngày 10/09/2014)  

Khấu trừ thuế GTGT đối với chi nhánh: Trường hợp Công ty có các Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc khác tỉnh 

với trụ sở chính của Công ty, Công ty có mua, bán hàng hóa với các Chi nhánh, phát sinh hóa đơn GTGT thì phải có 
chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên để được kê khai, 
khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trường hợp Công ty mua, bán hàng hóa với các Chi nhánh, phát sinh hóa đơn GTGT 
nhưng không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, Công ty có quy chế quy định về việc thanh toán bù trừ nội 
bộ, đề nghị làm rõ quan hệ thanh toán tiền hàng giữa Công ty và các Chi nhánh được thực hiện cụ thể như thế nào, 
nếu phương thức thanh toán là bù trừ giá trị hàng hóa, dịch vụ; bù trừ công nợ; hàng đổi hàng thì quan hệ thanh toán 
mang tính chất thanh toán nội bộ vẫn đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT. Nếu Chi nhánh không có hoạt động mua 
bán hàng hóa, không phát sinh doanh thu thì không xuất hóa đơn và kê khai, nộp thuế (CV số 3920/TCT-CS ngày 
10/09/2014). 

Thuế GTGT đối với sản phẩm gỗ: - Đối với sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến do tổ chức, cá nhân trực 
tiếp trồng và bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

- Đối với sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương 
pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc đối tượng không phải kê 
khai, tính nộp thuế GTGT, trường hợp bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì áp dụng thuế 
suất thuế GTGT 10%. 

- Sản phẩm gỗ đã qua chế biến như: gỗ ván, gỗ tấm, dăm gỗ áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. 

- Từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày ban hành công văn này, trường hợp đã áp dụng thuế suất thuế GTGT khác 
hướng dẫn nêu trên thì không thực hiện điều chỉnh lại (CV số 12571/BTC-TCT ngày 08/09/2014). 

Áp dụng chính sách thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA: - Trường hợp Dự án đã được NSNN bố trí vốn đối ứng để trả 
thuế GTGT (không phân biệt hợp đồng ký giữa Chủ dự án với nhà thầu ký với giá bao gồm hay không bao gồm thuế 
GTGT) thì Dự án không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, nhà thầu chính thực hiện khai, nộp thuế và hoàn thuế 
GTGT theo quy định Luật thuế GTGT, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Trường hợp Dự án không được bố trí vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì Nhà thầu chính thuộc diện được hoàn thuế 
GTGT nếu hợp đồng ký với giá không bao gồm thuế GTGT hoặc Chủ dự án thuộc diện được hoàn thuế GTGT nếu hợp 
đồng thầu ký với giá bao gồm thuế GTGT. 

- Trường hợp tại điều ước Quốc tế (kể cả điều ước quốc tế về ODA) mà Chính phủ Việt Nam ký kết hoặc tham gia có 
quy định về thuế liên quan đến việc thực hiện một dự án ODA cụ thể, khác với hướng dẫn nêu trên thì việc áp dụng 
chính sách thuế đối với dự án ODA đó thực hiện theo các điều ước quốc tế đã ký kết (CV số 3762/TCT-CS ngày 
04/09/2014). 

Sử dụng hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế cho khách xuất cảnh:  Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh bán hàng 
hoàn thuế GTGT đã thông báo phát hành Hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông 
tư 58/2012/TT-BTC trước ngày 1/7/2014, nếu có nhu cầu vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến hết số đã thông báo phát 
hành. Kể từ ngày 1/7/2014, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh bán hàng hoàn thuế GTGT phải thông báo phát hành 
Hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 72/2014/TT-BTC nêu trên. 

Trường hợp trên Hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế, người bán hàng ghi đúng số hộ chiếu nhưng tên, quốc tịch 
của khách nước ngoài chưa chính xác hoặc chưa rõ ràng và vẫn đáp ứng được các điều kiện khác quy định tại Thông tư 
72/2014/TT-BTC thì được coi như đủ điều kiện hoàn thuế cho khách nước ngoài khi xuất cảnh. 

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nếu có 
nguyện vọng đăng ký tham gia bán hàng cho khách nước ngoài được mua và sử dụng Hóa đơn GTGT kiêm tờ khai 
hoàn thuế do cơ quan thuế phát hành (theo quyển) và thực hiện khai thuế, nộp thuế riêng đối với thuế GTGT phát sinh 
của các hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế đó (CV số 3689/TCT-KK ngày 29/08/2014). 
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Thời điểm lập hóa đơn: Doanh nghiệp nội địa khi bán hàng hoá cho doanh nghiệp chế xuất phải lập hoá đơn để làm 
thủ tục hải quan. 

Trường hợp doanh nghiệp nội địa bán hàng hoá cho DNCX đã hoàn thành thủ tục hải quan và lập hoá đơn GTGT nhưng 
do kết quả tác nghiệp của cơ quan hải quan (như chờ kết quả giám định chuyên ngành hoặc kiểm tra thực tế hàng 
hoá...) dẫn đến việc giao hàng sau thời điểm lập hoá đơn GTGT và hoàn thành thủ tục hải quan thì doanh nghiệp nội 
địa không bị xử phạt về hành vi lập hoá đơn không đúng thời điểm (CV số 3637/TCT-CS ngày 27/08/2014).  

Phương pháp tính thuế GTGT: Từ ngày 01/01/2014 Doanh nghiệp có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý 
thực hiện nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng không phân biệt hoạt động mua, bán, chế tác 
vàng, bạc, đá quý xuất khẩu hay nội địa. 

Trường hợp Doanh nghiệp có hoạt động gia công chế tác vàng, bạc, đá quý để xuất khẩu thì vẫn thuộc diện áp dụng 
thuế suất thuế GTGT 0% khi xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. 

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp thì không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu 
vào. 

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm trang sức chủ yếu từ đồng thau và đá nhân tạo, đề nghị đơn vị có 
văn bản gửi cơ quan quản lý chuyên ngành để xác định sản phẩm của đơn vị có được coi là sản phẩm vàng, bạc, đá 
quý hay không để áp dụng chính sách thuế phù hợp (CV số 3586/TCT-CS 26/08/2014). 

Chứng từ đối với khoản chi tiền bồi thường vi phạm hợp đồng: Trường hợp Công ty ký hợp đồng bán bất động sản hình 
thành trong tương lai với khách hàng, khi thu tiền theo tiến độ của hợp đồng đã lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế 
GTGT, TNDN theo quy định, nay khách hàng mua đề nghị Công ty chấm dứt hợp đồng hoàn trả lại tiền đã thanh toán 
theo tiến độ thì việc chấm dứt hay phải tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai 
là do thỏa thuận và quyết định của Công ty (bên bán) và khách hàng - bên mua (quy định tại hợp đồng, phụ lục hợp 
đồng hoặc các văn bản thỏa thuận khác được ký kết giữa 2 bên). Công ty và khách hàng (là doanh nghiệp) có thỏa 
thuận chấm dứt hợp đồng, trả lại tiền đã thanh toán theo tiến độ thì thủ tục về hóa đơn được thực hiện theo hướng 
dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. 

Trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chi về tiền phạt, bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tế với khách hàng 
thì khi chi tiền Công ty lập chứng từ chi tiền. Căn cứ vào hợp đồng kinh tế, chứng từ thanh toán trên, Công ty thực hiện 
xác định tính vào chi phí theo quy định của thuế TNDN (CV số 3529/TCT-CS ngày 22/08/2014). 

Thuế GTGT đối với hoạt động bán hàng ngoài lãnh thổ: Trường hợp Doanh nghiệp tại Việt Nam có hợp đồng mua hàng 
hóa nhập khẩu từ bên nước ngoài với điều khoản giao hàng tại cửa khẩu quốc tế Việt Nam, sau đó Doanh nghiệp này 
có hợp đồng bán hàng hóa nhập khẩu trên cho Doanh nghiệp khác tại Việt Nam với điều khoản giao hàng trực tiếp tại 
cửa khẩu quốc tế Việt Nam (không qua kho) thì hoạt động bán hàng hóa theo phương thức như trên có điểm giao, 
nhận hàng hóa thuộc lãnh thổ Việt Nam thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng (CV số 3511/TCT-CS ngày 
22/08/2014).  

Chi phí thuê tư vấn phát hành chứng khoán: Trường hợp Công ty có phát sinh chi phí thuê tư vấn chào bán chứng 
khoán ra công chúng và phát hành riêng lẻ cổ phần, khoản chi phí này không dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa chịu thuế GTGT. Do đó chi phí tư vấn này không được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy 
định  (CV số 3498/TCT-KK ngày 22/08/2014). 

Kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh giảm: Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế theo quy định thì thực 
hiện kê khai như sau: 

- Đối với bên bán hàng thì thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào Bảng kê mẫu 01-1/GTGT và ghi giá trị âm. 

- Đối với bên mua thì thực hiện kê khai mẫu 01-2/GTGT và ghi giá trị âm. 

Hiện tại Tổng cục Thuế đã hỗ trợ việc nhập số âm tại bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT trên ứng dụng HTKK, iHTKK (CV 
số 3430/TCT-KK ngày 21/08/2014).  

Kê khai thuế đối với hóa đơn bị bỏ sót: Trường hợp Công ty có hóa đơn bỏ sót phát sinh trong tháng 12/2013 chưa kê 
khai của kỳ kê khai tháng 12 thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 
(sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót tức là hóa đơn bỏ sót trên của Công ty chỉ được kê khai trong các kỳ 
kê khai đến tháng 05/2014. 

Các hóa đơn đầu vào phát sinh từ thời điểm 01/01/2014 bị bỏ sót chưa kê khai được thực hiện theo hướng dẫn tại 
Khoản 8, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (CV số 3429/TCT-KK ngày 
21/08/2014). 

Khấu trừ thuế GTGT: Trường hợp Công ty bị cơ quan hải quan ấn định thuế GTGT hàng nhập khẩu thì Công ty được kê 
khai, khấu trừ số thuế GTGT bị ấn định nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT theo quy định, số tiền phạt vi 
phạm hành chính về thuế theo quyết định ấn định không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 
thuế thu nhập doanh nghiệp (CV số 3426/TCT-KK ngày 21/08/2014). 

Kê khai, tính nộp thuế GTGT: Từ 1/1/2014, doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bán các sản 
phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông 
thường trước đây đã áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% ở khâu kinh doanh thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã 
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thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, trong đó ví dụ đối với một số sản phẩm như “sản phẩm cám, tấm, trấu 
được tạo ra từ quá trình xay xát thóc được coi là sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa chế biến 
thành sản phẩm khác". 

Như vậy, từ ngày 01/01/2014, đối với sản phẩm trấu, bột trấu, trấu ép thành viên do tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán 
ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 
bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế 
GTGT (CV số 3393/TCT-CS ngày 20/08/2014). 

Hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư: Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, 
cơ sở kinh doanh đã thành lập chi nhánh, chi nhánh đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế, nhưng chi nhánh không 
quản lý dự án, dự án vẫn do cơ sở kinh doanh trực tiếp quản lý, chưa bàn giao cho chi nhánh, cơ sở kinh doanh đã và 
đang tiến hành kê khai riêng thuế GTGT đầu vào cho dự án trên Mẫu số 02/GTGT và lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT 
riêng đối với số thuế đầu vào của dự án thì cơ sở kinh doanh được xem xét, hoàn thuế GTGT đầu vào cho dự án đầu tư 
sau khi bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (CV số 3343/TCT-CS ngày 
18/08/2014). 

Hóa đơn GTGT: Nếu Công ty thực hiện bán hàng cho các nhà cung cấp với tính chất là đại lý bán hàng theo thỏa thuận 

giá bán lẻ do nhà cung cấp quyết định, nhà cung cấp tự chịu trách nhiệm pháp lý về sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa 
của chính mình thì khi nhà cung cấp xuất hàng, nhà cung cấp sử dụng Phiếu xuất kho kèm theo Lệnh điều động nội bộ; 
khi Công ty bán hàng, Công ty phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán 
ra gửi về các nhà cung cấp để các nhà cung cấp lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho Công ty. 

Trường hợp Công ty có số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một 
lần. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ra theo 
từng nhóm thuế suất. 

Công ty thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế 
GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của nhà cung cấp xuất cho (CV số 3334/TCT-CS ngày 18/08/2014). 

Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi: Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương 
pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ 
qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai nộp thuế 
GTGT, không được hoàn thuế GTGT (CV số 3279/TCT-CS ngày 14/08/2014). 

Hoàn thuế GTGT: Hàng hóa nhập khẩu bằng tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch không phải 
là hàng hóa mua bán nhằm mục đích thương mại nên không phát sinh nghĩa vụ thanh toán, không có hợp đồng và hóa 

đơn thể hiện việc mua bán hàng hóa và cũng không có chứng từ thanh toán khoản tiền mua hàng hóa đó. 

Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa bằng tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch, không 
có chứng từ thanh toán tiền mua hàng hóa nên không đáp ứng điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu 
vào (CV số 3271/TCT-KK ngày 14/08/2014). 

Thuế GTGT đối với số tiền thu được từ việc khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý: Hoạt động mà Ngân 
hàng thực hiện ủy quyền cho bên thứ 3 là các doanh nghiệp trong nước quản lý, khai thác tài sản đảm bảo trong thời 
gian chờ phát mại với mục đích thu hồi nợ gốc là hoạt động mới phát sinh chưa được hướng dẫn rõ. Nếu trong quá 
trình khai thác tài sản đảm bảo phát sinh doanh thu vượt quá mức thu hồi nợ gốc thì phần vượt của thu hồi nợ gốc phải 
kê khai, nộp Thuế GTGT theo quy định (CV số 3255/TCT-DNL ngày 14/08/2014). 

Thuế GTGT đối với trường hợp giải thể đơn vị phụ thuộc: Trường hợp Công ty có một xí nghiệp là đơn vị hạch toán phụ 
thuộc có con dấu, có mã số thuế đơn vị trực thuộc, có tài khoản tiền gửi ngân hàng, thực hiện đầy đủ sổ sách kế toán 
và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế tại; Hội đồng quản trị Công ty có quyết định giải thể Xí nghiệp và 
giao cho Công ty thực hiện sắp xếp nhân sự và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của xí 
nghiệp thì Xí nghiệp thực hiện quyết toán thuế theo quy định, đồng thời thực hiện bàn giao toàn bộ tài sản (là hàng 
hóa, vật tư, công cụ…) kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản, không phải xuất hóa đơn và bàn giao toàn bộ số thuế 

GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết (nếu có) cho Công ty và Công ty được kê khai, khấu trừ theo chế độ quy định 
(CV 3253/TCT-CS ngày 14/08/2014). 

Hóa đơn đối với bán tài sản bảo đảm: Bán tài sản đảm bảo tiền vay do cơ quan thi hành án thực hiện theo quy định 
của pháp luật về xử lý tài sản đảm bảo tiền vay không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên không thuộc đối tượng 
được cấp hóa đơn lẻ theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC (CV số 3218/TCT-CS ngày 12/08/2014). 

Hoàn thuế GTGT: - Trường hợp hàng xuất khẩu thanh toán theo phương thức chậm trả hoặc từng kỳ, được ghi rõ trong 
hợp đồng xuất khẩu trong thời gian chưa đến hạn thanh toán; chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, hoặc phía 
nước ngoài đã có thanh toán hoặc tạm ứng trước; nếu cơ sở kinh doanh có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đầu vào đối 
với hàng hóa xuất khẩu và đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế, hoàn thuế theo quy định thì được hoàn toàn bộ số thuế 
GTGT đầu vào. Đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng nếu cơ sở kinh doanh không cung cấp được chứng từ thanh 
toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng thì Cục Thuế thực hiện thu hồi lại số tiền thuế đã hoàn đối với hàng hóa xuất 
khẩu chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và xử phạt theo quy định. 



 
Năm 2014 – Tập II CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 

 

Trang 18 

- Trường hợp trong hợp đồng xuất khẩu không có thỏa thuận thanh toán chậm trả nếu tại thời điểm đề nghị hoàn thuế 
cơ sở kinh doanh mới được thanh toán một phần giá trị hàng hóa xuất khẩu thì thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần 

giá trị hàng hóa chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng chưa đủ điều kiện kê khai khấu trừ, hoàn thuế đối với 
hàng hóa xuất khẩu theo quy định (CV số 3182/TCT-KK ngày 12/08/2014). 

Sử dụng hóa đơn: Từ 1/6/2014, doanh nghiệp mới thành lập thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực 
tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu không thuộc trường hợp được tạo hóa đơn đặt in, tự in mà thuộc đối tượng mua 
hóa đơn của cơ quan thuế. 

Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi phương pháp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với 
doanh thu đã thực hiện đặt in hóa đơn bán hàng và đã thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn trước đây của 
Bộ Tài chính mà chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng (CV số 3074/TCT-CS ngày 06/08/2014). 

Thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa nông, lâm, thủy sản: Trường hợp Công ty là tổ chức nộp thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ thì khi Công ty cung cấp các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế 
biến hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì 
không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT; trường hợp Công ty cung cấp các hàng hóa trên cho các đối tượng khác như 
hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải thực hiện kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế 
suất 5% theo quy định (CV số 3070/TCT-CS ngày 06/08/2014). 

Hóa đơn thuế GTGT: Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung ứng dịch vụ cảng biển với các đại lý cho các hãng vận tải 

nước ngoài mà các đại lý cung cấp được hợp đồng đại lý với các hãng vận tải nước ngoài thì Công ty lập hóa đơn cho 
các hãng vận tải nước ngoài đối với các khoản phí dịch vụ cung cấp các phương tiện phục vụ cho việc cập bến, xếp dỡ 
container trong phạm vi cảng, chi phí xếp container lên tàu và dỡ container từ tàu, chi phí tiếp nhận, bàn giao, vận 
chuyển, xử lý, phân loại, sắp xếp và lưu bãi container, đảo chuyển container trên tàu ... mà đại lý thực hiện chi hộ cho 
các hãng vận tải nước ngoài (CV số 2824/TCT-CS ngày 25/07/2014). 

Hoàn thuế GTGT: Ngày 27/2/2014, Tổng cục Thuế có công văn số 586/TCT-CS hướng dẫn các nội dung chính sách mới 
về thuế GTGT, trong đó hướng dẫn: "Trong quá trình thực hiện từ ngày 01/01/2014, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã nộp 
thuế theo phương pháp khấu trừ đã bán sản phẩm trồng trọt chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm 
khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã và đã lập hóa đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì 
người bán và người mua phải điều chỉnh hóa đơn để không phải kê khai tính nộp thuế GTGT" 

Trường hợp các đơn vị thực hiện điều chỉnh hóa đơn theo hướng dẫn của công văn số 586/TCT-CS của Tổng cục Thuế 
nêu trên và sau khi bù trừ tự động với số tiền thuế phải nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt theo nguyên tắc quy định mà 
vẫn còn phát sinh số thuế GTGT thừa thì đơn vị được giải quyết hoàn thuế ngay (CV số 2785/TCT-CS ngày 
25/07/2014). 

Điều chỉnh hóa đơn GTGT: Trường hợp bên bán và bên mua đã kê khai thuế, nhưng sau đó phát hiện hàng hóa không 

đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một phần hàng hóa thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thỏa 
thuận bằng văn bản ghi rõ lý do trả lại hàng hóa. Khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa 
đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hóa đơn này là căn cứ để 
bên bán điều chỉnh doanh số bán, số thuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua, số thuế GTGT đầu vào, 
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 công bố quyết kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế mà phát hiện hồ sơ 
khai thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì công ty thực hiện kê khai, điều chỉnh theo kết 
luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế tại kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định và bị xử lý vi phạm 
pháp luật về thuế theo đúng quy định (CV số 2753/TCT-KK ngày 21/07/2014). 

Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng: Trường hợp Công ty trực tiếp ký hợp đồng nhận thầu xây dựng công 
trình tòa nhà hành chính với chủ đầu tư ngoại tỉnh, trong đó thỏa thuận chủ đầu tư thanh toán toàn bộ giá trị công 
trình cho Công ty thì Công ty lập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo quy định với giá tính 
thuế GTGT là toàn bộ giá trị công trình bàn giao chưa có thuế GTGT; được khấu trừ thuế đầu vào đối với chi phí mua 
vào (bao gồm cả chi phí thuê nhà thầu phụ thực hiện, nếu có) theo quy định. 

Trường hợp Công ty trực tiếp thực hiện một phần hợp đồng nêu trên, phần còn lại ký hợp đồng giao thầu lại cho nhà 
thầu phụ với thỏa thuận Công ty thanh toán phần giá trị công trình giao thầu cho nhà thầu phụ thì: 

+ Công ty: kê khai, khấu trừ, nộp thuế GTGT như nêu trên. 

+ Nhà thầu phụ: Nếu nhà thầu phụ có trụ sở chính khác tại địa bàn thực hiện công trình thì lập hóa đơn GTGT và kê 
khai nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo quy định với giá tính thuế GTGT là phần giá trị công trình do nhà thầu phụ 
thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT; được khấu trừ thuế đầu vào đối với chi phí mua vào theo quy định. Nếu nhà 
thầu phụ có trụ sở chính tại địa bàn thực hiện công trình thì kê khai nộp thuế GTGT tại trụ sở chính, không phải kê khai 
nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh đối với công trình nêu trên (CV số 2750/TCT-KK ngày 21/07/2014). 

Hoàn thuế đối với dự án đầu tư: Trường hợp Công ty đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương 
pháp khấu trừ, chưa đi vào hoạt động, có phát sinh số thuế GTGT luỹ kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào là chi phí phục 
vụ cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên, thuộc đối tượng và trường hợp hoàn thuế theo các hướng dẫn của pháp luật 
về quản lý thuế thì được hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật (CV số 2730/TCT-KK ngày 18/07/2014). 
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Hóa đơn điều chuyển tài sản: - Trường hợp Công ty thực hiện điều chuyển tài sản cho Chi nhánh là đơn vị hạch toán 
phụ thuộc thì Công ty phải có lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn. 

- Trường hợp Công ty xuất hóa đơn GTGT điều chuyển tài sản cho Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì Công ty 
và Chi nhánh lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập; trên cơ sở biên bản đã lập, Công ty thực hiện điều chỉnh giảm số 
thuế GTGT đầu ra, Chi nhánh điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ (CV số 2646/TCT-KK ngày 
14/07/2014). 

Phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập: - Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã mới 
thành lập có hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị nhưng máy móc, thiết bị chưa đạt tiêu chuẩn là tài sản cố 
định hoặc có hóa đơn mua công cụ, dụng cụ vẫn được chấp nhận để tổng hợp vào tông giá trị của tài sản cố định, máy 
móc, thiết bị đầu tư, mua sắm; nếu có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp, hợp tác xã được đăng ký tự nguyện 
áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. 

- Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập nhận góp vốn bằng tài sản: Căn cứ vào bộ hồ sơ góp vốn vào 
doanh nghiệp: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội 
đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định 
của pháp luật), kèm theo hồ sơ về nguồn gốc tài sản để tổng hợp vào tổng giá trị của tài sản cố định, máy móc, thiết bị 
đầu tư, mua sắm; nếu hồ sơ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã nhận góp vốn bằng tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên và 
đảm bảo ghi nhận tài sản của doanh nghiệp thì doanh nghiệp, hợp tác xã được đăng ký tự nguyện áp dụng phương 

pháp khấu trừ thuế. 

- Trường hợp doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư trước ngày 01/01/2014 đang trong giai đoạn đầu tư, chưa có 
doanh thu thì doanh nghiệp tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong năm 2014. 

- Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2014 có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. 

- Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày 26/4/2014 có dự án đầu tư 
không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án 
đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, chưa thông báo phát hành hóa 
đơn hoặc chưa mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế để sử dụng thì thực hiện theo công văn số 5485/BTC-TCT 
ngày 26/04/2014 của Bộ Tài chính (CV số 2616/TCT-CS ngày 10/07/2014). 

Thuế suất thuế GTGT:Trường hợp doanh nghiệp không tách được fillet cá tra sơ chế và phụ phẩm bán ra trong nội địa 
được chế biến từ nguồn nguyên liệu nào thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. 

Đối với các hoá đơn doanh nghiệp đã xuất bán fillet cá tra tại thị trường nội địa mà dòng thuế suất không ghi bỏ trống 
do xác định là đối tượng không chịu thuế thì doanh nghiệp xuất hoá đơn điều chỉnh theo quy định (CV số 2597/TCT-CS 
ngày 10/07/2014). 

Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại người bán: - Sản phẩm trồng trọt, chăn 
nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ 
chức, cá nhân nhập khẩu dùng làm thức ăn chăn nuôi (kể cả nhập khẩu về để sản xuất thức ăn chăn nuôi) thuộc đối 
tượng không chịu thuế GTGT thì không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu. 

- Nguyên vật liệu nhập khẩu để dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nhưng không đảm 
bảo chất lượng, tái xuất khẩu trả lại nhà cung cấp nước ngoài thì không được khấu trừ thuế GTGT. 

Số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu của sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế 
biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân nhập khẩu dùng làm thức ăn 
chăn nuôi (kể cả nhập khẩu về để sản xuất thức ăn chăn nuôi) và nguyên vật liệu nhập khẩu đã tái xuất là số thuế 
GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu (CV số 2526/TCT-KK ngà 07/07/2014). 

THUẾ TNDN 

Ưu đãi thuế TNDN: Dự án đầu tư của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế mà giai đoạn 2009 - 2013 có đầu tư 
bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh không thuộc dự án đầu tư mới và dự án 
đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên này cũng được 
hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án đang áp dụng cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2014. 

Trường hợp Công ty thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư trong đó có điều chỉnh phần vốn đầu tư tăng thêm và tăng công 
suất đầu tư, thì dự án đầu tư của Công ty không thuộc trường hợp bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên mà đây 
được coi là đầu tư mở rộng, do vậy, phần thu nhập tăng thêm nêu trên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo các 
văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN (CV số 5928/TCT-CS ngày 31/12/2014).  

Ưu đãi thuế theo dự án đầu tư:  Trường hợp doanh nghiệp là Công ty Cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ 
Công ty TNHH vào tháng 10/2007. Trước thời điểm này, Công ty TNHH đang thực hiện 02 dự án đầu tư (dự án 1 hoạt 
động từ ngày 09/12/2004). Dự án 2 là dự án đầu tư mở rộng quy mô của Công ty TNHH trên cơ sở dự án 1 thì Dự án 2 
được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng đối với phần thu nhập tăng thêm theo điều kiện thực tế đáp 
ứng. Do vậy, Công ty Cổ phần chuyển đổi từ Công ty TNHH sẽ tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế TNDN mà Công ty TNHH 
đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư. 
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Bán tài sản đảm bảo tiền vay: Khi bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản để bảo đảm thi hành án thì được ưu 
tiên thanh toán cho nghĩa vụ được đảm bảo trước khi thực hiện các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. 

Trường hợp cơ quan thi hành án bán đấu giá tài sản đảm bảo tiền vay tại các tổ chức tín dụng của các doanh nghiệp 
mà giá trị tài sản bán không đủ trả nợ gốc và lãi vay tại tổ chức tín dụng thì không phải nộp thuế TNDN (CV số 
5858/TCT-CS ngày 26/12/2014). 

Bù trừ thu nhập các hoạt động: Trường hợp Công ty có năm tài chính từ ngày 1/7/2013 đến ngày 30/6/2014, trong kỳ 
tính thuế TNDN nêu trên Công ty có phát sinh lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì số lỗ này được bù trừ 
với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh khác như sau: 

- Từ ngày 1/7/2013 đến ngày 31/12/2013 nếu Công ty phát sinh lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì sổ 
lỗ này được chuyển vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản của năm 2014, Công ty không được 
chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác theo quy định) phát sinh từ 
ngày 1/7/2013 đến ngày 31/12/2013. 

- Từ ngày 1/1/2014 đến 30/6/2014 nếu Công ty phát sinh lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì số lỗ này 
được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác theo quy định) phát sinh từ ngày 
1/1/2014 đến ngày 30/6/2014 (CV số 5805/TCT-CS ngày 24/12/2014). 

Ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng: Về chính sách thuế TNDN thời kỳ năm 2012 quy định doanh nghiệp thành lập mới 
từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định. Trường hợp 
doanh nghiệp đang hoạt động có thực hiện dự án đầu tư mở rộng thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không 
được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, trường hợp thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1996, 
tháng 4/2012 Công ty triển khai thực hiện dự án đầu tư nhà làm việc và dịch vụ thương mại và dự án này hoàn thành, 
đi vào hoạt động từ tháng 8/2013 thì phần thu nhập từ dự án này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định 
(CV số 5718/TCT-CS ngày 19/12/2014). 

Chính sách thuế TNDN: Năm 2014, Công ty có phát sinh khoản thu nhập nhận được từ nhà cung cấp giảm giá do đã 
bán được số lượng hàng hóa theo yêu cầu của nhà cung cấp thì khoản thu nhập này là thu nhập khác của Công ty. Nếu 
năm 2014 Công ty đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi về địa bàn theo quy định tại văn bản pháp quy 
trước năm 2014 thì Công ty được hưởng ưu dãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập khác nêu trên (CV 
số 5711/TCT-CS ngày 19/12/2014). 

Thuế TNDN đối với trường hợp tách doanh nghiệp: Trường hợp Công ty (Công ty bị tách) nếu có thực hiện tách doanh 
nghiệp bằng cách chuyển một phần tài sản để thành lập Công ty khác (Công ty được tách), đến thời điểm tách, Công ty 
vẫn còn lỗ lũy kế chưa kết chuyển hết theo quy định thì đề nghị Cục thuế căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật 
thuế TNDN và pháp luật có liên quan, làm việc cụ thể với doanh nghiệp để hướng dẫn đơn vị xác định và phân chia số 
lỗ lũy kế này cho các Công ty được tách một cách phù hợp với tài sản, quyền lợi và nghĩa vụ khi chia tách; thời gian 

chuyển lỗ thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN (CV số 5665/TCT-CS ngày 
18/12/2014). 

Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp di dời: Không có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với các trường hợp di dời cơ sở 
SXKD. Trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN, khi di dời cơ sở SXKD thì tiếp tục được hưởng 
ưu đãi thuế TNDN cho thời gian ưu đãi còn lại nếu tiếp tục đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN. Doanh nghiệp phải 
tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động kinh doanh 
không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng (CV số 5636/TCT-CS ngày 17/12/2014). 

Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế: Trường hợp cơ quan thuế thanh tra phát hiện Công ty kê khai sai thu nhập từ 
chuyển nhượng bất động sản dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp thì Công ty bị xử phạt về hành vi khai sai và tính 
tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định. 

Trường hợp hành vi phạm pháp luật về thuế của Công ty quá thời hiệu xử lý vi phạm pháp luật về thuế thì không xử 
phạt về hành vi vi phạm pháp luật về thuế (CV số 5618/TCT-CS ngày 16/12/2014). 

Xác định lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định: Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (theo luật thuế TNDN) nếu là chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 
đáp ứng đủ điều kiện theo quy định về chuẩn mực và kế toán doanh nghiệp, có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp theo 
quy định của pháp luật hiện hành, được ghi nhận là chi phí kế toán để xác định lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN. Lợi 
nhuận sau thuế TNDN (để làm cơ sở phân phối các quỹ và xác định lợi nhuận còn lại nộp Ngân sách nhà nước theo quy 
định tại Thông tư 187/2013/TT-BTC) được xác định bằng lợi nhuận kế toán trước thuế trừ thuế TNDN phải nộp Ngân 
sách nhà nước theo quy định của Luật thuế TNDN (CV số 5607/TCT-DNL ngày 16/12/2014). 

Chính sách thuế TNDN: Trường hợp năm 2013, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty tham gia hợp đồng hợp tác 
kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (không phải là hoạt động 
chuyển nhượng bất động sản), theo hợp đồng Tổng công ty là người đại diện thực hiện hạch toán ghi chép sổ sách kế 
toán thì Tổng công ty có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu 
nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh 
doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành; phần lợi nhuận trước thuế 
thu nhập doanh nghiệp Tổng công ty được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tổng công ty (CV số 5552/TCT-CS ngày 12/12/2014). 
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Xác định lợi nhuận (thu nhập) thuần trước thuế TNDN để áp dụng phương pháp so sánh lợi nhuận: Cách xác định lợi 
nhuận (thu nhập) thuần trước thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn trong Thông tư số 66/2010/TT-BTC tuân theo 

quy định của chế độ kế toán và báo cáo tài chính. Tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khi 
so sánh giữa giao dịch độc lập được chọn để so sánh và giao dịch liên kết, doanh nghiệp phải thực hiện phân tích và 
đánh giá các tiêu thức ảnh hưởng và điều chỉnh các khác biệt trọng yếu (nếu có) để làm rõ tính tương đương... Việc 
điều chỉnh khác biệt, trong từng trường hợp cụ thể có thể điều chỉnh cộng thêm (+) hoặc trừ đi (-) để loại trừ yếu tố 
khác biệt làm ảnh hưởng tới lợi nhuận. 

Trong thực tế rất khó có thể tìm kiếm được doanh nghiệp độc lập tương đồng với doanh nghiệp liên kết về cơ cấu vốn 
chủ sở hữu và vốn vay và rất khó có thể tìm kiếm được doanh nghiệp độc lập tương đồng với doanh nghiệp liên kết về 
sự tác động của hoạt động tài chính và hoạt động khác đến kết quả hoạt động SXKD. Do vậy, khi thực hiện loại trừ 
khác biệt trọng yếu tác động đến tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp trong quá trình so sánh, xác định giá thị trường sản 
phẩm trong giao dịch liên kết thì nên loại trừ hoạt động tài chính và hoạt động khác để đảm bảo tính tương đồng cao 
trong việc so sánh tỷ suất sinh lời. Việc loại trừ này là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Thông tư số 66/2010/TT-BTC 
và phù hợp với thông lệ quốc tế (CV số 5545/TCT-CC ngày 11/12/2014).  

Thuế TNDN đối với đơn vị phụ thuộc: Trường hợp Tổng công ty có các đơn vị hạch toán phụ thuộc thì Tổng công ty có 
trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị hạch toán phụ thuộc. 

Trường hợp Tổng công ty có các đơn vị hạch toán phụ thuộc mà các đơn vị này có hoạt động sản xuất thì phải phân bổ 

số thuế phải nộp ở nơi đơn vị đóng trụsở chính và nơi có cơ sở sản xuất. 

Trường hợp Tổng công ty có các đơn vị hạch toán phụ thuộc hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế 
hoặc các đơn vị hạch toán độc lập thì các đơn vị thực hiện kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (CV số 
5455/TCT-CS ngày 05/12/2014). 

Ưu đãi thuế TNDN: Trường hợp doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập nhưng dự án đầu 
tư của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh 
doanh của hộ kinh doanh cá thể để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì dự án này không được hưởng ưu đãi 
thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới theo quy định (CV số 5042/TCT-CS ngày 14/11/2014).  

Chính sách thuế TNDN: Trường hợp Công ty thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thư số qua hệ thống đại lý bán hàng, 
khách hàng trả tiền dịch vụ trước cho nhiều năm, chi phí liên quan đến dịch vụ phát sinh trong các năm cung cấp dịch 
vụ thì Công ty có thể lựa chọn xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước 
hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. 

Trường hợp đối với các kỳ tính thuế trước năm 2014, Công ty đã thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
đối với thu nhập từ cung cấp dịch vụ chứng thư số theo doanh thu được phân bổ cho số năm trả tiền trước thì không 
điều chỉnh lại nếu không làm thay đổi số thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty phải nộp (CV số 4985/TCT-CS ngày 
11/11/2014). 

Sửa đổi, bổ sung các quy định về thuế: Ngày 10/10/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC 
hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng sau đây: 

Về thuế thu nhập doanh nghiệp 

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN như 
sau: 

1. Bổ sung quy định doanh nghiệp được trích khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN toàn 
bộ giá trị đối với xe ô tô làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô có giá trị trên 1,6 tỷ đồng. 

2. Bổ sung quy định doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp 
cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi 
hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch 
họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại 
ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu 

trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. 

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng 
quỹ lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiết c, điểm 2.5, 
Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính. 

3. Bổ sung quy định không thu thuế TNDN đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản đối với trường hợp cổ phần 
hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. 

4. Bổ sung hướng dẫn xác định ưu đãi thuế đối với dự án phân kỳ đầu tư và dự án trang bị bổ sung máy móc thường 
xuyên 

5. Sửa đổi, bổ sung thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp được hưởng ưu đãi 
thuế bao gồm cả các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc 
tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009. 
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Về thuế giá trị gia tăng 

1. Bổ sung quy định khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định là ô tô dùng để làm 
mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô được khấu trừ toàn bộ (không bị khống chế nguyên giá theo mức 1,6 tỷ đồng). 

2. Sửa đổi, bổ sung về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị 
hàng hóa, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ 
bằng văn bản, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả 
góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do 
chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu 
vào. 

Trường hợp khi thanh toán, cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải 
kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ 
thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan 
thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai, 
khấu trừ). 

Về quản lý thuế 

1. Về việc khai thuế GTGT theo quý: 

- Sửa đổi, bổ sung quy định: Người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của 
năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý và thời điểm kê khai theo quý áp 
dụng từ kỳ khai thuế GTGT quý IV năm 2014 (tháng 10, 11, 12 năm 2014). 

- Bổ sung Mẫu số 07/GTGT - Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng 

2. Bỏ quy định doanh nghiệp phải khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý. Doanh nghiệp thực hiện tạm 
nộp hàng quý và quyết toán thuế TNDN theo năm. 

Đồng thời, bổ sung quy định về việc xác định số thuế TNDN tạm nộp hàng quý, tính tiền chậm nộp đối với phần chênh 
lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán. 

Thông tư số 151/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Riêng quy định tại Chương I 
Thông tư áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. 

Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu trong giai đoạn 2004-2006:  Ngày 03/10/2014, 
Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 14041/BTC-TCT hướng dẫn việc xử lý giảm 50% thuế TNDN đối với các doanh 
nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004-2006 nhưng từ năm 2009 mới kê khai năm đầu tiên giảm 50% 
thuế TNDN như sau: 

1. Đối với doanh nghiệp từ năm 2009 về trước đã đăng ký hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo hướng dẫn tại văn 
bản số 10997/BTC-CST ngày 08/9/2006 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết chứng 
khoán nhưng chưa kê khai giảm 50% thuế TNDN do niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn từ 2004-2006 thì từ năm 
tài chính 2009 doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi phần thuế TNDN theo trường hợp này. 

2. Trường hợp từ năm 2009 là năm đầu tiên doanh nghiệp đã kê khai giảm 50% thuế TNDN do niêm yết chứng khoán 
lần đầu thì doanh nghiệp phải kê khai điều chỉnh nộp Ngân sách nhà nước số thuế TNDN đã kê khai giảm 50%. Các 
doanh nghiệp không bị xử phạt về hành vi khai sai, chậm nộp thuế hoặc nộp tiền chậm nộp thuế đối với số thuế đã kê 
khai giảm thuế. 

3. Trường hợp các doanh nghiệp nêu tại Điểm 2 công văn này có vốn cổ phần Nhà nước, vốn góp cổ phần của các 
doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp đã chia cổ tức của năm đã kê khai giảm 50% thuế 
TNDN do niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004-2006 thì số thuế TNDN phải nộp Ngân sách được xác định như 
sau: 

Số thuế TNDN 
phải nộp Ngân 
sách nhà nước 

= 

Số thuế TNDN đã kê 
khai giảm 50% do 
niêm yết chứng 
khoán lần đầu giai 
đoạn 2004-2006 

- 

Số cổ tức đã chia cho đại diện chủ sở hữu vốn cổ 
phần nhà nước hoặc đại diện chủ sở hữu vốn góp 
cổ phần của các doanh nghiệp do nhà nước đầu tư 
100% vốn điều lệ từ nguồn giảm 50% số thuế 
TNDN do niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 
2004-2006 

Số cổ tức đã chia cho đại diện chủ sở hữu vốn cổ phần nhà nước hoặc đại diện chủ sở hữu vốn góp cổ phần của các 
doanh nghiệp do nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ từ nguồn giảm 50% thuế TNDN do niêm yết chứng khoán lần đầu 
giai đoạn 2004-2006 là số cổ tức đã trả cho chủ sở hữu vốn nhà nước theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng 
quản trị; số cổ tức này bao gồm số cổ tức tạm chia năm kê khai giảm 50% thuế TNDN và số cổ tức còn lại trả trong 
năm sau, kể cả trường hợp cổ tức chia cho cổ phần nhà nước từ nguồn này nhưng để lại để tăng vốn Điều lệ tại doanh 
nghiệp. 
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4. Các trường hợp doanh nghiệp đã kê khai giảm 50% thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điểm 2 công văn này, đã điều 
chỉnh nộp ngân sách số thuế TNDN đã kê khai giảm 50% thì làm thủ tục điều chỉnh tại số thuế TNDN phải nộp ngân 

sách theo hướng dẫn tại công văn này với cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp. 

5. Từ năm 2014 nếu doanh nghiệp vẫn kê khai giảm 50% thuế TNDN do niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004-
2006 sẽ bị truy thu số thuế TNDN đã kê khai giảm 50% và bị xử lý về hành vi khai sai thuế TNDN theo quy định pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính về thuế. 

Chi phí khấu hao TSCĐ: Trường hợp Công ty mua căn hộ để cho chuyên gia nước ngoài ở, nếu tại Hợp đồng lao động 
ký với chuyên gia nước ngoài quy định Công ty chi trả tiền lương (không bao gồm tiền nhà ở) và chịu trách nhiệm bố trí 
nơi ở cho chuyên gia trong thời gian công tác tại Việt Nam thì được trích khấu hao đối với căn hộ do Công ty mua và 
tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Việc xác định thu nhập chịu TNCN đối với chuyên gia 
nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn (CV số 4723/TCT-CS ngày 
27/10/2014). 

Xác định chi phí được trừ: Trường hợp Công ty có ký hợp đồng mượn xe ô tô theo quy định của pháp luật và thực tế có 
sử dụng vào mục đích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế 
GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các 
khoản chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng nếu các khoản chi phí được nêu cụ thể trong hợp đồng mượn xe và 
đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định của pháp luật (CV số 4708/TCT-CS ngày 
24/102/2014). 

Chính sách thuế đối với tổ, đội phụ thuộc: Trường hợp Công ty có thành lập các đội thi công trực thuộc, không có tư 
cách pháp nhân, không thực hiện sổ sách kế toán, không lưu giữ hóa đơn chứng từ, không đăng ký kê khai, nộp thuế, 
đội trưởng là người thuộc của Công ty, khi được Công ty giao khoán thi công công trình thì đội trưởng nhận lương 
khoán theo sản phẩm, được trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các đội chỉ thực hiện nhiệm vụ thi công các 
công trình do Công ty trúng thầu theo hình thức Công ty khoán trọn gói cho các đội, thuế GTGT và thuế TNDN do Công 
ty đảm nhận, doanh số khoán cho các đội là giá vốn đầu vào của Công ty thì: 

- Về thuế GTGT: Công ty khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, về thuế GTGT đầu ra do Công ty xuất 
hóa đơn GTGT cho các chủ đầu tư theo hợp đồng, nghiệm thu công trình, còn thuế GTGT đầu vào trên các hóa đơn có 
tên, mã số thuế của Công ty và có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì được khấu trừ thuế theo quy định. 

- Về thuế TNDN: Đối với doanh số khoán cho các đội thi công là giá vốn đầu vào của Công ty mà không đầy đủ hóa 
đơn, chứng từ chứng minh thì cơ quan thuế thực hiện ấn định chi phí giá vốn hợp lý làm căn cứ tính thuế TNDN. 

- Các đội thi công là đơn vị trực thuộc do Công ty thành lập, không có tư cách pháp nhân, không lưu giữ hóa đơn, 
chứng từ, thực hiện nhiệm vụ thi công các công trình do Công ty trúng thầu thì Công ty có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ 
thuế chung đối với các hợp đồng xây dựng ký kết (CV số 4645/TCT-CS ngày 22/10/2014). 

Xác định ưu đãi thuế TNDN: Trường hợp của Công ty trong thời gian chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu 
có điều chỉnh thay đổi tăng vốn điều lệ, vốn đầu tư và bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh thì được hưởng ưu đãi 
thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư theo điều kiện thực tế đáp ứng. 

Đối với hoạt động gia công trong đó bên gia công đầu tư máy móc, thiết bị, lực lượng lao động,... đồng thời nhận toàn 
bộ nguyên vật liệu (hoặc nguyên vật liệu chính) của bên đưa gia công theo hợp đồng gia công đã ký để sản xuất ra 
thành phẩm giao cho bên đưa gia công thì được xem là hoạt động sản xuất (CV số 4638/TCT-CS ngày 22/10/2014). 

Thu nhập khác: Trường hợp Công ty được hoàn lại số tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp từ ngày 1/1/2012 đến ngày 
14/11/2012 thì nếu khi được hoàn thuế, Công ty điều chỉnh giảm số thuế bảo vệ môi trường đã nộp và bên mua điều 
chỉnh tăng thu nhập khác thì Công ty không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số tiền thuế bảo vệ môi 
trường được hoàn theo quyết định của cơ quan thuế. Trường hợp Công ty không hoàn trả lại số tiền thuế bảo vệ môi 
trường cho bên mua khi được hoàn thuế thì số tiền thuế bảo vệ môi trường được hoàn là khoản thu nhập khác và Công 
ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (CV số 4424/TCT-CS ngày 10/10/2014). 

Chuyển lỗ của chi nhánh hạch toán độc lập đã giải thể: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp có chi 
nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của 

chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi 
nhánh theo quy định của pháp luật. Theo đó, trường hợp Công ty kế thừa toàn bộ quyền lợi và trách nhiệm của chi 
nhánh khi giải thể, đã được cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế tại chi nhánh xác định số lỗ chi tiết của từng năm 
thì số lỗ đó được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và chuyển lỗ vào Công ty, thời gian chuyển lỗ thực hiện theo quy 
định (CV số 4315/TCT-CS ngày 03/10/2014). 

Chênh lệch tỷ giá: Trường hợp Công ty thanh toán khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn bằng ngoại tệ cho Công ty nước 
ngoài trên cơ sở chuyển đổi từ khoản tiền vay thành vốn góp thì khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá khoản tiền vay 
ngoại tệ tại thời điểm trả nợ là khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và được tính vào chi phí được trừ khi tính 
thuế thu nhập doanh nghiệp (CV số 4277/TCT-CS ngày 02/10/2014). 

Hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai: Trường hợp Công ty có hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương 
lai và phát sinh doanh thu, chi phí của hoạt động này thì nghĩa vụ thuế TNDN thực hiện như sau:  
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- Nếu hoạt động trên phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 
doanh nghiệp thì đây là hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. 

- Nếu hoạt động trên không thuộc ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 
doanh nghiệp thì thu nhập từ hoạt động trên là thu nhập khác (CV số 4207/TCT-CS ngày 29/09/2014). 

Chính sách thuế TNDN của hoạt động cho thuê đất: Trường hợp Công ty có dự án đầu tư phát triển hạ tầng cụm công 
nghiệp và được giao đất, cho thuê đất trước ngày 1/1/2009 để đầu tư xây dựng; cơ sở hạ tầng sau đó Công ty thực 
hiện đầu tư phát triển hạ tầng và cho các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp thuê lại đất đã phát triển hạ tầng thì 
thu nhập từ hoạt động này là thu nhập từ hoạt động kinh doanh phát triển hạ tầng và được hưởng ưu đãi thuế TNDN 
theo quy định. 

Đối với các dự án của Công ty được giao đất, cho thuê đất từ ngày 1/1/2009 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sau đó 
Công ty thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng và cho các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp thuê lại đất đã phát triển 
hạ tầng thì thực hiện theo quy định tại Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành 

Nếu Công ty không thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để cho thuê theo giấy phép đã cấp mà chuyển nhượng lại 
quyền sử dụng đất, quyền thuê đất cho đơn vị khác để đơn vị này tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng và cho thuê lại thì đây 
là hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, phải thực hiện nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập này (CV số 
4205/TCT-CS ngày 29/09/2014). 

Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu 
tư thuộc lĩnh vực giáo dục thì thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện doanh nghiệp thành lập 
mới hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa theo điều kiện thực tế đáp ứng ưu đãi đầu tư. 

Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu Công ty thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thì Công ty phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập 
doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không 
được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng (CV số 4150/BTC-TCT ngày 25/09/2014). 

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Đối với dự án đầu tư mới: Trường hợp Công ty đang hoạt động không được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN có thành lập chi nhánh tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện 
kinh tế xã hội thuận lợi) để thực hiện dự án mới và dự án đầu tư mới này thực hiện đầu tư từ ngày 01/01/2014, thuộc 
một trong các trường hợp quy định tại tiết a Khoản 5 Điều 18 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì Chi nhánh 
được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp 

Đối với dự án đầu tư mở rộng: trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp nằm ngoài địa bàn 
được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật trước năm 2014, từ ngày 1/1/2014 có thực hiện mở rộng 
quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí xác định dự án 
đầu tư mở rộng và đáp ứng điều kiện đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-
CP (bao gồm cả điều kiện khu công nghiệp nơi doanh nghiệp đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội không 
thuận lợi) thì thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng của Công ty được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đang 
hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng. 

Trường hợp, doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt 
động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP mà không đáp ứng một 
trong ba tiêu chí quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì ưu đãi thuế thực hiện theo dự án đang 
hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có)  

Xác định dự án đầu tư mới: Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 
01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu quy định tại Khoản 5 
Điều 18 nêu trên là dự án đầu tư còn đang trong giai đoạn đầu tư và chưa phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh của dự án đầu tư (CV số 12404/BTC-TCT ngày 05/09/2014). 

Chính sách thuế đối với các hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai: Trường hợp Công ty C có hợp đồng giao 
dịch mua bán hàng hóa tương lai và phát sinh doanh thu, chi phí của hoạt động này thì nghĩa vụ thuế TNDN thực hiện 
như sau:  

- Nếu hoạt động trên phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 
doanh nghiệp thì đây là hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. 

- Nếu hoạt động trên không thuộc ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 
doanh nghiệp thì thu nhập từ hoạt động trên là thu nhập khác (CV số 4207/TCT-CS ngày 29/09/2014). 

Ưu đãi thuế TNDN: Trường hợp Công ty thành lập năm 2009 là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh 
vực giáo dục thì thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện doanh nghiệp thành lập mới hoạt động 
trong lĩnh vực xã hội hóa theo điều kiện thực tế đáp ứng ưu đãi đầu tư. 

Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu Công ty thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thì Công ty phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập 



 
Năm 2014 – Tập II CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 

 

Trang 25 

doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không 
được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng (CV số 4150/BTC-TCT ngày 25/09/2014). 

Chính sách thuế TNDN: Trường hợp công ty kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ của công ty cũ được Nhà nước cho phép sử 
dụng quyền sử dụng đất thuê trong thời hạn 26 năm để góp vốn liên doanh với Bên nước ngoài để thành lập doanh 
nghiệp liên doanh thực hiện dự án đầu tư; nếu quyền sử dụng đất góp vốn này thực hiện đúng các thủ tục theo quy 
định của Pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ khi tính 
thuế TNDN kể từ khi dự án đi vào hoạt động theo chế độ quy định. Hết thời hạn sử dụng quyền sử dụng đất góp vốn, 
công ty liên doanh phải nộp tiền thuê đất và tính tiền thuê đất vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo chế độ quy 
định (CV số 4124/TCT-CS  ngày 24/09/2014). 

Vé máy bay mua qua website thương mại điện tử: Trường hợp doanh nghiệp trực tiếp mua vé máy bay qua website 
thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng 
từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh 
toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. Trường hợp doanh nghiệp 
không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy 
bay điện tử, giấy điều động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân 
tham gia hành trình vận chuyển. 

Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và 

giao cho cá nhân tự mua vé máy bay, thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng mang tên cá nhân, sau đó về thanh 
toán lại với doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh khoản chi phí này phục vụ cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gồm: vé máy bay, thẻ lên máy bay (trường hợp thu hồi được thẻ), các 
giấy tờ liên quan đến việc điều động người lao động đi công tác có xác nhận của doanh nghiệp, quy định của doanh 
nghiệp cho phép người lao động thanh toán công tác phí bằng thẻ cá nhân do người lao động được cử đi công tác là 
chủ thẻ và thanh toán lại với doanh nghiệp, chứng từ thanh toán tiền vé của doanh nghiệp cho cá nhân mua vé kèm 
theo chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân tham gia hành trình vận chuyển thì doanh nghiệp được kê 
khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm 
về tính hợp pháp của các hồ sơ, chứng từ nêu trên (CV số 3997/TCT-DNL ngày 16/09/2014). 

Hoàn thuế GTGT đối với máy móc nhập khẩu của dự án đầu tư: Ngày 12/9/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 
số 134/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy 
móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.  

Theo đó, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư, đang trong giai đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động; 
doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư trực tiếp hoặc ủy thác thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài 
sản cố định của dự án đầu tư mà gặp khó khăn khách quan về tài chính,chưa có nguồn tài chính để nộp thuế GTGT ở 
khâu nhập khẩu; đang phải vay ngân hàng thương mại để nhập máy móc, thiết bị đầu tư cho sản xuất kinh doanh; nếu 
không được thông quan hàng hóa sẽ bị thiệt hại lớn do phải đình chỉ, kéo dài thời gian đầu tư thực hiện dự án thì được 
lựa chọn áp dụng gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị cần nhập khẩu để tạo tài sản cố 
định của dự án đầu tư trong thời gian 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Việc gia hạn nộp thuế 
áp dụng kể từ lô hàng hóa nhập khẩu đầu tiên về cảng mà giá trị chưa đến 100 tỷ đồng.  

Để được hưởng chính sách trên, doanh nghiệp phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư; có con dấu, lưu giữ sổ sách, chứng 
từ kế toán, có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của doanh nghiệp; có tổng giá trị nhập khẩu máy móc, 
thiết bị để tạo tài sản cố định từ 100 tỷ đồng trở lên; có dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 
GTGT.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10/2014.  

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: Trường hợp doanh nghiệp mua nông sản của người sản xuất trực tiếp 
bán ra hoặc mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu 
chịu thuế GTGT (100 triệu đồng/năm) thì được phép lập Bảng kê theo mẫu 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 
78/2014/TT-BTC) kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán. 

Trường hợp doanh nghiệp mua nông sản của hộ, cá nhân kinh doanh (ngoài trường hợp nêu trên) thì phải sử dụng hóa 
đơn theo quy định và nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên 
thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (CV số 3924/TCT-CS ngày 10/09/2014). 

Chi phí đi công tác ở nước ngoài: Trường hợp doanh nghiệp cử cán bộ đi công tác nước ngoài nếu có phát sinh chi phí 
vượt mức 20 triệu đồng thì việc thanh toán bằng thẻ tín dụng của cá nhân được cử đi công tác được chấp nhận đủ điều 
kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và khoản chi này sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau: 

+ Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất; 

+ Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử cán bộ đi công tác; 

Ngoài ra, để thuận tiện trong công tác quản lý, đảm bảo tính minh bạch, doanh nghiệp cần xây dựng, ban hành quy 
chế tài chính hoặc quy chế nội bộ quy định/hoặc cho phép: cán bộ được phép thanh toán khoản công tác phí bằng thẻ 
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do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được Doanh nghiệp thanh toán lại cho cán bộ (CV số 3819/TCT-CS ngày 
06/09/2014). 

Thuế suất thuế TNDN: Trường hợp từ năm 2009 Công ty phát sinh doanh thu từ hoạt động cho thuê cơ sở hạ tầng (thu 
một lần cho cả thời gian thuê) thì Công ty phải căn cứ theo thời điểm phát sinh doanh thu để áp dụng văn bản quy 
phạm pháp luật tương ứng với từng thời điểm phát sinh doanh thu. Đối với khoản tiền thu một lần cho cả thời gian cho 
thuê, Công ty đã áp dụng mức thuế suất thuế TNDN phổ thông tại thời điểm phát sinh doanh thu để nộp cho cả thời 
gian cho thuê thì không điều chỉnh lại mức thuế suất thuế TNDN trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có hiệu 
lực về sau quy định mức thuế suất phổ thông thấp hơn tại thời điểm doanh nghiệp phát sinh doanh thu (CV số 
3747/TCT-CS ngày 04/09/2014). 

Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của ngân hàng thương mại: Nếu các ngân hàng thương mại hạch toán toàn 
ngành, có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính đối 
với hoạt động kinh doanh chính của chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Nếu các chi nhánh hạch toán phụ thuộc của ngân 
hàng thương mại có thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh chính thì khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có hoạt động kinh doanh đó (CV số 12074/BTC-TCT ngày 28/08/2014). 

Lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư: Lĩnh vực ưu đãi đầu tư “Đầu tư sản xuất, chế biến, dịch vụ công nghệ cao trong 
khu công nghiệp nhỏ và vừa, cụm công nghiệp” là tách rời nhau, cụ thể: lĩnh vực sản xuất trong khu công nghiệp nhỏ 
và vừa, cụm công nghiệp; lĩnh vực chế biến trong khu công nghiệp nhỏ và vừa, cụm công nghiệp; lĩnh vực dịch vụ công 

nghệ cao trong khu công nghiệp nhỏ và vừa, cụm công nghiệp (CV số 3588/TCT-CS ngày 26/08/2014). 

Chính sách thuế TNDN: Khi cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ 
miễn thuế, giảm thuế (kể cả trường hợp chưa kê khai để hưởng ưu đãi) thì: 

+ Đối với giai đoạn từ 01/01/2007 đến 31/12/2008: Cơ sở kinh doanh không hưởng miễn thuế, giảm thuế đối với số 
thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm. 

+ Đối với giai đoạn từ 01/01/2009 trở đi: Doanh nghiệp được hưởng miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo 
quy định. Tùy theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt vi phạm 
pháp luật về thuế theo quy định (CV số 3519/TCT-CS ngày 22/08/2014). 

Thuế đối với hoạt động chuyển lỗ: Trường hợp Công ty được Bộ Tài chính cho phép sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ 
trong kế toán và đã quy đổi ra đồng Việt Nam khi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế, khi Công ty thực hiện chuyển 
lỗ theo quy định thì số lỗ được chuyển là số lỗ tính bằng đồng Việt Nam đã được kê khai trong hồ sơ quyết toán thuế 
thu nhập doanh nghiệp các năm trước đã nộp cho cơ quan thuế (CV số 3144/TCT-CS ngày 11/08/2014). 

Chi phí được trừ khi tính thuế: Trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, 
chưa phát sinh doanh thu, Công ty có phát sinh các khoản chi phí thường xuyên (không phải là các khoản chi đầu tư 
xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định) và phát sinh thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng; 
nếu các khoản chi thường xuyên của Công ty phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có đầy đủ 
hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định thì các khoản chi phí thường xuyên này được bù trừ với thu nhập từ lãi tiền 
gửi ngân hàng khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (CV số 3138/TCT-CS ngày 11/08/2014). 

Thuế TNDN đối với các quỹ hoạt động theo quy định của Chính phủ: Trường hợp Quỹ đầu tư phát triển địa phương, 
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ phát triển đất hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được thành lập và có cơ 
chế chính sách hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ thì thu nhập từ hoạt động có thu do 
thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao thì được miễn thuế TNDN. 

Trường hợp các Quỹ nêu trên có phát sinh các khoản thu nhập khác ngoài các khoản thu nhập từ hoạt động có thu do 
thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định (CV số 3105/TCT-CS ngày 07/08/2014). 

Chính sách thuế TNDN: Thu nhập từ hoạt động cho thuê văn phòng là thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản 
không thuộc diện được hưởng ưu đãi theo chính sách ưu đãi kích cầu. 

Hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm cả hoạt động chuyển nhượng bất động sản và cho thuê bất động sản. 
Theo quy định hiện hành về thuế TNDN thì hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải hạch toán riêng và không 
được hưởng ưu đãi thuế TNDN (CV số 3075/TCT-CS ngày 06/08/2014). 

Điều chỉnh Tờ khai thuế đối với loại thuế có quyết toán năm: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, nếu người nộp thuế 
phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai 
bổ sung làm tăng số tiền thuế phải nộp thì người nộp thuế tự xác định số tiền thuế phải nộp theo quy định. 

Đối với hồ sơ khai bổ sung quyết toán năm làm giảm số thuế phải nộp thì nếu người nộp thuế cần xác định số tiền thuế 
phải nộp của các tờ khai tháng, quý trong năm thì khai bổ sung các tờ khai tháng, quý và tính lại số tiền phạt, tiền 
chậm nộp (nếu có). Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt, tiền chậm 
nộp thì cơ quan thuế sẽ thực hiện việc xác định tiền nộp chậm và thông báo cho người nộp thuế biết. (CV số 
2864/TCT-CS ngày 28/07/2014) 

Kê khai, quyết toán thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản: Việc kê khai quyết toán thuế TNDN đối với 
hoạt động chuyển nhượng bất động sản phát sinh trước năm 2014 được thực hiện như sau: 
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- Chỉ tiêu [17] “Thuế TNDN đã tạm nộp kê khai theo tiến độ” trên Phụ lục 03-5 được tổng hợp từ chỉ tiêu [39] - “Thuế 
TNDN bổ sung kê khai kỳ này” và chỉ tiêu [44] - “Thuế TNDN tạm nộp” của doanh thu thu tiền của khách hàng mà đã 

xác định được chi phí tương ứng với doanh thu trên tờ khai 02/TNDN. 

- Chỉ tiêu [D] - “Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản còn phải nộp sau khi trừ thuế TNDN đã nộp ở 
địa phương khác” trên tờ khai 03/TNDN được tổng hợp từ chỉ tiêu [18] - “Thuế TNDN còn phải nộp” trên phụ lục 03- 
5/TNDN. 

Việc quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản phát sinh từ năm 2014 được thực hiện theo 
Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành (CV số 2698/TCT-KK ngày 17/07/2014). 

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động: Trường hợp trong năm 2012 và năm 2013, doanh nghiệp mua bảo 
hiểm nhân thọ cho người lao động có hợp đồng, hóa đơn, chứng từ theo quy định và tại thỏa ước lao động tập thể năm 
2012, năm 2013 có quy định đối tượng, điều kiện được hưởng và hạn mức mua bảo hiểm nhân thọ cho cán bộ, công 
nhân viên lao động thì doanh nghiệp được hạch toán khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động vào chi phí 
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Từ kỳ tính thuế năm 2014, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng 
dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (CV số 2566/TCT-CS ngày 08/07/2014). 

Kê khai, nộp thuế TNDN đối với các Công ty thành viên: Trường hợp Tổng công ty có các Công ty thành viên hạch toán 
phụ thuộc nhưng không hạch toán được đầy đủ doanh thu, chi phí thì các Công ty thành viên không phải kê khai, nộp 
thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Tổng công ty có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNDN đối với số thuế 
TNDN phát sinh tại trụ sở chính và tại các Công ty thành viên với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (CV số 2563/TCT-DNL 
ngày 08/07/2014). 

THUẾ TNCN  

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân nhận lương Net:  

1. Về nguyên tắc, tiền thuế thu nhập cá nhân là của cá nhân người lao động. 

Cá nhân đó có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, tổ chức trả thu nhập  có trách nhiệm khấu trừ và kê 
khai số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ. Trường  hợp người lao động là người nước ngoài nhận thu nhập Net có số 
thuế thu nhập cá nhân nộp thừa: 

+ Nếu cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay thì việc hoàn thuế thu nhập cá 
nhân được thực hiện thông qua tổ chức trả thu nhập. Việc thanh toán tiền thuế TNCN được hoàn giữa tổ chức trả thu 
nhập và cá nhân thực hiện theo thoả thuận tại hợp đồng lao động. 

+ Nếu cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì việc hoàn thuế 

thu nhập cá nhân được thực hiện trực tiếp cho cá nhân. Việc thanh toán tiền thuế TNCN được hoàn giữa tổ chức trả 
thu nhập và cá nhân thực hiện theo thoả thuận tại hợp đồng lao động. 

2. Về thủ tục khi cá nhân người nước ngoài uỷ quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay và hoàn thuế thu nhập 
cá nhân, để đảm bảo tính xác thực của Giấy ủy quyền, tránh xảy ra tranh chấp giữa các bên về khoản tiền hoàn thuế 
từ ngân sách nhà nước, nếu: 

+ Giấy uỷ quyền được lập tại nước ngoài và bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hoá lãnh sự. 

+ Giấy uỷ quyền được lập tại Việt Nam, bằng tiếng Việt và trường hợp cá nhân người nước ngoài đề nghị hoàn thuế 
vào tài khoản của mình thì không phải công chứng, chứng thực Giấy uỷ quyền, trường hợp cá nhân người nước ngoài 
đề nghị hoàn thuế không phải vào tài khoản của mình thì phải công chứng, chứng thực Giấy uỷ quyền (CV số 
5954/TCT-TNCN ngày 31/12/2014). 

Khoản tiền nhà tính vào thu nhập chịu thuế: Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chỉ trả hộ khoản tiền thuê nhà cho 
người lao động (ngoài ra không có bất kỳ khoản thu nhập nào khác, không có cơ sở tính 15 % tổng thu nhập chịu thuế 
chưa bao gồm tiền thuê nhà) thì tiền nhà trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế tại đơn vị theo số tiền thuê nhà trả hộ 
thực tế phát sinh. 

Việc xác định tiền nhà do tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN được xác định theo kỳ 
khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công (CV số 5922/TCT-TNCN ngày 30/11/2014). 

Thuế TNCN đối với quà tặng: Trường hợp cá nhân nhận quà tặng là xe mô tô thì cá nhân đó phải nộp thuế thu nhập cá 
nhân theo thuế suất 10% đối với phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng của chiếc xe mô tô nhận được. Giá trị của chiếc 
xe mô tô được xác định trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá 
nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu chiếc xe mô tô trừ (-) đi các khoản thuế ở khâu nhập khẩu mà ông Khoa phải 
tự nộp theo quy định (CV số 19058/BTC-TCT ngày 29/12/2014). 

Thuế TNCN đối với khoản tiền do cá nhân nước ngoài gửi cho thân nhân trong nước: Chính Phủ đã có chủ trương 
khuyến khích người Việt Nam và người nước ngoài chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam với mục đích giúp đỡ gia 
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đình, thân nhân, hay vì mục đích từ thiện khác thì Người thụ hưởng không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản 
ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về (CV số 5871/TCT-TNCN ngày 26/12/2014). 

Miễn thuế khoán: Trường hợp trong năm 2012, hộ kinh doanh cung ứng suất ăn ca cho công nhân nộp thuế khoán có 
sử dụng hóa đơn lẻ và phát sinh thêm số thuế phải nộp (ngoài số thuế khoán), nếu hộ kinh doanh đáp ứng được các 
điều kiện để được miễn thuế theo quy định tại Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính và các 
hóa đơn xuất lẻ là cho hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân thì hộ kinh doanh được miễn số thuế khoán thuế 
GTGT, TNCN và số thuế nộp bổ sung (CV số 5541/TCT-CS ngày 11/12/2014). 

Thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản tiền hỗ trợ ngừng việc cho người lao động: Trường hợp Công ty trả khoản hỗ 
trợ ngừng việc do bị thiệt hại cho người lao động do di chuyển cơ sở sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp thì không tính 
khoản tiền hỗ trợ ngừng việc này vào thu nhập chịu thuế TNCN trong năm 2014 của người lao động (CV số 5385/TCT-
TNCN ngày 02/12/2014). 

Thuế TNCN đối với cổ đông góp vốn bằng phần vốn góp: Trường hợp cá nhân chuyển nhượng cổ phần và quyền mua 
cổ phần tại Công ty cổ phần A cho Công ty cổ phần B thì phải khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển 
nhượng vốn tại thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành. 

Trường hợp cá nhân đó góp vốn bằng cổ phần và quyền mua cổ phần tại Công ty cổ phần A vào Công ty cổ phần B thì 
chưa phải khai và nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn tại thời điểm góp vốn vào Công ty cổ phần B. Khi chuyển 
nhượng vốn, giải thể Công ty cổ B, cá nhân phải khai và nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn đối với khoản thu nhập 

nhận được do góp vốn vào Công ty cổ phần A và thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn của ông tại 
Công ty cổ phần B (CV số 5298/TCT-TNCN ngày 27/11/2014). 

Giảm thuế TNCN: Trường hợp người nộp thuế gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả 
năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp, không 
phụ thuộc vào thu nhập chịu thuế của người nộp thuế (CV số 5248/TCT-TNCN ngày 25/11/2014). 

Chính sách thuế đối với hộ kinh doanh cá thể: Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với 
công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân cung ứng suất ăn ca 
cho công nhân được miễn thuế GTGT, thuế TNCN của năm 2012, 2013, 2014. 

Việc thực hiện các chính sách nêu trên thuộc thẩm quyền Quốc Hội quyết định theo từng năm căn cứ vào theo tình 
hình thực tế về kinh tế xã hội của từng thời điểm nhất định. 

Hiện nay, tại nội dung của Chính Phủ báo cáo Quốc Hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc Hội khóa XIII không có đề xuất về miễn 
thuế GTGT, thuế TNTCN đối với hộ kinh doanh của năm 2015. Vì vậy, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh được thực 
hiện theo quy định hiện hành (CV số  5157/TCT-TNCN ngày 20/11/2014). 

Cách tính thuế TNCN: Trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh do Tổng Lãnh sự quán 
nước ngoài chi trả được miễn thuế theo Công ước nước đó là thành viên vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát 
sinh do công ty tại Việt Nam chi trả thì tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công không bao gồm thu nhập được 
miễn thuế (CV số 5030/TCT-TNCN ngày 13/11/2014). 

Chính sách thuế đối với hộ khoán: Trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa 
đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo từng số thì thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh và không có trách nhiệm quyết 
toán thuế. 

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; 
kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế thuộc diện nộp thuế theo phương pháp khoán thuế, bao 
gồm cả thuế bảo vệ môi trường (CV số 4926/TCT-TNCN ngày 01/11/2014). 

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc: Trường hợp người nộp thuế là các cá nhân làm việc tại cơ sở kinh doanh kê 
khai giảm trừ gia cảnh cho cháu ruột của mình trong khi các cháu vẫn còn bố/mẹ trong độ tuổi lao động, có sức khỏe 
bình thường thì các cháu không thuộc người phụ thuộc của người nộp thuế mà thuộc người phụ thuộc của bố/mẹ các 
cháu. (CV số 4693/TCT-TNCN ngày 23/10/2014) 

Chính sách thuế TNCN: Trường hợp Công ty TNHH một thành viên trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao cho chủ sở 

hữu công ty là giám đốc trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh thì được tính vào chi phí sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp. Các khoản thu nhập trên được coi là tiền lương và phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền 
lương, tiền công theo quy định. (Công văn 4568/TCT-TNCN ngày 16/10/2014). 

Hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với tiền thuế giả định, tiền nhà giả định:  Bộ Tài chính hướng dẫn việc quy đổi để 
xác định thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp như sau: 

+ Đối với tiền thuế giả định. 

Trường hợp người sử dụng lao động (công ty) thực hiện chính sách cân bằng thuế có khấu trừ thuế giả định trước khi 
trả thu nhập cho người lao động và nộp thay thuế TNCN theo thực tế phát sinh cho người lao động thì thu nhập làm 
căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế không gồm thuế giả định đã khấu trừ và áp dụng theo hướng dẫn tại 
khoản 4, Điều 7, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. 
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Sau khi tính số thuế thực tế phải nộp tại Việt Nam, người sử dụng lao động thực hiện thanh toán cân bằng thuế, nếu có 
phát sinh khấu trừ thêm thuế giả định hoặc hoàn lại số thuế giả định đã khấu trừ thì tính giảm hoặc tăng thu nhập làm 

căn cứ quy đổi (thu nhập không gồm thuế giả định) của người lao động tại thời điểm nhận được khoản tiền chênh lệch 
để xác định thu nhập chịu thuế TNCN. 

+ Đối với tiền nhà giả định. 

Trường hợp người sử dụng lao động (công ty) thực hiện chính sách tiền nhà giả định (khấu trừ tiền nhà giả định trước 
khi trả thu nhập và trả tiền nhà thực tế phát sinh cho người lao động) thì thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu 
nhập tính thuế không gồm tiền nhà giả định đã khấu trừ. Việc xác định tiền nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi 
thành thu nhập tính thuế bằng tiền nhà thực tế phát sinh nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (không 
gồm tiền thuê nhà thực tế phát sinh và tiền nhà giả định) và áp dụng quy đổi thu nhập theo hướng dẫn tại khoản 4, 
Điều 7, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. 

Trong trường hợp người sử dụng lao động (công ty) đồng thời thực hiện khấu trừ tiền thuế giả định, tiền nhà giả định 
và trả tiền nhà, tiền thuế TNCN thực tế phát sinh tại Việt Nam thì thu nhập làm chủ dự án để quy đổi thành thu nhập 
tính thuế không gồm tiền thuế giả định, tiền nhà giả định đã khấu trừ. Việc xác định tiền nhà tính vào thu nhập làm căn 
cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế bằng tiền nhà thực tế phát sinh nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu 
thuế (không gồm tiền thuế giả định, tiền nhà giả định, tiền nhà thực tế phát sinh) và áp dụng quy đổi thu nhập theo 
hướng dẫn tại khoản 4, Điều 7, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (CV số 12495/BTC-
TCT ngày 06/09/2014). 

Chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà: Trường hợp cá nhân cho thuê nhà mà bên đi thuê (bên B) không thực 
hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng tự bỏ tiền đặt cọc thì khoản tiền đặt cọc mà bên cho thuê (bên A) nhận được này 
được xác định là khoản thu nhập chịu thuế khác và phải tính vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động cho thuê nhà. 

Trường hợp cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế TNCN để xác định số thuế thực tế phải nộp của năm tính thuế thì cơ 
quan thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy định (CV số 3816/TCT-TNCN ngày 06/09/2014). 

Giảm thuế đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế: Ngày 05/9/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 
128/2014/TT-BTC về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế.  

Theo đó, đối tượng được giảm thuế thu nhập cá nhân là là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định của 
pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, làm việc tại Khu kinh tế.  

Đối với cá nhân cư trú chỉ có thu nhập chịu thuế tại khu kinh tế, số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp được giảm bằng 
50% thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ hoặc tạm nộp hàng tháng, quý hoặc từ lần phát sinh; số thuế thu nhập cá 
nhân được giảm sẽ bằng 50% tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm tính thuế.  

Đối với cá nhân không cư trú, số thuế thu nhập cá nhân được giảm được tính bằng 50% tổng thu nhập chịu thuế tại 
khu kinh tế nhân với thuế suất thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho cá nhân không lưu trú.  

Thu nhập làm căn cứ tính số thuế thu nhập cá nhân được giảm bao gồm: Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công 
mà cá nhân nhận được do làm việc tại Khu kinh tế được Ban quản lý Khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước tại Khu 
kinh tế hoặc tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh tại Khu kinh tế trả; Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của 
cá nhân được cử đến làm việc tại Khu kinh tế nhận được do tổ chức, cá nhân ngoài Khu kinh tế trả để thực hiện các 
hợp đồng kinh tế ký kết với Ban quản lý Khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế hoặc tổ chức, cá nhân 
có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế; Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại 
Khu kinh tế của cá nhân, nhóm cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Khu kinh tế; Thu nhập chịu 
thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân nhận được do làm việc tại khu xử lý chất thải độc hại của Khu kinh tế đặt 
ngoài Khu kinh tế.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2014.  

Chi phí hỗ trợ khám chữa bệnh cho người lao động: Kể từ ngày 01/10/2013, trường hợp công ty chi hỗ trợ khám chữa 
bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN 
của người lao động nhận được khoản hỗ trợ này. Trước ngày 01/10/2013, khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo 
cho người lao động và thân nhân của người lao động không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với 
khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau 
thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp (CV số 3764/TCT-TNCN ngày 
04/09/2014). 

Khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam: Trường hợp cá nhân cư trú tại Việt Nam có 
thu nhập phát sinh tại nước Mỹ đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nước Mỹ thì được trừ số thuế 
TNCN đã nộp ở nước Mỹ. Số thuế TNCN được trừ không vượt quá số thuế TNCN phải nộp tính theo biểu thuế của Việt 
Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước Mỹ. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập 
phát sinh tại nước Mỹ và tổng thu nhập chịu thuế toàn cầu (CV số 3628/TCT-TNCN ngày 27/08/2014). 

Hoàn thuế TNCN trong trường hợp cá nhân nhận lương không bao gồm thuế: - Trường hợp Văn phòng đại diện (VPĐD) 
trả lương cho cá nhân không bao gồm thuế TNCN và cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho VPĐD thì số thuế được 
hoàn được xác định trong nghĩa vụ thuế của cá nhân. Việc hoàn thuế TNCN của cá nhân thực hiện thông qua VPĐD. 
Việc thanh toán tiền thuế TNCN được hoàn giữa VPĐD và cá nhân thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động. 
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- Trường hợp VPĐD trả lương cho cá nhân không bao gồm thuế TNCN và cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan 
thuế thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện trực tiếp cho cá nhân. Việc thanh toán tiền thuế TNCN được hoàn 

giữa VPĐD và cá nhân thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động (CV số 3627/TCT-TNCN ngày 27/08/2014). 

Phương pháp tính thuế TNCN: Đối với người nước ngoài ở các quốc gia đã ký kết với Việt Nam Hiệp định tránh đánh 
thuế trùng hai lần và là cá nhân cư trú tại Việt Nam, việc xác định nghĩa vụ thuế TNCN được tính từ tháng đến Việt 
Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam 
(được tính đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng 
hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia (CV số 3331/TCT-TNCN ngày 15/08/2014). 

Quyết toán thuế TNCN đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn: - Đối với hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn quyển thì thực 
hiện thu trên chênh lệch đối với thuế GTGT và thuế TNCN, đồng thời cuối năm thực hiện quyết toán thuế TNCN nếu có 
yêu cầu hoàn thuế. 

- Đối với hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn lẻ thì từ 01/7/2013, doanh thu trên hóa đơn lẻ là doanh thu ngoài khoán, 
hộ nộp thuế khoán thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh và nộp thuế ngay khi nhận hóa đơn mà không được trừ 
vào số thuế khoán phải nộp. 

Người nộp thuế chỉ có một nguồn thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có nhu cầu quyết 
toán thuế TNCN thì đăng ký sử dụng hóa đơn quyển để thuận lợi khi quyết toán (CV số 2775/TCT-TNCN ngày 
22/07/2014). 

Chính sách thuế TNCN đối với hộ, cá nhân cho thuê tài sản: - Cá nhân có chuyển nhượng chứng khoán tại hai công ty 
chứng khoán trở lên nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cư trú. 

- Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương tiền công, vừa thuộc diện được giảm thuế do mắc bệnh hiểm nghèo thì nơi 
nộp hồ sơ quyết toán và hồ sơ giảm thuế là cơ quan thuế nơi cư trú (CV số 2639/TCT-TNCN ngày 11/07/2014). 

Chính sách thuế TNCN: Trường hợp cá nhân thực nhận lương sau thuế (bao gồm tiền làm ca đêm, làm thêm giờ phần 
được miễn thuế) thì quy đổi tổng số thu nhập mà người lao động thực nhận thành thu nhập chịu thuế. Sau đó, lấy thu 
nhập chịu thuế trừ (-) đi phần thu nhập làm ca đêm, làm thêm giờ phần được miễn thuế. Từ đó, tính thu nhập tính 
thuế thu nhập cá nhân của người lao động. 

Khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện người lao động là người nước ngoài có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá 
nhân ở Việt Nam và ở nước ngoài nhưng chưa kê khai hoặc kê khai còn thiếu thì bị xử phạt vi phạm hành chính về 
thuế.  

Trường hợp người lao động nước ngoài đã về nước trước thời điểm kiểm tra thuế, để tránh trường hợp người lao động 
lợi dụng để trốn tránh trách nhiệm thuế, cơ quan thuế có thể tiến hành phối hợp với đơn vị sử dụng lao động tại Việt 
Nam thông báo cho người nộp thuế biết về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân (CV số 2605/TCT-TNCN ngày 
10/07/2014). 

Xử lý số thuế đã khấu trừ hộ cá nhân nhận cổ tức nhưng chưa nộp NSNN: Nếu Tổ chức phát hành (TCPH) thực hiện trả 
cổ tức bằng tiền cho cổ đông thì TCPH có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn 
theo hướng dẫn tại Luật thuế TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 và Thông tư số 111/2013/TT-BTC 
ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. 

Đối với cổ phiếu của TCPH đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán thì trước khi trả cổ tức cho các cổ đông, TCPH 
có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn nêu trên. Các thành viên lưu ký của 
Trung tâm lưu ký chứng khoán có trách nhiệm trả số tiền cổ tức còn lại (sau khi đã khấu trừ thuế TNCN) cho cổ đông. 

Trường hợp trước ngày 01/10/2013, nếu Công ty chứng khoán là thành viên lưu ký đã khấu trừ số tiền thuế thu nhập 
cá nhân của nhà đầu tư khi trả hộ cổ tức cho Tổ chức phát hành thì phải có trách nhiệm kê khai, nộp thuế kịp thời vào 
ngân sách nhà nước. Công ty chứng khoán có trách nhiệm chuyển cho TCPH chứng từ nộp thuế làm cơ sở chứng minh 
việc hoàn thành nghĩa vụ thuế (CV số 2592/TCT-TNCN ngày 10/07/2014). 

Hướng dẫn vướng mắc về hoàn thuế thu nhập cá nhân: Cá nhân có thu nhập nhiều nơi có trách nhiệm tổng hợp thu 
nhập, khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ 
thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo. Trường hợp, người nộp thuế có thu nhập nhiều nơi nhưng kê khai thu nhập tại một 
nơi, thì cơ quan thuế ra thông báo đề nghị người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu theo mẫu số 
01/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Tùy theo mức độ vi 
phạm, cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính về thuế như đã nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 
166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính. Trên cơ sở giải trình của người nộp thuế và dữ liệu trên hệ thống 
quản lý thuế, cơ quan thuế cho khấu trừ số thuế đã nộp và xác định lại số thuế còn phải nộp hoặc số thuế nộp thừa. 

Trường hợp cơ quan thuế đang xử lý hồ sơ hoàn thuế cho tổ chức, cá nhân, khi yêu cầu người nộp thuế giải trình về hồ 
sơ tài liệu liên quan thì tổ chức, cá nhân nộp tờ khai quyết toán bổ sung. Khi chưa có quyết định thanh tra, kiểm tra 
thuế nếu cá nhân, tổ chức phát hiện sai sót trong tờ khai nộp lần đầu thì được phép nộp tờ khai bổ sung. Cơ quan thuế 
căn cứ theo tờ khai bổ sung của tổ chức, cá nhân đã nộp để xử lý hoàn thuế. Tuy nhiên, để quản lý rủi ro, cơ quan 
thuế kiểm tra sau hoàn thuế trong thời hạn 10 (mười) năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế. 

Trường hợp cá nhân thuộc đối tượng quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế, nhưng vẫn làm ủy quyền cho tổ chức trả 
thu nhập quyết toán thay thì xử phạt cá nhân về hành vi vi phạm hành chính về thuế. Nếu cá nhân không làm ủy 
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quyền quyết toán, nhưng tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế đồng thời vẫn thực hiện quyết toán thay cho 
cá nhân thì xử phạt tổ chức trả thu nhập hành vi vi phạm hành chính về thuế. Các hình thức xử phạt tổ chức, cá nhân 

vi phạm hành chính về thuế được nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 
của Bộ Tài chính (CV số 2571/TCT-TNCN ngày 08/07/2014). 

Chính sách thuế TNCN đối với khoản phụ cấp, hỗ trợ cho người lao động đi đào tạo tại nước ngoài: Trường hợp chi phí 
đi lại, chi phí tiêu vặt của người lao động đi đào tạo tại nước ngoài nếu đủ điều kiện được xác định là công tác phí theo 
Chính sách và các quy định về đi công tác của công ty thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. 
Phần chi công tác phí vượt mức quy định tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động (CV số 2569/TCT-TNCN 
ngày 08/07/2014). 

THUẾ NHÀ THẦU 

Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài: Trường hợp nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp ký hợp đồng với 
nhà thầu nước ngoài để được giao thực hiện một phần giá trị công việc quy định tại Hợp đồng mà nhà thầu nước ngoài 
ký với Bên Việt Nam hoặc nhà thầu phụ nước ngoài không có tên trong danh sách các nhà thầu phụ nước ngoài liệt kê 
kèm theo Hợp đồng nhà thầu thì không được không được loại trừ khi xác định doanh thu tính thuế TNDN của nhà thầu 
nước ngoài (CV số 4615/TCT-CS ngày 21/10/2014). 

Chính sách thuế nhà thầu: Trường hợp công ty nước ngoài ký hợp đồng với Công ty để cung cấp hàng hóa cho Công ty 
theo điều khoản giao hàng DDU, nếu chỉ bao gồm dịch vụ vận chuyển đến địa điểm giao hàng mà không kèm theo các 
dịch vụ khác (như lắp đặt, chạy thử, bảo dưỡng...) tại Việt Nam thì áp dụng tỷ lệ (%) thuế TNDN trên doanh thu tính 
thuế là 1% trên toàn bộ giá trị hợp đồng đối với cả hai trường hợp có tách riêng hoặc không tách riêng được giá trị 
hàng hóa và giá trị dịch vụ (CV số 3846/TCT-CS ngày 08/09/2014). 

Thuế đối với hoạt động cung cấp hàng hóa kèm theo điều kiện bảo hành: Trường hợp Công ty ký hợp đồng mua, bán 
hàng hóa, dịch vụ với nhà cung cấp nước ngoài theo điều khoản giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc giao hàng tại 
cửa khẩu Việt Nam, trong đó nhà cung cấp nước ngoài không thực hiện bất kỳ hoạt động dịch vụ nào tại Việt Nam liên 
quan đến việc cung cấp hàng hóa dịch vụ đó, ngoại trừ điều khoản bảo hành miễn phí thì nhà cung cấp nước ngoài 
không thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam (CV số 11779/BTC-CST ngày 22/08/2014). 

Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu: Nếu doanh nghiệp nước ngoài sử dụng kho ngoại quan làm kho hàng hóa để phụ trợ 
cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công thì thuộc 
đối tượng không áp dụng theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC (CV số 3526/TCT-CS ngày 22/08/2014).  

Thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài: Hồ sơ đề nghị xác nhận số thuế 
đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú nước ngoài phải bao gồm Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) 
Giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do Cơ quan thuế cấp (ghi rõ là đối tượng cư trú trong kỳ tính thuế nào) đã 
được hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp người nộp thuế có lý do hợp lý về việc không cung cấp được ngay Giấy chứng 
nhận cư trú và cam kết sẽ nộp cho cơ quan thuế thì Cục Thuế xem xét và cấp Giấy xác nhận số thuế thu nhập đã nộp 
tại Việt Nam (CV số 3369/TCT-HTQT ngày 19/08/2014). 

Hướng dẫn mới về thuế nhà thầu nước ngoài: Ngày 06/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 103/2014/TT-
BTC về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam 
hoặc có thu nhập tại Việt Nam.  

Theo đó, đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) gồm dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hoá thuộc đối tượng chịu 
thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà 
thầu phụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam.  

Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài, là thu nhập 
phát sinh từ hoạt động cung cấp, phân phối hàng hoá; cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hoá tại Việt Nam trên cơ 
sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.  

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với ngành kinh doanh dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây 
dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là 5%; đối với ngành sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn 
với hàng hóa; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là 3%; đối với hoạt động kinh doanh 
khác là 2%.  

Đối với thuế TNDN, tỷ lệ % tính theo doanh thu được quy định như sau: đối với ngành kinh doanh thương mại phân 
phối, cung cấp hàng hoá, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hoá, nguyên liệu, vật tư, 
máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam là 1%; đối với dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn 
khoan là 5%; đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận chuyển (bao gồm vận chuyển đường biển, vận chuyển 
hàng không) là 2%; đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, tái bảo hiểm ra nước ngoài, 
hoa hồng nhượng tái bảo hiểm là 0,1%...  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014 và thay thế Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012. 

Hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam: Tổ chức được thành lập và hoạt động 
theo pháp luật Việt Nam (sau đây gọi tắt là bên Việt Nam) có ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài mà 
nhà thầu đó có ký hợp đồng lao động với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì bên Việt Nam có trách nhiệm 
thông báo cho nhà thầu nước ngoài về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài và về trách 
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nhiệm cung cấp các thông tin về người lao động nước ngoài, gồm: danh sách, quốc tịch, số hộ chiếu, thời gian làm 
việc, công việc đảm nhận, thu nhập cho bên Việt Nam để bên Việt Nam cung cấp cho cơ quan thuế chậm nhất trước 07 

ngày kể từ ngày cá nhân nước ngoài bắt đầu làm việc tại Việt Nam (CV số 2864/TCT-CS ngày 28/07/2014). 

Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài: Trường hợp tỷ giá hối đoái thời điểm khai nộp thuế TNDN có sự thay đổi 
so với thời điểm xuất hóa đơn GTGT dẫn đến thay đổi doanh thu có thuế TNDN đã xác định khi xuất hóa đơn GTGT thì 
Nhà thầu nước ngoài, căn cứ nghĩa vụ thuế TNDN nhà thầu nước ngoài phải nộp, thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnh giá 
trị công trình, hạng mục công trình, phần công việc cho hóa đơn GTGT đã xuất, nội dung điều chỉnh nghĩa vụ thuế 
TNDN, không điều chỉnh thuế GTGT. 

Trường hợp giá trị công việc của nhà thầu phụ được loại trừ khi xác định doanh thu tính thuế TNDN, khi quyết toán hợp 
đồng giao thầu phụ có sự thay đổi so với giá trị công việc giao thầu phụ đã tạm tính khi xuất hóa đơn GTGT cho chủ 
đầu tư dẫn đến nghĩa vụ thuế GTGT, TNDN thay đổi thì nhà thầu nước ngoài căn cứ giá trị công việc giao thầu phụ đã 
quyết toán, xuất hóa đơn điều chỉnh giá trị công trình, hạng mục công trình, phần công việc (tương ứng với thay đổi 
nghĩa vụ thuế TNDN) và thuế GTGT cho hóa đơn GTGT đã xuất cho chủ đầu tư. Nhà thầu nước ngoài không bị xử phạt 
vi phạm hành chính thuế và nộp tiền chậm nộp đối với việc điều chỉnh dẫn đến tăng số thuế phải nộp do thay đổi giá trị 
công việc giao thầu phụ khi quyết toán hợp đồng nêu trên (CV số 2860/TCT-DNLngày 28/07/2014). 

Chính sách thuế: Trường hợp trong năm 2012, năm 2013 Công ty có phát sinh và đã ghi nhận vào chi phí tính thuế 
TNDN đối với số tiền trả cho hợp đồng dịch vụ ký với nhà thầu nước ngoài theo giá ghi trên hợp đồng dịch vụ nhưng 

việc thanh toán và khai khấu trừ nộp thay thuế GTGT và thuế TNDN nhà thầu nước ngoài được thực hiện tương ứng 
vào năm 2013, năm 2014 thì Công ty điều chỉnh giảm chi phí tương ứng với số thuế GTGT đã nộp thay cho nhà thầu 
nước ngoài trong các năm 2013 và năm 2014, nếu không làm ảnh hưởng đến tổng số thuế TNDN phải nộp của Công ty 
trong các năm 2012 và năm 2013 (CV số 2504/TCT-CS ngày 03/07/2014). 

THUẾ KHÁC, PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

Chính sách thu lệ phí trước bạ: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp tự chuyển đổi đất nông 
nghiệp cho hộ gia đình cá nhân khác trong cùng xã, phường, thị trấn để hợp lý hóa sản xuất khi đăng ký quyền sở hữu, 
sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ (CV số 5843/TCT-CS 
ngày 26/12/2014). 

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2016: Ngày 08/12/2014, Chủ tịch nước đã ký lệnh số 30/2014/L-CTN về việc công 
bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.  

Theo đó, đối với mặt hàng thuốc lá, nâng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt lên 70%; từ ngày 1/1/2019 tăng từ 70% lên 
75%.  

Đối với rượu từ 20 độ trở lên: áp dụng thuế suất 55% từ ngày 1/1/2016, 60% từ ngày 1/1/2017 và 65% từ ngày 
1/1/2018. Đối với rượu dưới 20 độ: áp dụng thuế suất 30% từ ngày 1/1/2016 và 35% từ ngày 1/1/2018.  

Đối với bia, từ ngày 1/1/2016 tăng từ 50% lên 55%; từ ngày 1/1/2017 là 60%; từ ngày 1/1/2018 là 65%.  

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với kinh doanh ca-si-nô (bao gồm cả trò chơi điện tử có thưởng) tăng từ 30-35%. 
Đối với cá nhân trúng thưởng ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.  

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.  

Chính sách tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản: - Trường hợp Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất 
trả tiền thuê đất hàng năm từ trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2014) nhưng sau 
ngày 1/7/2014 mới có văn bản đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản thì áp dụng quy định về 
miễn, giảm theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

- Trường hợp Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất từ trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi 
hành (ngày 1/7/2014) và khi Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đang trong thời gian được Cơ quan 
Thuế giải quyết tạm miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, nếu có đủ hồ sơ chứng minh việc thực tế xây 
dựng cơ bản theo quy định thì đơn vị được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Nghị 
định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ nêu trên (CV số 5622/TCT-CS ngày 16/12/2014). 

Chính sách thu tiền thuê đất: Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất nộp hồ sơ xin miễn tiền đất trong thời 
gian xây dựng cơ bản trước ngày 01/07/2014 (ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì chính sách, 
thủ tục miễn giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 
số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể: thời miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản được xác định là 
thời điểm bắt đầu tính tiền thuê đất ghi trên Quyết định cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường 
hợp thời điểm bắt đầu tính tiền thuê đất khác với thời điểm bàn giao đất trên thực địa thì thời điểm được miễn tiền 
thuê đất được xác định là thời điểm bàn giao đất thực tế. 

- Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất nộp hồ sơ xin miễn tiền đất trong thời gian xây dựng cơ bản sau ngày 
01/07/2014 (ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì thực hiện miễn tiền thuê đất trong thời gian 
xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP (CV số  5165/TCT-CS  ngày 
20/11/2014). 
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Chậm nộp tiền sử dụng đất: Trường hợp Công ty chậm nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ dự án khu trung tâm 
thương mại và chung cư thì bị tính tiền chậm nộp, trường hợp công ty chậm nộp quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn 

nộp thuế thì bị cưỡng chế nợ thuế (CV số 5078/TCT-QLN ngày 17/11/2014). 

Xác định đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất: Trường hợp doanh nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (trong Quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền không ghi chi tiết mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua...nhưng trong hồ sơ Dự án có 
ghi chi tiết dự án xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua) có nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong đó có 
mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản 
(không phân biệt hình thức bán hàng) mà chưa nộp tiền sử dụng đất, đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 4 
Thông tư số 48/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thuộc đối tượng được xem xét gia hạn nộp tiền sử dụng đất, số tiền sử 
dụng đất được gia hạn tính theo diện tích phân bổ cho các mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua 
theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 48/2014/TT-BTC (CV số 5013/TCT-CS ngày 13/11/2014). 

Xử lý thuế đối với nguyên liệu sản xuất xuất khẩu: Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế đối với nguyên liệu nhập 
khẩu nhưng được sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu và đã thực xuất khẩu ra nước ngoài thì doanh nghiệp được 
hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số nguyên liệu cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu. Hồ sơ hoàn thuế 
thực hiện theo quy định tại Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. (CV số 15809/BTC-TCHQ ngày 30/10/2014) 

Lệ phí trước bạ nhà, đất: Để khuyến khích người nhận tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng nhằm đẩy nhanh công 

tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng kể từ ngày 1/4/2013 (ngày Nghị định số 23/2013/NĐ-CP của Chính 
phủ có hiệu lực thi hành), trường hợp tài sản nhận thừa kế, quà tặng là nhà, đất mà người nhận tài sản từ anh, chị, em 
ruột trong nhà nếu có đầy đủ các giấy tờ chứng minh việc cho tặng đáp ứng được các quy định của pháp luật thì không 
phải nộp lệ phí trước bạ (CV số 3671/TCT-CS ngày 28/08/2014) 

Trường hợp các công trình như: nhà ăn, nhà xưởng, nhà điều hành, nhà để xe, nhà bảo vệ, nhà chứa rác, nhà bơm, 
phòng máy phát, trạm biến thế và mái che của Công ty phục vụ cho dự án sản xuất các linh kiện điện và thiết bị điện, 
điện tử; các thiết bị và sản phẩm kỹ thuật số bằng công nghệ cao thì thuộc các trường hợp không phải nộp lệ phí trước 
bạ (CV số 3585/TCT-CS ngày 26/08/2014). 

Hướng dẫn về chính sách lệ phí trước bạ: Tường hợp Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng của 
Công ty công ty khác để Công ty kinh doanh chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác thì Công ty không phải nộp 
lệ phí trước bạ, người nhận chuyển nhượng phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. 
Trường hợp Công ty không chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác mà Công ty sử dụng để cho thuê hoặc phục 
vụ hoạt động của đơn vị thì Công ty phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền (CV số 3394/TCT-CS ngày 20/08/2014). 

Lệ phí trước bạ nhà, đất: Để khuyến khích người nhận tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng nhằm đẩy nhanh công 

tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng kể từ ngày 1/4/2013 (ngày Nghị định số 23/2013/NĐ-CP của Chính 
phủ có hiệu lực thi hành), trường hợp tài sản nhận thừa kế, quà tặng là nhà, đất mà người nhận tài sản từ anh, chị, em 
ruột trong nhà nếu có đầy đủ các giấy tờ chứng minh việc cho tặng đáp ứng được các quy định của pháp luật thì không 
phải nộp lệ phí trước bạ (CV số 3671/TCT-CS ngày 28/08/2014). 

Trường hợp các công trình như: nhà ăn, nhà xưởng, nhà điều hành, nhà để xe, nhà bảo vệ, nhà chứa rác, nhà bơm, 
phòng máy phát, trạm biến thế và mái che của Công ty phục vụ cho dự án sản xuất các linh kiện điện và thiết bị điện, 
điện tử; các thiết bị và sản phẩm kỹ thuật số bằng công nghệ cao thì thuộc các trường hợp không phải nộp lệ phí trước 
bạ (CV số 3585/TCT-CS ngày 26/08/2014). 

Hướng dẫn về chính sách lệ phí trước bạ: Tường hợp Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng của 
Công ty công ty khác để Công ty kinh doanh chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác thì Công ty không phải nộp 
lệ phí trước bạ, người nhận chuyển nhượng phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. 
Trường hợp Công ty không chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác mà Công ty sử dụng để cho thuê hoặc phục 
vụ hoạt động của đơn vị thì Công ty phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền (CV số 3394/TCT-CS ngày 20/08/2014). 

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trò chơi điện tử có thưởng: Đối với kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, giá tính thuế 

TTĐB được xác định bằng doanh thu từ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đã trừ tiền trả thưởng cho khách tức là 
bằng số tiền thu được (chưa có thuế GTGT) do đổi cho khách trước khi chơi tại quầy đổi tiền hoặc bàn chơi, máy chơi 
trừ đi số tiền đổi trả lại khách hàng chia cho (1 + thuế suất thuế TTĐB). 

Thuế TTĐB là loại thuế khai theo tháng, vì vậy doanh thu hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng để tính thuế 
TTĐB được tính theo tháng, không tính theo từng lần kiểm tiền thu, chi (CV số 2791/TCT-CS ngày 23/07/2014). 

Chính sách tiền sử dụng đất: Trường hợp các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch 
được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh 
phi nông nghiệp) hoặc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình cấp nước thì 
được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành (CV số 2754/TCT-CS ngày 21/07/2014). 
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QUẢN LÝ THUẾ 

Xử phạt về hóa đơn: Hành vi chậm nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế được tính từ sau 10 ngày kể từ ngày hết 
hạn theo quy định. 

Trường hợp người nộp thuế nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế (trừ thông báo phát hành hóa đơn) 
từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định nhưng không có tình tiết giảm nhẹ thì không 
có căn cứ xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn (CV số 3773/TCT-CS ngày 05/09/2014). 

Đơn giản các thủ tục hành chính về thuế: Ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC 
ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, 
Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 
78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.  

Theo đó, Bộ Tài chính bỏ quy định khai và tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, bán sản phẩm tiếp tục quá trình 
sản xuất kinh doanh; bỏ quy định khai và tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại phải nhập khẩu 
khẩu trở lại.  

Các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, 
thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ 
thuế; thay vì giới hạn giá trị của tài sản cố định, máy móc, thiết bị phải từ 1 tỷ đồng trở lên như trước đây.  

Bên cạnh đó, nguyên tắc khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê cũng được thay đổi. Cụ thể, hộ gia 
đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ 100 triệu đồng trở xuống hoặc tổng 
số tiền cho thuê trung bình trong một tháng từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế giá trị gia tăng, 
thuế thu nhập cá nhân và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2014.  

Một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: Ngày 25/8/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 
63/NQ-CP về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.  

Theo đó, áp dụng thuế suất 20% trong năm 2014 và 2015 đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp 
sử dụng thường xuyên trên 300 lao động và thực hiện bao tiêu sản phẩm thu hoạch cho người lao động không thuộc 
địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Từ ngày 1/1/2016, thu nhập của doanh nghiệp trên được áp 
dụng thuế suất 17%. Không thu thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, diêm nghiệp.  

Các dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 5 năm kể từ khi được 

cấp phép đầu tư được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải 
nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư trong  

lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản). Trường hợp 
cần đặc biệt thu hút đầu tư thì được xem xét kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% nhưng tối đa không 
quá 15 năm.  

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho 
người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ theo quy định; tổng số chi không quá 1 tháng lương bình quân 
thực tế thực hiện.  

Ngoài ra, Cá nhân hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán và cá 
nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì 
không phải quyết toán thuế. Người nộp thuế có doanh thu từ 50 tỷ đồng/năm trở xuống thực hiện khai thuế giá trị gia 
tăng theo quý.  

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Miễn thuế nhiều loại hàng hóa trong khu kinh tế cửa khẩu: Ngày 15/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 
109/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.  

Theo đó, người Việt Nam và người nước ngoài trực tiếp làm việc, sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu, có thu 
nhập từ việc làm sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại 
Luật Thuế thu nhập cá nhân được giảm 50% số thuế phải nộp.  

Các mặt hàng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong khu kinh tế cửa khẩu bao gồm: Hàng hóa từ khu phi thuế quan 
thuộc khu kinh tế cửa khẩu xuất khẩu ra nước ngoài; Hàng hóa sản xuất và được tiêu thụ trong khu phi thuế quan 
thuộc khu kinh tế cửa khẩu và hàng hóa được mua bán giữa các khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu với 
nhau (trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ và trừ hàng hoá sản xuất, tiêu thụ trong khu phi thuế quan không được ngăn 
cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng).  

Khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được mua hàng nhập khẩu miễn thuế mang 
vào nội địa với trị giá hàng hoá không quá 1 triệu đồng/1 người/1 ngày.  
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Trường hợp trị giá hàng hoá vượt quá 1 triệu đồng/1 người/1 ngày thì khách tham quan du lịch phải làm thủ tục hải 
quan và kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với phần hàng hoá vượt định mức miễn thuế theo quy 

định.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014. 

XUẤT- NHẬP KHẨU  

Danh mục phế liệu được nhập khẩu: Ngày 19/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 73/2014/QĐ-
TTg về việc quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.  

Theo đó, có 36 phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất như thạch cao; xỉ hạt nhỏ (xỉ 
cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép; các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử, ở dạng đĩa, tấm 
mỏng, hoặc các dạng tương tự; phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme etylen (PE) dạng xốp, không cứng; 
giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy kraft hoặc bìa kraft hoặc giấy hoặc bìa sóng, chưa tẩy trắng; 
đồng, nhôm phế liệu và mảnh vụn;...  

Quy định trên áp dụng đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất và không áp dụng 
đối với hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh phế liệu qua lãnh thổ Việt Nam.  

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/2/2015. 

Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa: Các trường hợp thuộc đối tượng được hoàn trả thuế GTGT 
hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa: 

- Hàng hóa nhập khẩu có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 
phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn mười năm, kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được hoàn 
trả số tiền chênh lệch giữa số tiền đã nộp và số tiền phải nộp. 

- Hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất 
vào khu phi thuế quan thì được hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp đối với số hàng hóa đã tái xuất; 

- Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại (tờ khai nhập khẩu trước ngày 01/09/2014 - ngày có hiệu lực thi 
hành của Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính), nếu đã nộp thuế GTGT khi nhập khẩu trở 
lại thì được hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp đó; 

- Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu quá thời hạn 275 ngày chưa có sản phẩm xuất 
khẩu, đã nộp thuế GTGT thì, sau khi xuất khẩu sản phẩm được hoàn trả số thuế GTGT đã nộp tương ứng với phần 
nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm thực tế đã xuất khẩu. 

Việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa được thực hiện đồng thời với việc hoàn thuế nhập khẩu 
(nếu có). Trường hợp cơ quan Hải quan đã xác nhận số thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa khâu nhập khẩu và doanh 
nghiệp đã kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với cơ quan Thuế thì không xử lý điều chỉnh khấu trừ và thu hồi hoàn thuế (CV 
số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014). 

Hạt nhựa PP được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi 0%: Ngày 08/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 
186/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 
riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-
BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.  

Theo đó, Bộ Tài chính bổ sung mặt hàng hạt nhựa PolyPropylene (PP) dạng nguyên sinh dùng để sản xuất màng 
propylen định hướng hai chiều (BOPP) vào nhóm mặt hàng được ưu đãi thuế nhập khẩu trong Chương 98 của Biểu 
thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành với mức thuế suất ưu đãi là 0%.  

Khi đăng ký tờ khai hải quan, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hoá nhập 
khẩu 1 bản chụp có xác nhận sao y của doanh nghiệp nhập khẩu văn bản chứng nhận xuất xưởng (Certification of 
analysis) hoặc bản tiêu chuẩn kỹ thuật (Product Data Sheet hoặc Technical Data Sheet) do nhà sản xuất cung cấp trong 
đó thể hiện rõ các thông số kỹ thuật nêu trên.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/01/2015 đến 31/12/2015 

Thuế xuất khẩu đối với vật liệu xây dựng đưa vào doanh nghiệp chế xuất: -  Trường hợp vật liệu xây dựng được dùng 
để xây dựng công trình của doanh nghiệp chế xuất (như nhà máy, trụ sở... của doanh nghiệp chế xuất) thì quan hệ 
mua bán hàng hóa được xác định theo công trình xây dựng (nhà máy, trụ sở... của doanh nghiệp chế xuất), không xác 
định theo từng loại vật liệu xây dựng. 

- Trường hợp vật liệu xây dựng được sử dụng cho mục đích khác thì quan hệ mua bán hàng hóa được xác định theo 
từng loại vật liệu xây dựng đó. 

- Về thuế suất thuế xuất khẩu: Thuế suất thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài 
chính ban hành trong thời gian qua và hiện hành tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013. Trường hợp hàng 
hóa không có tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì áp dụng mức thuế xuất khẩu 0% (CV số 13035/BTC-CST ngày 
16/09/2014). 
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Thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập tái xuất: Ngày 17/7/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 94/2014/TT-
BTC về việc quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hoá kinh doanh tạm 

nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng.  

Theo đó, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất được phép lưu giữ tại Việt Nam tối đa 60 ngày, kể từ ngày hoàn 
thành thủ tục hải quan tạm nhập. Việc gia hạn được thực hiện không quá 2 lần cho mỗi lô hàng và mỗi lần gia hạn 
không quá 30 ngày. Quá thời hạn này, thương nhân chỉ được tái xuất qua cửa khẩu tạm nhập trong vòng 15 ngày kể từ 
ngày hết thời hạn được phép lưu giữ tại Việt Nam (không được phép tái xuất qua cửa khẩu khác cửa khẩu tạm nhập). 
Trường hợp không tái xuất được thì bị tịch thu và xử lý theo quy định.  

Bên cạnh đó, trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu tạm nhập đến khu vực giám sát của cơ quan hải quan, 
địa điểm tái xuất thuộc cửa khẩu, điểm thông quan theo quy định, thương nhân không được phép chia nhỏ container. 
Trường hợp do yêu cầu vận chuyển cần phải thay đổi hoặc chia nhỏ container để tái xuất, thì thương nhân có văn bản 
đề nghị trong đó nêu rõ lý do, thời gian thực bắt đầu và kết thúc việc thay đổi, chia nhỏ container để tái xuất; Chi cục 
trưởng Chi cục Hải quan nơi quản lý các địa điểm lưu giữ hàng hóa xem xét quyết định nếu hàng hóa, phương tiện đáp 
ứng các điều kiện: Container hoặc phương tiện vận tải hàng hóa phải đảm bảo điều kiện niêm phong giám sát hải 
quan; Hàng hóa trong thời gian chuyển sang container hoặc phương tiện vận tải khác phải chịu sự giám sát trực tiếp 
của công chức hải quan và thiết bị, phương tiện giám sát hải quan...  

Hàng hoá tái xuất đã hoàn thành thủ tục hải quan phải được tập kết đầy đủ tại khu vực cửa khẩu và tái xuất qua cửa 

khẩu trong thời hạn 8 giờ làm việc kể từ khi hàng đến cửa khẩu xuất và được Hải quan cửa khẩu xuất xác nhận trên 
Biên bản bàn giao, trường hợp chưa thể xuất được hoặc chưa xuất hết, nếu thương nhân có văn bản đề nghị thì Chi 
cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất xem xét gia hạn để xuất khẩu hết trong các ngày kế tiếp, nhưng phải trong 
thời hạn lưu giữ tại Việt Nam.  

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/8/2014 và thay thế Thông tư số 59/2013/TT-BTC ngày 08/5/2013.  

Thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu phải còn 80% chất lượng: Ngày 15/7/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban 
hành Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN về quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử 
dụng.  

Theo đó, máy móc thiết bị đã qua sử dụng cấm nhập khẩu bao gồm các loại thuộc Danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu 
ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, Thông tư số 04/2014/TT-BCT và Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT.  

Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau: (1) Có thời gian sử dụng 
không quá 05 năm; (2) Có chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên.  

Một số loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu thời gian đã qua sử dụng không quá 03 năm 
đối với máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp; sử dụng trong ngành bia, rượu, nước giải khát…; không quá 
07 năm đối với máy móc thiết bị trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản; phục vụ đóng tàu, sửa chữa tàu; phục vụ xây 
dựng công trình dầu khí biển; xây dựng công trình hạ tầng giao thông; phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in…; 
không quá 10 năm đối với động cơ máy thuỷ sử dụng cho tàu đánh bắt xa bờ, máy kỵ mã liên hợp phục vụ hoạt động 
sản xuất trong ngành in…  

Các loại máy móc trên phải đảm bảo chất lượng còn lại từ 80% trở lên.  

Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng phải gửi tới cơ quan 
hải quan Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất của máy móc, thiết bị nhập khẩu, Chứng thư giám định chất lượng do 
tổ chức giám định đủ điều kiện.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2014. 

KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH 

Hạch toán kế toán và chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn trong doanh nghiệp: Khi doanh nghiệp thực hiện tiếp 
nhận thêm thành viên góp vốn mới theo quy định của pháp luật có thể phát sinh trường hợp số tiền thành viên góp vốn 
mới bỏ ra cao hơn giá trị phần vốn góp của thành viên đó trong tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp. Nếu khoản 
chênh lệch cao hơn giữa số tiền thành viên góp vốn mới phải bỏ ra so với giá trị vốn góp của thành viên đó được các 

thành viên góp vốn của doanh nghiệp thỏa thuận xác định là thuộc sở hữu chung của doanh nghiệp nhận vốn góp thì 
hạch toán vào tài khoản vốn khác (tài khoản 4118) trong nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, không tính vào thu 
nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhận vốn góp. Nếu các bên thỏa thuận khoản 
chênh lệch cao hơn nêu trên thuộc sở hữu riêng của một hoặc một số thành viên góp vốn cũ trong doanh nghiệp, 
không bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp thì khoản chênh lệch này là thu nhập từ hoạt động chuyển 
nhượng vốn, thành viên góp vốn cũ nào có thu nhập phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập 
cá nhân theo quy định (CV số 16200/BTC-TCT ngày 6/11/2014). 

Theo dõi, hạch toán số cổ phiếu được chia của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Để thống 
nhất việc theo dõi, hạch toán tại các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi doanh nghiệp nhận 
được số lượng cổ phiếu do các công ty cổ phần phát hành mà không phải thanh toán tiên (theo quy định tại Điểm b 
Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 220/2013/TT-BTC), Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể như sau: 
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1 - Đối với số lượng cổ phiếu nhận được trong năm tài chính 2013 trở đi, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. 

2 - Đối với số lượng cổ phiếu nhận được trước ngày 01/01/2013, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
117/2010/TT-BTC ngày 05/08/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp (CV số 15716/BTC-TCDN ngày 29/10/2014). 

LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG 

Thay đổi mức hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp: Ngày 24/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 77/2014/QĐ-TTg về việc quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.  

Theo đó, mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Mức 
hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định 
của cơ sở dạy nghề.  

Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy 
nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 1 tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề.  

Đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức 

hỗ trợ học nghề theo quy định trên thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả.  

Đối với người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 
trước ngày 1/1/2015 và có nhu cầu học nghề sau ngày 1/1/2015 thì được áp dụng các quy định trên. Còn người lao 
động đã có quyết định hỗ trợ học nghề trước ngày 1/1/2015 thì không được áp dụng các quy định trên.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2015, thay thế Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg ngày 03/10/2013.  

Giảm thời gian thụ lý giải quyết khiếu nại về lao động: Ngày 17/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
119/2014/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt 
Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo.  

Theo đó, thời hạn thụ giải quyết khiếu nại về lao động là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại (trước đây 
là 10 ngày làm việc). Thời hạn giải quyết khiếu nại vẫn được giữ nguyên là 30 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý, với 
những vụ việc phức tạp thì không quá 45 ngày.  

Thời khiệu khiếu nại lần đầu cũng được kéo dài lên 180 ngày (trước đây là 90 ngày), kể từ ngày người khiếu nại nhận 
được hoặc biết được quyết định, hành vi của người sử dụng lao động, của tổ chức, cá nhân dạy nghề, của tổ chức, cá 
nhân đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bị khiếu nại; thời hiệu khiếu nại lần hai là 
30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu 
nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định đó. Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được 
quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu này vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì trở ngại 
khách quan thì thời gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.  

Bên cạnh đó, người khiếu nại được biết, đọc, sao chụp, sao chép tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu 
thập để giải quyết khiếu nại; trừ những thông tin, tài liệu thuộc bí mật Nhà nước hoặc bí mật của người bị khiếu nại; 
được đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về chứng cứ đó; yêu cầu người giải quyết khiếu 
nại áp dụng biện pháp khẩu cấp để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi hành quyết định, hành vi bị khiếu nại…  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2015, thay thế Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11/01/2015. 

Giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc: Hội đồng quản trị, đại diện người sử dụng lao động theo quy định của công ty cổ 
phần có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động từ doanh nghiệp cổ phần hóa 
chuyển sang khi người lao động đó mất việc làm, thôi việc tại công ty cổ phần, kể cả khoản trợ cấp cho thời gian thực 
tế làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước đó. Trường hợp người lao động chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp 
cổ phần hóa trước ngày 01/01/1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc, mất việc làm thì ngoài thời gian tính trả trợ cấp 
thôi việc nêu trên, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho cả thời gian người lao động làm 
việc tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước trước khi chuyển đến doanh nghiệp cổ phần hóa 
(CV số 4787/LĐTBXH-LĐTL ngày 15/12/2014). 

Bổ sung các đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc: Ngày 04/12/2014, Chủ tịch nước đã ký lệnh số 16/2014/L-
CTN về việc công bố Luật bảo hiểm xã hội.  

Theo đó, bổ sung các đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm người làm việc theo hợp đồng lao động có 
thời hạn từ 01 - dưới 03 tháng và người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc 
chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề; quy định được áp dụng từ năm 2018.  

Bên cạnh đó, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con sẽ được nghỉ 05 ngày làm việc; được nghỉ 07 
ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi; riêng trường hợp vợ sinh đôi thì được 
nghỉ 10 ngày làm việc (từ sinh ba trở lên, thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc) và trường hợp vợ sinh đôi 
trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.  
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Ngoài ra, Luật cũng điều chỉnh cách tính lương hưu hàng tháng. Cụ thể, từ năm 2016 đến trước năm 2018, mức lương 
hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương 

ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2% đối với nam; 3% đối với nữ nhưng mức tối đa 
là 75%. Từ năm 2018, mức lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng bảo hiểm xã hội và tương 
ứng với 15 năm nếu lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi; tương ứng với 16 năm nếu lao động nam nghỉ hưu năm 
2018; với 17 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2019; với 18 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2020; với 19 năm nếu nghỉ hưu năm 
2021 và với 20 năm nếu nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi.  

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016, thay thế Luật số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006. 

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người đại diện vốn Nhà nước: Người được chủ sở hữu cử làm đại diện phần vốn 
góp của nhà nước, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không tham gia chuyên trách trong ban quản lý, điều hành công 
ty có cổ phần, vốn góp, nếu được công ty có cổ phần, vốn góp trả thù lao, tiền thưởng thì sau khi nhận các khoản thù 
lao, tiền thưởng này, người đại diện vốn phải nộp cho chủ sở hữu để hình thành quỹ chung, trên cơ sở đó chủ sở hữu 
chi trả cho người đại diện vốn gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Người đại diện chuyên trách trong ban quản lý, điều hành tại doanh nghiệp khác, tiền lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu 
có), tiền thưởng và các quyền lợi khác quy định tại Điều lệ doanh nghiệp đó và doanh nghiệp đó trả theo quy định của 
pháp luật (CV số 4592/LĐTBXH-LĐTL ngày 03/12/2014). 

Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần: Trường hợp Công ty quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi là 

nghỉ 6 ngày/tháng và đã ghi vào trong nội quy lao động, nếu Công ty huy động người lao động đi làm vào ngày nghỉ 
hằng tuần thì người lao động được trả lương theo quy định (CV 4541/LĐTBXH-LĐTL ngày 28/11/2010). 

Chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế: Ngày 20/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP 
về chính sách tinh giản biên chế.  

Theo đó, những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ 
và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi 
đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định, nếu thôi việc ngay thì được trợ 
cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm và được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng 
bảo hiểm xã hội.  

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử 
vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được bảo lưu 
phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử. Trường hợp 
đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 6 tháng thì được bảo lưu 6 tháng.  

Ngoài ra, đối tượng tinh giản biên chế nếu đủ 50 - 53 tuổi đối với nam hoặc 45 - 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng 
bảo hiểm xã hội đủ 20 năm, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm 
việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên sẽ được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.  

Ngoài chế độ hưu trí theo quy định hiện hành, cán bộ, công chức, viên chức còn được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 
20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội 
được trợ cấp ½ tháng tiền lương; đặc biệt, sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ việc trước tuổi.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2015.  

Hướng dẫn việc chi trả trợ cấp thôi việc: Kể từ ngày 01/01/1995, người lao động thôi việc ở doanh nghiệp nào thì thực 
hiện chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp đó; khi người lao động thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động đúng 
pháp luật thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. Trường hợp 
chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì Hội đồng quản trị, đại diện người sử dụng lao 
động theo quy định của công ty cổ phần có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao 
động từ doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển sang khi người lao động đó mất việc làm, thôi việc tại công ty cổ phần, kể 
cả khoản trợ cấp cho thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước đó và thời gian người lao động làm 
việc tại công ty, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước nhưng chuyển đến công ty 100% vốn nhà nước trước ngày 
01/01/1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc, mất việc làm (CV số 4408/LĐTBXH-LĐTL ngày 20/11/2014). 

Hướng dẫn một số quy định của Bộ luật lao động: Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động 
vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng 
lao động mới. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký 
thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời 
hạn. 

Trường hợp người sử dụng lao động yêu cầu và người lao động đồng ý làm việc vào ngày lễ, tết thì thời gian người lao 
động làm việc vào ngày lễ, tết là làm thêm giờ. Người sử dụng lao động trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động 
theo đúng quy định tại Điều 97 của Bộ luật Lao động. 

Trường hợp người lao động (kể cả trường hợp người lao động đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí) mà làm việc từ đủ 12 
tháng trở lên theo chế độ hợp đồng lao động, khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì người sử dụng lao 
động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo đúng quy định. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tính trả trợ 
cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. 
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Trường hợp người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động để thực hiện nghĩa vụ quân sự thì Công ty có trách 
nhiệm tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 

01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng lương và người lao động không phải hoàn lại số tiền tạm ứng này (CV 
số 4296/LĐTBXH-LĐTL ngày 13/11/2014). 

Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2015: Ngày 11/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP 
về việc 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 theo hợp đồng lao động.  

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp từ ngày 1/1/2015 tới đây như sau: Vùng I: 3.100.000 
đồng/tháng; vùng II: 2.750.000 đồng/tháng; vùng III: 2.400.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.150.000 đồng/tháng.  

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn liền nhau có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức 
lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh 
hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp 
dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.  

Mức lương tối thiểu vùng như trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả 
lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ 
làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: 
Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất; 

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

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015, thay thế Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.  

Vận dụng đóng BHXH theo thang lương, bảng lương do Nhà nước ban hành: Trường hợp Công ty hoạt động theo mô 
hình công ty cổ phần do các cổ đông là cá nhân sáng lập (không phải là Công ty nhà nước chuyển đổi thành Công ty cổ 
phần), thuộc đối tượng xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định của pháp luật lao động. Vì vậy, Công ty không 
thuộc đối tượng áp dụng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 4 Mục IV Phần B 
Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và bảo hiểm xã hội một lần (CV số 
4240/LĐTBXH-LĐTL ngày 11/11/2014). 

Tính trợ cấp mất việc làm: Các doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ 
quy định để làm cơ sở thỏa thuận mức lương trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Tiền lương để 
tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động 
mất việc làm (CV số 4238/LĐTBXH-LĐTL ngày 11/11/2014). 

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương: Trường hợp Công ty yêu cầu người lao 
động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì phải trả tiền lương làm thêm giờ như 
sau: 

Giả sử đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ngày bình thường của người lao động là A thì: 

- Đối với lao động hưởng lương tháng, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít 
nhất sẽ là: 

300%A + 30% A + 20% x (300%A) = 390%A 

- Đối với lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương ít nhất bằng 390%A, người lao động còn được trả tiền lương 
ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định (CV số 4163/LĐTBXH-LĐTL ngày 05/11/2014). 

Chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động: Bộ luật lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, 
theo đó từ ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành thì không còn chế độ chuyển công tác đối với người lao động 
làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Khi người lao động thôi việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào thì thực 
hiện chấm dứt hợp đồng lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao 
động theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp sau đó người lao động chuyển sang doanh nghiệp khác làm việc 
thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới. 

Đối với trường hợp chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì công ty cổ phần có trách 
nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động từ doanh nghiệp cổ phần hóa 
chuyển sang khi người lao động đó thôi việc, mất việc làm tại công ty cổ phần, kể cả khoản trợ cấp cho thời gian thực 
tế làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước đó. Trường hợp người lao động chuyển đến doanh nghiệp cổ phần hóa 
trước ngày 01/01/1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm thì công ty cổ phần còn phải giải quyết 
chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động đối với cả thời gian người lao động làm việc tại công 
ty, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước trước khi chuyển đến doanh nghiệp cổ phần hóa. 

(CV số 4056/LĐTBXH-LĐTL ngày 29/10/2014). 

Chấm dứt hợp đồng lao động: Trường hợp người lao động của Công ty đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao 
động nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật Bảo 
hiểm xã hội, tuy nhiên người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty 
có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động (CV số 3432/LĐTBXH-LĐTL ngày 1709/2014). 



 
Năm 2014 – Tập II CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 

 

Trang 40 

Hướng dẫn tuyển và quản lý lao động: Ngày 29/8/2014, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 
23/2014/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.  

Theo đó, việc thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động và kết quả tuyển lao động được thực hiện thông qua một 
trong các hình thức sau: (1) - Niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện nơi tuyển lao động; (2) - Thông báo 
trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động nơi đặt 
trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.  

Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bản điện tử phù hợp với 
nhu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo các nội dung cơ bản về người lao động sau đây: Họ và tên, giới tính, năm sinh, 
quốc tịch, địa chỉ, số chứng minh nhân dân; trình độ chuyên môn kỹ thuật; bậc trình độ kỹ năng nghề; vị trí việc làm; 
loại hợp đồng lao động; thời điểm bắt đầu làm việc; tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; 
tiền lương; nâng bậc, nâng lương; số ngày nghỉ trong năm, lý do; số giờ làm thêm; hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế; học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do.  

Người sử dụng lao động có trách nhiệm ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động khi hợp đồng lao động có 
hiệu lực và cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2014 và thay thế Thông tư số 06/1998/TT-BLĐTBXH ngày 
15/4/1998, Thông tư số 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 06/12/1999 và Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 
22/9/2003. 

Người giúp việc gia đình được hưởng trợ cấp thôi việc: Ngày 15/8/2014, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban 
hành Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP 
ngày 07/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người giúp 
việc gia đình.  

Theo đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người giúp việc đã làm việc thường xuyên 
từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp ½ tháng tiền lương. Trong đó, tiền lương để tính trợ cấp thôi 
việc là mức tiền lương bình quân ghi trong hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng; thời 
gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, bao gồm: Thời 
gian thử việc, thời gian làm việc tại hộ gia đình; thời gian được bố trí học văn hóa, học nghề; thời gian phải ngừng việc, 
nghỉ việc không do lỗi của người giúp việc..  

Bên cạnh đó, người giúp việc làm việc ngoài thời gian ghi trong hợp đồng lao động vào ngày thường được trả lương ít 
nhất bằng 150% tiền lương tính theo giờ làm việc. Đối với người giúp việc làm vào ngày nghỉ hàng tuần và ngày lễ, tết, 
ngày nghỉ có hưởng lương, mức lương được trả ít nhất bằng 200% lương tính theo ngày làm việc.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2014.  

Tiền lương của viên chức quản lý: Việc trả lương cho từng viên chức quản lý do Công ty quyết định trong quy chế trả 
lương, trong đó Công ty quy định trả bằng hoặc cao hơn hoặc thấp hơn mức tiền lương của từng viên chức quản lý tính 
trong quỹ tiền lương thực hiện gắn với mức độ đóng góp vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều 
hành, trách nhiệm của từng người và không vượt quá tổng quỹ tiền lương được hưởng (CV số 2740/LĐTBXH-LĐTL 
ngày 01/08/2014). 

Thủ tục tuyển lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài: Ngày 28/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 75/2014/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao 
động việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoại tại Việt Nam.  

Theo đó, khi có nhu cầu sử dụng người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải gửi văn bản đề nghị 
tuyển người lao động Việt Nam đến tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam. Trong văn bản 
phải nêu rõ yêu cầu về vị trí việc làm, số lượng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, thời hạn cần 
tuyển; quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động Việt Nam và của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong quá trình làm việc và 
khi thôi việc đối với từng vị trí việc làm cần tuyển.  

Trong thời hạn 15 ngày, nếu tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam không tuyển chọn, giới 
thiệu được người lao động Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được trực tiếp tuyển người lao động Việt Nam.  

Trong thời hạn 7 ngày làm việc sau khi ký kết hợp đồng lao động, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng 
văn bản kèm bản sao hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động Việt Nam cho tổ chức có thẩm quyền tuyển, 
quản lý người lao động Việt Nam.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2014.  

Thêm trường hợp được thuê lại lao động: Ngày 23/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2014/NĐ-CP về 
việc sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục 
công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.  
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Theo đó, đối với những doanh nghiệp vừa hoạt động sản xuất, kinh doanh vừa có nhiệm vụ góp phần bảo đảm an 
ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, được phép cho thuê lại lao động giữa doanh nghiệp cho thuê và các 

doanh nghiệp khác trong công ty mẹ hoặc tập đoàn kinh tế mà doanh nghiệp này là thành viên, với những công việc 
thuộc Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội ban hành. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2014. 

Chấm dứt hợp đồng lao động: Trường hợp lao động nữ của Công ty đến tháng 12 năm 2014 là 55 tuổi (đủ tuổi nghỉ 
hưu theo quy định của Bộ luật lao động 2012) nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chỉ có 14 năm 06 tháng (chưa đủ 
20 năm đóng bảo hiểm để hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội) nếu có đủ sức khỏe và Công 
ty có nhu cầu sử dụng thì hai bên thỏa thuận kéo dài thời hạn của hợp đồng lao động đã ký (CV số 2433/LĐTBXH-
LĐTL ngày 10/07/2014). 

Chế độ trợ cấp thôi việc: - Trường hợp ông A, người đang hưởng lương hưu hàng tháng có giao kết hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn với Công ty nay chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật thì ông A 
được hưởng trợ cấp thôi việc cho khoảng thời gian ông A làm việc tại Công ty. 

- Trường hợp ông B làm việc cho Công ty từ 01/01/2009 đến nay nhưng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 
và bảo hiểm y tế tại nơi khác nay chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết với Công ty theo đúng quy định của pháp 
luật lao động thì Công ty vẫn phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho ông B. Việc ông B tham gia đóng bảo 

hiểm thất nghiệp tại nơi khác không liên quan đến việc chi trả trợ cấp thôi việc của Công ty. Thời gian để tính trợ cấp 
thôi việc cho ông B là thời gian làm việc thực tế tại Công ty. Trường hợp trong hợp đồng lao động có thỏa thuận về 
khoản tiền chi trả bảo hiểm thất nghiệp trong tiền lương thì thời gian thực hiện hợp đồng lao động này không tính để 
chi trả trợ cấp thôi việc (CV số 2432/LĐTBXH-LĐTL ngày 10/07/2014). 

Tiền lương cho người lao động tham gia đào tạo vào ngày nghỉ hằng tuần: Trường hợp công ty bố trí người lao động 
tham gia đào tạo vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 
Bộ luật lao động, trường hợp người lao động được bố trí nghỉ bù thì ngày nghỉ bù đó không phải trả lương và phải bảo 
đảm người lao động được nghỉ 01 tháng ít nhất 04 ngày (CV số 2431/LĐTBXH-LĐTL 
 ngày 10/07/2014). 

Thù lao đối với viên chức quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu: Trường hợp Giám đốc, Phó giám 
đốc kiêm thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên thì hưởng lương theo chức danh Giám đốc, Phó giám đốc 
và hưởng thù lao theo công việc và thời gian làm việc nhưng không vượt quá 20% tiền lương của thành viên chuyên 
trách Hội đồng thành viên. Mức thù lao của thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên do công ty quyết định 
song phải bảo đảm cân đối hợp lý tiền lương, thu nhập của các viên chức quản lý trong nội bộ công ty (CV số 
2412/LĐTBXH-LĐTL ngày 09/07/2014). 

NGÂN HÀNG 

Giảm lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu: Ngày 11/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 
189/2014/TT-BTC về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh 
lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.  

Theo đó, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam được giảm từ 10,5% xuống mức 
9,6%/năm.  

Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam được giảm từ 7,8% xuống 7,2%/năm.  

Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam được giữ nguyên ở mức 
2,4%/năm.  

Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước quy định trên được áp dụng đối với các khoản giải 
ngân vốn vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước kể từ ngày 11/12/2014.  

Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư quy định trên được áp dụng theo từng lần trả nợ của chủ đầu tư 
cho tổ chức tín dụng kể từ ngày 11/12/2014.  

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 108/2014/TT-BTC ngày 11/08/2014.  

Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán: Ngày 11/12/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 
số 40/2014/TT-NHNN về việc hướng dẫn dịch vụ trung gian thanh toán.  

Theo đó, các loại dịch vụ trung gian thanh toán gồm: Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử (gồm dịch vụ 
chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử) và dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán 
(gồm dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ, dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử, dịch vụ Ví điện tử).  

Tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ và tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử phải mở tài khoản đảm bảo 
thanh toán để đảm bảo cho việc cung ứng các dịch vụ này. Số dư trên tài khoản đảm bảo thanh toán phải được duy trì 
không thấp hơn so với tổng số tiền đã nhận của khách hàng mà chưa thực hiện thanh toán cho đơn vị chấp nhận thanh 
toán (đối với dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ) hoặc tổng số dư của tất cả các Ví điện tử của các khách hàng (đối với dịch 
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vụ Ví điện tử) tại cùng một thời điểm. Tài khoản đảm bảo thanh toán chỉ được sử dụng vào việc thanh toán tiền cho 
các đơn vị chấp nhận thanh toán; hoàn trả tiền cho khách hàng sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu.  

Bên cạnh đó, tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử không được phép phát hành hơn 1 Ví điện tử cho 1 tài khoản thanh 
toán của khách hàng tại một ngân hàng và cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng Ví điện tử, trả lãi trên số dư Ví điện 
tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên Ví điện tử.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2015. 

Giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng: Ngày 20/11/2014, Ngân hàng nhà nước Việt 
Nam đã ban hành Thông tư số 36/2014/TT-NHNN về việc quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động 
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

Theo đó, mức góp vốn, mua cổ phần của một ngân hàng thương mại, công ty tài chính và các công ty con, công ty liên 
kết vào một doanh nghiệp không được vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp nhận vốn góp. Tổng mức góp vốn, 
mua cổ phần của một ngân hàng thương mại vào doanh nghiệp (bao gồm cả vốn cấp, vốn góp vào các công ty con, 
công ty liên kết) tối đa là 40% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của ngân hàng; với công ty tài chính thì mức tối đa là 60% 
vốn điều lệ và quỹ dự trữ của công ty tài chính.  

Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng tối đa 60% nguồn 
vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn, dài hạn; trong khi đó, tỷ lệ này đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 200%  

Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính) 
phải duy trì tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi, cụ thể, đối với ngân hàng thương mại Nhà nước, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài, tỷ lệ này là 90%; với ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, 
ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 80%. Riêng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới thành lập trong 
03 năm đầu tiên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ quy định tỷ lệ cụ thể khác với tỷ lệ nêu trên. Đặc biệt, ngân hàng 
thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ không phải thực hiện tỷ lệ dư nợ cho vay so 
với tổng tiền gửi nêu trên nếu vốn điều lệ, vốn được cấp còn lại sau khi đầu tư, mua sắm tài sản cố định và góp vốn, 
mua cổ phần lớn hơn dư nợ cho vay.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2015. 

Trường hợp tổ chức sử dụng vốn nhà nước được thanh toán tiền mặt: Ngày 20/11/2014, Ngân hàng nhà nước Việt 
Nam đã ban hành Thông tư số 33/2014/TT-NHNN về việc quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt 
của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước.  

Theo đó, tổ chức sử dụng vốn nhà nước là tổ chức có sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư 
phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư khác của Nhà nước. Tổ chức sử dụng vốn nhà nước được thanh toán bằng tiền 
mặt trong một số trường hợp sau: (1) Thanh toán tiền thu mua nông, lâm, thủy sản, dịch vụ và các sản phẩm khác cho 
người dân trực tiếp sản xuất, đánh bắt, khai thác bán ra mà chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng; (2) Thanh 
toán công tác phí, trả lương và các khoản thu nhập khác cho người lao động chưa có tài khoản thanh toán tại ngân 
hàng; (3) Các khoản thanh toán để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh liên quan đến bí mật Nhà nước; (4) Bên 
thanh toán thực hiện việc thanh toán hoặc bên được thanh toán nhận thanh toán tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa 
bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, khu vực nông thôn nơi chưa có tổ chức cung ứng dịch vụ 
thanh toán; (5) Các khoản thanh toán với giá trị dưới 20 triệu đồng, trừ trường hợp các khoản thanh toán trong ngày 
có giá trị dưới 20 triệu đồng cho cùng một mục đích, một đối tượng thanh toán nhưng tổng các khoản thanh toán này 
lớn hơn 20 triệu đồng.  

Thông tư ngày có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2015. 

Phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng: Ngày 11/11/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban 
hành Thông tư số 31/2014/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 
31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.  

Theo đó, tổ chức tài chính phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có 
mức giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương và giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt 
Nam có mức giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương. Riêng các giao dịch chuyển tiền bắt 
nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; giao dịch 
chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính mà người khởi tạo và người thụ hưởng đều là các tổ chức tài 
chính, tổ chức tài chính không phải báo cáo.  

Bên cạnh đó, khi đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao là cá nhân, tổ chức tài chính và tổ chức, cá 
nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan phải thu thập các thông tin về mức thu nhập trung bình hàng 
tháng trong vòng ít nhất 3 tháng gần nhất của khách hàng; tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của cơ quan, tổ chức 
hoặc chủ cơ sở nơi khách hàng làm việc hoặc có thu nhập chính; không còn phải tìm hiểu thu nhập trung bình của 
khách hàng trong vòng 6 tháng và họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp của vợ, chồng, con của khách hàng như trước đây. 
Đồng thời, tổ chức tín dụng phải có trách nhiệm cập nhật thông tin của khách hàng định kỳ ít nhất 01 năm/lần (trước 
đây là 06 tháng/lần).  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2014. 
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Tổ chức tín dụng không được nhận ủy thác đầu tư vào kinh doanh: Ngày 06/11/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
đã ban hành Thông tư số 30/2014/TT-NHNN về việc quy định về uỷ thác và nhận uỷ thác của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài.  

Theo đó, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng (trừ công ty tài chính), chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
không được ủy thác, nhận ủy thác đầu tư vào dự án sản xuất, kinh doanh.  

Ngoài ra, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng không được ủy thác, nhận ủy thác góp vốn, mua cổ 
phần (trừ ngân hàng thương mại) hay mua trái phiếu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác. Đối 
với các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi 
mô, Thông tư khẳng định, không được ủy thác, nhận ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp.  

Việc ủy thác phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản và đảm bảo những nguyên tắc cơ bản như: Bên nhận ủy thác 
không được ủy thác lại cho bên thứ ba; việc giao vốn ủy thác phải phù hợp với tiến độ thực hiện nội dung ủy thác; bên 
ủy thác là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử 
dụng dự phòng để xử lý rủi ro...  

Để được thực hiện ủy thác và nhận ủy thác, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có quy định nội bộ 
về quản lý hoạt động ủy thác và nhận ủy thác, trong đó có nội dung về nhận dạng, đo lường, quản lý các rủi ro của 
hoạt động ủy thác, nhận ủy thác phù hợp với tính chất, quy mô hoạt động; có bộ phận quản lý rủi ro đối với hoạt động 
này; có cơ sở vật chất, mạng lưới, đội ngũ cán bộ có trình độ, chuyên môn, kỹ thuật để thực hiện nội dung ủy thác... 

Trường hợp nhận ủy thác để thực hiện đầu tư vào dự án sản xuất, kinh doanh, cho thuê tài chính, cho vay, bên ủy thác 
là cá nhân, tổ chức phải không có dư nợ tại thời điểm ủy thác.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 và thay thế Thông tư số 04/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012. 

Giảm mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam Ngày 28/10/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban 
hành Quyết định số 2173/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.  

Theo đó, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng là 5,5% thay vì mức 6% 
hiện hành.  

Đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô, mức lãi suất 
tối đa là 6,0%, giảm 0,5% so với trước đây.  

Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng vẫn được giữ nguyên là 1%.  

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2014 và thay thế Quyết định số 498/QĐ-NHNN ngày 17/3/2014.  

Điều chỉnh lãi suất cho vay ngắn hạn  

Ngày 28/10/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2174/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay 
ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để 
đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-NHNN ngày 
17/3/2014.  

Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài giảm từ 8% xuống còn 7%.  

Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam tại Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô chính 
thức cũng giảm từ 9% xuống còn 8%.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2014; thay thế Quyết định số 499/QĐ-NHNN ngày 17/03/2014.  

Phạt nặng vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng: Ngày 17/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 96/2014/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.  

Theo đó, phạt tiền từ 500 - 600 triệu đồng đối với hành vi hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài, tổ chức làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ, tổ chức làm đại lý đổi ngoại tệ, tổ chức khác mà không 

được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ, hoặc 
không đúng nội dung đã quy định trong giấy phép, trừ trường hợp quy định; phạt từ 400-450 triệu đồng đối với hành vi 
vi phạm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật... Mức tiền phạt từ 10 triệu - 15 triệu đồng cũng được 
áp dụng đối với các hành vi như: Lắp đặt, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động của máy giao dịch tự động không 
đúng quy định; đặt máy tại nơi có hệ thống điện không đáp ứng quy định để máy giao dịch tự động nuốt thẻ của khách 
hàng khi mất điện đột ngột; không đảm bảo thời gian phục vụ khách hàng của hệ thống máy giao dịch tự động; không 
duy trì hoạt động bộ phận hỗ trợ khách hàng để khách hàng liên hệ bất cứ lúc nào… Đối với hành vi phá hoại, hủy hoại 
tiền Việt Nam trái pháp luật cũng sẽ bị phạt từ 10 triệu - 15 triệu đồng.  

Bên cạnh đó, mức phạt 100 triệu - 150 triệu được áp dụng với việc thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài 
khoản sử dụng tên giả; cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị 
và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng tại một địa điểm khác…  
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Trong hoạt động kinh doanh vàng, mức phạt tiền là từ 30 triệu - 60 triệu đồng với hành vi không niêm yết công khai 
giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; khối lượng, hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ tại địa điểm 

giao dịch; có niêm yết giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ nhưng nội dung không rõ ràng, gây 
nhầm lẫn cho khách hàng. Phạt từ 60 triệu - 120 triệu nếu kinh doanh mua, bán vàng hoặc mang theo vàng khi xuất 
cảnh, nhập cảnh không đúng quy định. Đặc biệt, hành vi sử dung tiền làm phương tiền thanh toán sẽ bị phạt từ 250 
triệu - 300 triệu đồng.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2014, thay thế Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 và 
Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004. 

Thêm điều kiện khi cấp Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng: Ngày 18/09/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam đã ban hành Thông tư số 27/2014/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-
NHNN ngày 25/6/2010 về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt 
động thông tin tín dụng.  

Theo đó, bên cạnh những quy định hiện hành về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín 
dụng, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty thông tin tín dụng phải có bằng đại học hoặc 
trên đại học về một trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất 03 năm làm việc 
trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc công nghệ thông tin.  

Công ty thông tin tín dụng có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản Giấy chứng nhận nguyên vẹn trong suốt quá trình hoạt 

động; trường hợp làm mất, cháy toàn bộ, rách hoặc hư hỏng dưới các hình thức khác, công ty phải lập 01 bộ hồ sơ gửi 
trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước đề nghị xem xét cấp lại Giấy chứng nhận. Đồng thời, 
công ty cũng có trách nhiệm gửi báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo tình hình hoạt động; báo cáo khi xảy ra sự cố lớn 
về tin học, khi có thay đổi về đội ngũ quản lý, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin... và các báo cáo khác theo yêu cầu 
đến Ngân hàng Nhà nước.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2014.  

Phải đăng ký với NHNN các khoản vay trung, dài hạn nước ngoài: Ngày 15/9/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã 
ban hành Thông tư số 25/2014/TT-NHNN về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài 
của doanh nghiệp.  

Theo đó, khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng 
Nhà nước bao gồm: 1- Khoản vay nước ngoài trung, dài hạn; 2- Khoản vay nước ngoài ngắn hạn được gia hạn mà tổng 
thời hạn của khoản vay trên là 1 năm; 3- Khoản vay nước ngoài ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ 
tại thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong 
thời gian 10 ngày kể từ thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.  

Trong các thỏa thuận vay nước ngoài, bên đi vay không phải thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài khi ký 
các thỏa thuận không có hiệu lực rút vốn với người không cư trú như hiệp định tín dụng khung, biên bản ghi nhớ và 
các thỏa thuận tương tự khác. Trừ trường hợp phát sinh khoản vay nước ngoài trung, dài hạn của Bên đi vay do có 
thỏa thuận rút vốn bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận khung thì Bên đi vay thực hiện đăng ký khoản vay theo quy 
định.  

Bên đi vay thực hiện đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài bao gồm: Bên đi vay ký kết thỏa thuận vay nước 
ngoài giải ngân trực tiếp bằng tiền với Bên cho vay là người không cư trú; Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài nhận ủy thác cho vay từ Bên ủy thác cho vay là người không cư trú; Bên có nghĩa vụ trả nợ theo công cụ nợ phát 
hành cho người không cư trú; Bên đi thuê trong hợp đồng thuê tài chính với người không cư trú; Bên nhập khẩu hàng 
hóa trả chậm.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2014. 

Hướng dẫn ngân hàng bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn: Ngày 09/10/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban 
hành Thông tư số 29/2014/TT-NHNN về việc hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát triển 
Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn theo quy định tại Quy chế bảo 
lãnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ.  

Theo đó, các ngân hàng thương mại (bên cho vay) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải có thỏa thuận bằng văn bản 
về việc phối hợp thực hiện cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trước khi ký hợp đồng tín dụng, với 
các nội dung như: Trình tự phối hợp giữa các bên trong việc tiếp nhận và giải quyết nhu cầu vay vốn; cung cấp chứng 
từ giải ngân; điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ; thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh… Đồng thời, bên cho vay, Ngân hàng 
Phát triển Việt Nam và doanh nghiệp cũng phải có thỏa thuận bằng văn bản để đảm bảo bên cho vay có quyền tiếp 
nhận và xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp Ngân hàng Phát triển Việt Nam từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.  

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi bên cho vay nhận được bảo gốc chứng thư bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển 
Việt Nam phát hành, bên cho vay thực hiện ký hợp đồng tín dụng với doanh nghiệp nếu nội dung của chứng thư bảo 
lãnh phù hợp với nội dung văn bản thông báo chấp thuận cho vay; hoặc thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong trường hợp không đồng ý ký hợp đồng tín dụng, trong đó nêu rõ lý do từ chối và 
hoàn trả bản gốc chứng thư bảo lãnh cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.  
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Bên cạnh đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có quyền từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh căn cứ theo 2 trường hợp: 
(1) Bên cho vay giải ngân một phần hoặc toàn bộ vốn vay không đúng mục đích; (2) Bên cho vay kiểm tra giám sát 

không chặt chẽ việc giải ngân vốn.  

Trường hợp bên cho vay giải ngân vốn vay đúng mục đích nhưng không thực hiện đúng việc kiểm tra, giám sát việc sử 
dụng vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay đối với doanh nghiệp dẫn đến doanh nghiệp sử dụng vốn vay, tài sản hình 
thành từ vốn vay không đúng mục đích thì Ngân hàng Phát triển Việt Nam chỉ được từ chối trả thay số tiền tương ứng 
với phần vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay mà doanh nghiệp sử dụng sai mục đích.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2014 và bãi bỏ Thông tư số 12/2009/TT-NHNN ngày 28/05/2009.  

Hướng dẫn về hoạt động bảo hiểm tiền gửi: Ngày 06/9/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 
24/2014/TT-NHNN về việc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi.  

Theo đó, cơ sở tính phí bảo hiểm tiền gửi của quý thu phí là toàn bộ số dư tiền gửi bình quân của các loại tiền gửi được 
bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi của quý trước liền kề quý thu phí. Phí bảo hiểm tiền gửi được tính và 
nộp định kỳ hàng quý trong năm tài chính.  

Khoản tiền Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải trả cho người gửi tiền được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền 
gửi phá sản được xác định theo danh sách người được trả tiền bảo hiểm và số tiền bảo hiểm trả cho từng người theo 
quy định.  

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thanh toán khoản tiền phải trả cho người gửi tiền được bảo hiểm theo thứ tự phân 
chia giá trị tài sản của tổ chức tín dụng bị phá sản theo quy định tại Luật Phá sản.  

Trong 10 ngày, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức tín dụng tham gia bảo hiểm tiền gửi nêu 
trên phải gửi hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm tới Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; trong 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiến hành kiểm tra chứng từ, sổ sách để xác định số tiền cần phải chi trả. Tiếp theo, 
trong 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải có phương án trả tiền bảo hiểm 
cho người được bảo hiểm tiền gửi; thông báo về thời gian, địa điểm, phương thức trả tiền trên báo; niêm yết danh sách 
người được trả tiền và số tiền phải trả cho từng người.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/10/2014. 

Hỗ trợ tín dụng cho ngư dân đóng mới, nâng cấp tàu cá: Ngày 15/8/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành 
Thông tư số 22/2014/TT-NHNN về việc hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP 
ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản.  

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện cho vay ưu đãi đối với các chủ tàu đóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản 
và dịch vụ hậu cần khai thác hải sản đối với những tàu đóng mới có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên hoặc 

nâng cấp tàu có tổng công suất máy chính dưới 400CV thành tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên…  

Các chủ tàu được vay phải đáp ứng các điều kiện như đang hoạt động nghề cá có hiệu quả, có khả năng tài chính và 
có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể; chủ tàu cam kết mua đầy đủ bảo hiểm đối với thân tàu, trang thiết bị, ngư 
lưới cụ trên tàu sau khi hoàn thành việc đóng mới, nâng cấp tàu và trước khi đưa vào sử dụng; có phương án vay vốn 
được ngân hàng thương mại thẩm định có hiệu quả, khả thi.  

Chủ tàu và ngân hàng thương mại thỏa thuận về thời hạn vay, trong đó, thời gian được Nhà nước hỗ trợ lãi suất không 
quá 11 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng đối với trường hợp cho vay đóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản 
xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ và không quá 12 tháng đối với cho vay vốn lưu động.  

Trường hợp cho vay đóng mới, nâng cấp tàu để khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa 
bờ, ngân hàng thương mại nhận chính con tàu đóng mới, nâng cấp đó là tài sản bảo đảm cho khoản vay; trường hợp 
cho vay lưu động, việc cần hay không cần chủ tàu phải có bảo đảm bằng tài sản do ngân hàng thương mại tự quyết 
định.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/08/2014.  

Quy định mới về hoạt động ngoại hối của các tổ chức tín dụng: Ngày 14/8/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban 
hành Thông tư số 21/2014/TT-NHNN về việc hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục 
chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

Theo đó, tổ chức tín dụng được phép được cấp Giấp phép, Giấy xác nhận đủ điều kiện hoạt động ngoại hối trên thị 
trường trong nước, Giấy xác nhận đăng ký hoạt động ngoại hối trên thị trường quốc tế, các văn bản cho phép của Ngân 
hàng Nhà nước trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thực hiện chuyển đổi sang Giấy phép thành lập và hoạt 
động hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc văn bản chấp thuận có thời hạn của 
Ngân hàng Nhà nước theo quy định trong thời hạn 12 tháng.  

Tổ chức tín dụng được phép thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối được tiếp tục thực hiện các 
thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết trước ngày hết hạn chuyển đổi theo quy định trên phù hợp với phạm vi hoạt động 
ngoại hối được phép thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết thỏa thuận, hợp đồng đó. Việc sửa đổi, 
bổ sung, gia hạn các thỏa thuận, hợp đồng nêu trên từ ngày hết thời hạn chuyển đổi chỉ được thực hiện khi nội dung 
sửa đổi, bổ sung, gia hạn phù hợp với quy định của Thông tư này.  
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Ngân hàng Nhà nước xem xét, chuyển đổi các hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước; xem xét, chuyển 
đổi các hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế theo phạm vi quy định tại Thông tư này sang Giấy phép 

thành lập và hoạt động hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động khi tổ chức tín dụng được 
phép hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối đáp ứng các điều kiện theo quy định.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014, thay thế Thông tư số 03/2008/TT-NHNN ngày 11/4/2008. 

Giảm lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu: Ngày 11/08/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 
108/2014/TT-BTC về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh 
lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.  

Theo đó, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư là 10,5%/năm và 7,8%/năm đối với lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu. Mức 
chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam vẫn giữ ở mức 2,4%/năm.  

Các mức lãi suất cho vay nêu trên được áp dụng đối với các khoản giải ngân vốn vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất 
khẩu của Nhà nước từ ngày 11/08/2014; riêng mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư được áp dụng theo 
từng lần trả nợ của chủ đầu tư cho tổ chức tín dụng từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số Thông tư số 77/2013/TT-BTC ngày 
04/6/2014, Thông tư số 126/2013/TT-BTC ngày 03/9/2013, Thông tư số 161/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013. 

Quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài: Ngày 11/8/2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 
19/2014/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.  

Theo đó, để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng 
ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi theo quy định.  

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài vốn đầu tư trực tiếp khi giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh 
nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, giảm vốn đầu tư hoặc kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của dự án 
đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư, tiền gốc, lãi và chi phí vay nước ngoài, 
lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam thông qua tài khoản vốn 
đầu tư trực tiếp, trừ một số trường hợp quy định.  

Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp do giải thể, 
chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp hoặc do thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư làm thay đổi pháp nhân ban đầu 
của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng tài khoản thanh toán bằng 
ngoại tệ, tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của mình mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch 
mua ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư trực tiếp và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.  

Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư 
trực tiếp tại Việt Nam để mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép và chuyển ra nước ngoài trong thời hạn 30 ngày 
làm việc kể từ ngày mua được ngoại tệ.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2014, bãi bỏ Điều 9 Thông tư số 05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014  

Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ: Ngày 01/8/2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 16/2014/TT-
NHNN về việc hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cưu trú 
tại ngân hàng được phép.  

Theo đó, người cư trú và người không cư trú là tổ chức, cá nhân được sử dụng tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng được 
phép để thực hiện các giao dịch thu, chi như: Thu ngoại tệ chuyển khoản từ nước ngoài chuyển vào; chi bán ngoại tệ 
cho các tổ chức tín dụng được phép; chi chuyển tiền, thanh toán cho các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn theo quy 
định của pháp luật về quản lý ngoại hối; chi chuyển đổi ra các loại ngoại tệ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam; chi chuyển đổi ra các công cụ thanh toán khác bằng ngoại tệ…  

Bên cạnh đó, người cư trú là tổ chức được sử dụng tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng để chi chuyển khoản hoặc rút 
ngoại tệ tiền mặt để trả lương, thưởng, phụ cấp cho người nước ngoài; chuyển tiền, thanh toán cho các giao dịch vãng 
lai, giao dịch vốn theo quy định của pháp luật; chi bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép và chi chuyển đổi 

ra các công cụ thanh toán khác bằng ngoại tệ...  

Trong việc điều chuyển ngoại tệ, đồng Việt Nam giữa các tài khoản của 01 chủ tài khoản, người cư trú, người không cư 
trú là tổ chức, cá nhân được điều chuyển ngoại tệ chuyển khoản giữa các tài khoản ngoại tệ của mình mở tại các ngân 
hàng khác nhau hoặc trong cùng hệ thống của 01 ngân hàng được phép, trừ trường hợp người cư trú là tổ chức không 
được điều chuyển ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn 
kinh tế, Tổng công ty nhà nước.  

Ngoài ra, người không cư trú là tổ chức, cá nhân và người cư trú là cá nhân nước ngoài, cũng được phép điều chuyển 
đồng Việt Nam chuyển khoản giữa các tài khoản đồng Việt Nam của mình được mở tại các ngân hàng khác nhau hoặc 
trong cùng hệ thống của 01 ngân hàng được phép.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2014. 
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Quản lý ngoại hối trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng: Ngày 24/7/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban 
hành Thông tư số 15/2014/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi 

điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.  

đối tượng áp dụng là doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (doanh nghiệp); 
cá nhân được phép chơi tại Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng danh cho người nước ngoài (người chơi); Ngân 
hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam (ngân 
hàng được phép); tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho 
người nước ngoài.  

Người chơi được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ và sử dụng số ngoại tệ trả thưởng như sau: Trường hợp người 
chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt thì được bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép lấy đồng Việt Nam; 
được chuyển số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài qua ngân hàng được phép; được ngân hàng được phép xác 
nhận để mang số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài theo quy định; được nộp số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng 
vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép.  

Trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ chuyển khoản, số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài 
khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân 
hàng được phép; hoặc số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang 
tài khoản của người chơi mở tại nước ngoài.  

Ngoài ra, người chơi có thể ủy quyền cho doanh nghiệp liên hệ với ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch 
nộp ngoại tệ, chuyển ngoại tệ, xin cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài theo quy định.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/7/2014.  

Trường hợp được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài: Ngày 17/07/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2014/NĐ-
CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp 
lệnh Ngoại hối. 

Theo đó, người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau: 

- Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài; 

- Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài; 

- Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài; 

- Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài; 

- Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài; 

- Chuyển tiền trong trường họp định cư ở nước ngoài; 

- Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác. 

Quy định trên là một trong các quy định liên quan đến quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, quản lý hoạt động kinh 
doanh vàng, quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh, vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ, 
vay có bảo lãnh của Chính phủ, xử lý vi phạm về ngoại hối và hoạt động ngoại hối được thực hiện theo quy định khác 
của Chính phủ. Nghị định 70/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/09/2014. 

Nghị định này thay thế Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh 
ngoại hối. 

Nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: 

Ngày 02.7.2014 Bộ tài chính và Ngân hàng nhà nước Việt Nam chính thức ban hành Thông tư 86/2014/TT-BTCNHNVN 
về việc hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp 
bảo hiểm nhân thọ. 

Thông tư 86/2014/TT-BTC-NHNVN chú ý đặc biệt đến những nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ qua tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cụ thể những nguyên tắc này bao gồm: 

Tổ chức tín dụng không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác nếu không được chấp 
thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mà mình đang làm đại lý; không được tác động để khách 
hàng mua bảo hiểm cung cấp sai lệch hoặc không cung cấp các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân 
thọ; không được xúi giục khách hàng hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực dưới mọi hình thức; 

Nhân viên tổ chức tín dụng trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm được quản lý theo hệ thống đại lý bảo hiểm 
chung của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; 

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, tổ chức tín dụng được liên kết sản phẩm bảo hiểm với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 
nhưng phải đảm bảo việc giao kết hợp đồng bảo hiểm riêng, tách biệt với các giao kết khác của tổ chức tín dụng và 
chịu trách nhiệm độc lập về sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01.09.2014. 
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QUY ĐỊNH KHÁC 

Cấm chuyển giao 30 công nghệ vào Việt Nam: Ngày 17/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2014/NĐ-CP 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.  

Theo đó, có 30 công nghệ bị cấm chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam và trong lãnh thổ Việt Nam như công nghệ 
vô hiệu hóa thiết bị đo, đếm, tính lượng điện năng sử dụng; công nghệ sản xuất xi măng lò đứng; công nghệ sản xuất 
thuốc bảo quản lâm sản chứa Pentachlorophenol (PCP), DDT...  

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng bổ sung Danh mục công nghệ bị hạn chế chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam và 
trong lãnh thổ Việt Nam, gồm có 23 công nghệ như công nghệ sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; công nghệ sản xuất 
vật liệu xây dựng sử dụng Amiăng trắng; công nghệ sản xuất bột ôxit titan có sử dụng axit sulfuric; công nghệ sử dụng 
hóa chất độc hại trong nuôi, trồng và chế biến thủy sản...  

Việc nhập khẩu, chuyển giao và sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao phục vụ cho mục đích 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2015. 

Kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ: Ngày 08/12/2014, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 

25/2014/L-CTN về việc công bố Luật kinh doanh bất động sản.  

Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định 
tối thiểu là 20 tỷ đồng. Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động 
sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp, nhưng vẫn kê khai nộp thuế theo quy 
định của pháp luật.  

Ngoài ra, về quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án bất 
động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng 
lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng trong trường hợp không bàn giao nhà ở 
theo đúng tiến độ đã cam kết. Khi đó, bên thuê mua có quyền yêu cầu bên bảo lãnh hoàn lại số tiền ứng trước và các 
khoản tiền khác theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết. Danh sách ngân hàng 
thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai sẽ được công 
bố bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  

Luật cũng cho phép cá nhân được kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành 
nghề môi giới bất động sản; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; đã 
qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Chứng chỉ 
hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn sử dụng trong 05 năm. Các chứng chỉ được cấp trước ngày Luật này có 
hiệu lực thi hành sẽ có giá trị pháp lý trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/07/2015; hết thời hạn này, người được cấp 
chứng chỉ môi giới bất động sản phảo đáp ứng các điều kiện nêu trên.  

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và thay thế Luật số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006. 

Một số quy định mới của Luật Nhà ở: Ngày 08/12/2014, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 24/2014/L-CTN về việc công bố 
Luật nhà ở.  

Theo đó, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam được mua, thuê mua, nhận tặng 
cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa chung cư, nếu là nhà riêng lẻ thì trên một 
khu vực có số dân tương đương đơn vị hành chính cấp phường được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và 
sở hữu không quá 250 căn nhà. Ngoài ra, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tối đa 50 năm, kể từ ngày được cấp 
Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn thêm nếu có nhu cầu; riêng trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công 
dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài.  

Về dự án xây dựng nhà ở xã hội, chủ đầu tư được ứng tiền trước của người mua nhà ở xã hội theo thỏa thuận trong 
hợp đồng mua bán nhà ở, phù hợp với tỷ lệ hoàn thành xây dựng công trình và tiến độ dự án, nhưng tổng số tiền ứng 
trước không được vượt quá 70% giá trị của nhà ở đến trước khi bàn giao nhà ở cho người mua và không được vượt 

quá 95% giá trị của nhà ở đến trước khi người mua nhà được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.  

Với các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người 
mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có 
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà ở, trừ trường hợp người mua, thuê mua tự 
nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận.  

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015; bãi bỏ Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008l và Luật số 
56/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

Không được sử dụng website thương mại điện tử để kinh doanh rượu: Ngày 05/12/2014, Bộ Công thương đã ban hành 
Thông tư số 47/2014/TT-BCT về việc quy định về quản lý website thương mại điện tử.  

Theo đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân không được sử dụng website thương mại điện tử để kinh doanh các hàng hóa 
hạn chế kinh doanh như: Súng săn, đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ; thuốc lá điếu, xì gà và các dạng 
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thuốc lá thành phẩm khác; rượu các loại; thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả động vật sống và các bộ 
phận của chúng đã được chế biến... Đối với các loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, thương nhân phải công 

bố trên website thương mại điện tử số, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, 
dịch vụ đó.  

Thương nhân, tổ chức có trách nhiệm ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc 
Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hạn chế kinh doanh; loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng 
giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khi phát 
hiện hoặc nhận được phản ánh xác thực...  

Về hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, Bộ Công thương cho phép người tham gia được mở gian hàng hoặc lập 
website nhánh để trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ. Người bán hàng trên các mạng xã hội này phải có trách 
nhiệm khai báo thông tin về tên. địa chỉ trụ sở; số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; số điện 
thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác; đồng thời phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hàng hóa, 
dịch vụ...  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2015; thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BCT ngày 20/06/2013. 

Bổ sung danh sách sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên đầu tư: Ngày 25/11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 
Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.  

Theo đó, danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển sẽ bao gồm 58 công nghệ thay vì 46 công nghệ cao 
như trước đây; trong đó, có các công nghệ mới như: Công nghệ trí tuệ nhân tạo; công nghệ dữ liệu lớn và xử lý dữ liệu 
lớn; công nghệ truyền hình tương tác, công nghệ truyền hình lai ghép; công nghệ điện tử linh hoạt (FE); công nghệ 
khoan thế hệ mới trong thăm dò dầu khí và công nghệ thiết kế, chế tạo máy nông nghiệp thế hệ mới...  

Ngoài ra, danh sách sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển là 114 sản phẩm, bao gồm: Hệ điều hành 
cho máy tính, các thiết bị di động; hệ quản trị cơ sở dữ liệu; phần mềm nền tảng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng; 
phần mềm đảm bảo an ninh, an toàn mạng và bảo mật thông tin ở mức cao; phần mềm nhận dạng chữ viết, hình ảnh, 
âm thanh, cử chỉ, chuyển động, ý nghĩ và sinh trắc học; hệ thống thiết bị ngôi nhà thông minh; hệ thống thiết bị điều 
khiển giao thông thông minh; vật liệu và sản phẩm cấy ghép, can thiệp vào cơ thể con người...  

Đối với các công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao không nằm trong các Danh mục nêu trên nhưng thuộc trường 
hợp cấp thiết phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thì Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2015 và thay thế Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 
19/07/2010.  

Quản lý hoạt động sản xuất phần mềm: Ngày 18/11/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bnan hành Thông tư số 
16/2014/TT-BTTTT về việc quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.  

Theo đó, quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm phải bao gồm 7 công đoạn: xác định yêu cầu; phân tích và thiết kế; 
lập trình, viết mã lệnh; kiểm tra, kiểm thử phần mềm; hoàn thiện, đóng gói phần mềm; cài đặt, chuyển giao, hướng 
dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm; phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm.  

Một doanh nghiệp sẽ được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ do người có thẩm quyền cấp. Các sản 
phẩm phần mềm được sản xuất phải thuộc một trong các loại sản phẩm phần mềm được quy định trong Danh mục sản 
phẩm phần mềm quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT.  

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm phải tự chịu trách nhiệm về tính 
xác thực của các thông tin trong hồ sơ khai báo liên quan cũng như việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần 
mềm của mình; đảm bảo các hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và các sản phẩm không vi phạm pháp luật.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2015.  

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: Ngày 10/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

102/2014/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.  

Theo đó, tổ chức được Nhà nước giao đất xây dựng nhà ở để bán nhận trách nhiệm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
cho người mua nhà ở, người nhận quyền sử dụng đất ở mà chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ ngày bàn giao 
nhà ở, đất ở sẽ bị phạt ở mức tối thiểu là 10 triệu đồng và mức cao nhất tới 1 tỷ đồng đối với trường hợp chậm làm thủ 
tục từ trên 12 tháng cho từ 100 hộ gia đình, cá nhân trở lên.  

Đối với hành vi tự ý chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi 
chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất đang tranh chấp, bị kê kiên để bảo đảm thi hành án hoặc đã hết thời 
hạn sử dụng nhưng không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gia hạn, mức phạt dao động từ 03 tới 05 triệu đồng 
đối với cá nhân và 06 tới 10 triệu đồng đối với tổ chức.  

Đối với cá nhân, hộ gia đình không đăng ký đất đai lần đầu hoặc không đăng ký biến động khi chuyển nhượng, cho 
thuê, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; khi đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
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gắn liền với đất; chia tách quyền sử dụng đất... sẽ bị phạt từ 500.000 đồng đến 01 triệu đồng hoặc từ 02 tới 05 triệu 
đồng.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2014. 

Xe ô tô vận tải hành khách phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình: Ngày 07/11/2014, Bộ Giao thông - Vận tải đã ban 
hành Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT về việc quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ 
hỗ trợ vận tải đường bộ.  

Theo đó, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô phải lắp đặt thiết bị giám sát hành 
trình trên các phương tiện của đơn vị; phải đảm bảo thiết bị giám sát hành trình của xe phải được hợp quy, đảm bảo 
ghi nhận, truyền dẫn đầy đủ, liên tục về máy chủ của đơn vị kinh doanh vận tải chủ quản hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ 
xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (trong trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải ủy thác cho đơn vị cung cấp 
dịch vụ thực hiện thông qua hợp đồng có hiệu lực pháp lý) các thông tin bắt buộc gồm: hành trình, tốc độ vận hành, 
thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc của lái xe trong ngày.  

Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải có trách nhiệm thanh toán tối thiểu 90% tiền vé cho hành khách đã mua 
vé nhưng từ chối chuyến đi trước khi xe khởi hành ít nhất 02 giờ; thanh toán tối thiểu 70% tiền vé cho hành khách đã 
mua vé nhưng từ chối chuyến đi trước khi xe khởi hành ít nhất 30 phút.  

Bên cạnh đó, các xe khách có giường nằm hai tầng để hoạt động vận tải trên các tuyến đường cấp 5 và cấp 6 miền núi 
từ 01/07/2015.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015, thay thế Thông tư số 23/2014/TT-BGTVT ngày 26/6/2014 và 
Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013. 

Thành lập tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp  

Ngày 24/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2014/NĐ-CP về việc quy định việc thành lập tổ chức chính 
trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.  

Theo đó, doanh nghiệp có từ 5 đoàn viên công đoàn, hoặc người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt 
Nam, đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.  

Chậm nhất sau 6 tháng kể từ ngày doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, công đoàn địa phương, công 
đoàn ngành, công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất phối hợp cùng doanh nghiệp thành lập tổ chức Công đoàn theo 
quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của người lao động, tập thể lao động.  

Đối với doanh nghiệp có từ 3 người lao động là đảng viên chính thức trở lên đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng theo 
quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Việc thành lập và hoạt động tổ chức Đảng tại doanh nghiệp được thực hiện như sau: Nếu doanh nghiệp đã có tổ chức 
Đảng, tổ chức Đảng tại doanh nghiệp tiến hành rà soát số người lao động là đảng viên đang làm việc ổn định từ 12 
tháng trở lên trong doanh nghiệp đang sinh hoạt đảng ở nơi khác và đề nghị cấp ủy đảng cấp trên chuyển số người lao 
động là đảng viên đó về sinh hoạt tại tổ chức Đảng của doanh nghiệp.  

Với doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở nơi doanh nghiệp hoạt động tiến hành rà soát khi 
có đủ từ 3 người lao động là đảng viên chính thức đang làm việc ổn định từ 12 tháng trở lên trong doanh nghiệp đang 
sinh hoạt đảng ở nơi khác, tiến hành chuyển số đảng viên đó về tổ chức Đảng cấp trên cơ sở, phối hợp với doanh 
nghiệp làm các thủ tục thành lập tổ chức Đảng ở doanh nghiệp.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2014.  

Nâng mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ: Ngày 17/10/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 93/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.  

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ tăng mức phạt đối đa đối với hành vi vi phạm về ứng dụng, phổ biến kết quả hoạt 

động khoa học công nghệ từ 20 triệu đồng lên 30 triệu đồng.  

Phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với tổ chức là chủ đầu tư dự án, chương trình phát triển kinh tế xã hội sử dụng ngân 
sách nhà nước có một trong các hành vi: Không gửi báo cáo việc sử dụng kinh phí dành cho hoạt động khoa học và 
công nghệ theo quy định; không tổ chức nghiên cứu để xây dựng căn cứ khoa học trong giai đoạn chuẩn bị, thực hiện 
đầu tư, giải quyết vấn đề khoa học và công nghệ phát sinh trong quá trình thực hiện; không thực hiện đúng, đầy đủ 
kết luận thẩm định về cơ sở khoa học và thẩm định công nghệ theo quy định.  

Hành vi phổ biến kết quả phân tích, thẩm định, giám định khi chưa được cơ quan nhà nước đặt hàng đồng ý sẽ bị phạt 
tiền từ 3-5 triệu đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 6-10 triệu đồng đối với tổ chức.  

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, có cam kết, có địa chỉ ứng dụng vào sản xuất và đời sống nhưng không 
trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống.  
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Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi ứng dụng kết 
quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước vào sản xuất và đời sống, thuộc 

diện phải thẩm định theo quy định nhưng chưa có sự thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công 
nghệ có thẩm quyền.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2014. 

Không được đặt tên doanh nghiệp trùng tên danh nhân: Ngày 01/10/2014, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban 
hành Thông tư số 10/2014/TT-BVHTTDL về việc hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn 
hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.  

Theo đó, tổ chức, cá nhân đăng ký doanh nghiệp và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam khi đặt tên doanh nghiệp cần 
lưu ý không được vi phạm truyền thống lịch sử của dân tộc hay văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.  

Tên doanh nghiệp không được trùng tên danh nhân, trừ trường hợp tên doanh nghiệp được đặt theo tên riêng của 
người thành lập doanh nghiệp (trùng một phần hoặc toàn bộ tên danh nhân) và phải được đặt đầy đủ theo đúng họ, 
tên ghi trong Giấy khai sinh của người thành lập doanh nghiệp; trường hợp tên doanh nghiệp là tên ghép của tổ chức, 
cá nhân sáng lập nhưng trùng với tên danh nhân thì phải có dấu gạch nối giữa các tên được ghép.  

Nghiêm cấm việc sử dụng tên đất nước, địa danh trong các thời kỳ bị coi là phản chính nghĩa, kìm hãm sự tiến bộ; sử 
dụng tên của những nhân vật lịch sử là giặc ngoại xâm hoặc những người có tội với đất nước, với dân tộc; sử dụng từ 
ngữ, ký hiệu mang ý nghĩa dung tục, bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội; từ ngữ, ký hiệu thể hiện hoặc ám chỉ sự đe dọa, xúc 
phạm, phỉ báng, bôi nhọ tổ chức, cá nhân khác hay những từ ngữ thể hiện hoặc ám chỉ sự phâm biệt, kỳ thị vùng 
miền, dân tộc, tôn giáo, giới...  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2014. 

Hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp: Ngày 30/9/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã 
ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 
19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.  

Theo đó, Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho dự án ứng dụng công nghệ cao theo mức hỗ trợ như sau: Đối với xây dựng 
đồng ruộng, doanh nghiệp được hỗ trợ khai hoang theo mức 5 triệu đồng/ha, hỗ trợ đường nội đồng 200.000 
đồng/m2. Doanh nghiệp nhập thiết bị từ các nước phát triển được hỗ trợ 100 triệu đồng/tấn, dùng thiết bị sản xuất tại 
Việt Nam được hỗ trợ 70 triệu đồng/tấn...  

Về giống cây trồng, vật nuôi, doanh nghiệp thực hiện dự án ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ 1 triệu đồng/1 con 
giống gia cầm. Đối với giống lợn, giống cừu, giống dê được hỗ trợ 15 triệu đồng/con; giống bò, trâu, ngựa được hỗ trợ 
20 triệu đồng/con. Bò sữa nhập khẩu, hỗ trợ với tỉnh có quy mô đàn nhỏ hơn 5.000 theo mức 15 triệu đồng/con; với 
tỉnh có quy mô đàn lớn hơn 5.000 con, hỗ trợ theo mức 10 triệu đồng/con.  

Ngoài ra, dự án ứng dụng công nghệ cao còn được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực với mức 3 triệu đồng/người; hỗ trợ 
đề tài nghiên cứu sáng tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới theo mức 100 triệu đồng/đề tài.  

Đối với dự án đã thực hiện trước ngày 10/2/2014, mà đáp ứng được các điều kiện ưu đãi, hỗ trợ thì được ưu đãi, hỗ trợ 
như sau: Được hưởng ưu đãi, hỗ trợ cho thời gian còn lại của dự án tính từ ngày 10/2/2014; chỉ hỗ trợ cho các hạng 
mục đầu tư, gói thầu của dự án thực hiện sau ngày 10/2/2014; không hỗ trợ và hồi tố chi phí đối với các hạng mục đầu 
tư, gói thầu đã thực hiện trước ngày 10/2/2014.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2014 và thay thế Thông tư số 06/2011/TT-BKHĐT ngày 06/4/2011.  

Chính sách thu hút chuyên gia khoa học công nghệ hoạt động tại Việt Nam: Ngày 22/9/2014, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 87/2014/NĐ-CP về việc quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam 
ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.  

Theo đó, đối tượng áp dụng chính sách này là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt 
động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, đáp ứng một trong các điều kiện: Có sáng chế hoặc giống cây trồng được 
đăng ký quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Việt Nam; có công trình 
nghiên cứu khoa học và công nghệ xuất sắc phù hợp với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Việt Nam; có 

bằng tiến sỹ, đã và đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tại cơ sở nghiên cứu có uy tín ở nước 
ngoài trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Việt Nam; có bằng tiến sỹ, đã làm 
việc trên 3 năm ở vị trí nghiên cứu khoa học tại chương trình, dự án hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ hoặc bộ 
phận nghiên cứu của doanh nghiệp có uy tín ở nước ngoài.  

Người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài và thành viên gia đình họ (bao gồm bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con 
đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi) được cấp thị thực nhiều lần hoặc Thẻ tạm trú với thời hạn tối đa theo quy định của pháp luật 
về xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài 
được Nhà nước Việt Nam tặng huân chương hoặc danh hiệu vinh dự Nhà nước hoặc đang tạm trú tại Việt Nam được 
xem xét cấp Thẻ thường trú theo quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt 
Nam.  

Đối với những chuyên gia có nhiều cống hiến đối với sự phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam, Nhà nước sẽ xem 
xét tặng danh hiệu khoa học danh dự, kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học công nghệ hoặc vinh danh, khen thưởng 
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theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Nghị định cũng khẳng định, sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ về thủ tục khi tìm kiếm 
việc làm và tuyển sinh, học tập tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong nước đối với thành viên gia đình của người Việt 

Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ tại Việt Nam.  

Bên cạnh đó, người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài được tạo điều kiện cấp Giấy phép lao động theo 
quy trình, thủ tục rút gọn và được tạo điều kiện về chỗ ở hoặc hỗ trợ thuê chỗ ở trong thời gian tham gia hoạt động 
Khoa học và Công nghệ tại Việt Nam; được hưởng ưu đãi tối đa về thuế theo quy định của pháp luật; được sử dụng 
miễn phí phòng thí nghiệm quốc gia để triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách 
nhà nước; được hỗ trợ kinh phí tổ chức hội thảo khoa học và công nghệ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn tại Việt 
Nam;...  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2014. 

Quy định về thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước: Ngày 15/9/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 
51/2014/QĐ-TTg về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng 
khoán của doanh nghiệp nhà nước.  

Theo đó, chủ sở hữu vốn nhà nước theo phân cấp quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP thực hiện thoái vốn 
(chuyển nhượng vốn) theo quy định. Việc thoái vốn dưới mệnh giá, dưới giá trị sổ sách kế toán phải đảm bảo các 
nguyên tắc: Hạn chế tối đa tổn thất đầu tư và bảo toàn vốn nhà nước ở mức cao nhất khi chuyển nhượng vốn.  

Việc chuyển nhượng vốn theo hình thức thỏa thuận chỉ thực hiện sau khi bán đấu giá không thành công (không có 
hoặc chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá) hoặc không bán hết số cổ phần, phần vốn nhà nước chào bán 
qua đấu giá, trừ trường hợp bán thỏa thuận các cổ phiếu đã niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán hoặc đăng ký giao 
dịch trên sàn Upcom với giá bán thỏa thuận quy định. Trường hợp bán thỏa thuận không thành công thì doanh nghiệp 
có trách nhiệm báo cáo chủ sở hữu vốn nhà nước đề nghị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) 
xem xét, mua lại.  

Giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá công khai được xác định trên cơ sở kết quả của đơn vị có chức năng thẩm định 
giá nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của khoản đầu tư trừ đi dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đã được trích lập 
bổ sung đầy đủ theo quy định.  

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Bộ quản lý ngành và UBND cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước 
góp tại doanh nghiệp khác (sau đây gọi chung là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước) quyết định giá khởi điểm để tổ 
chức bán đấu giá.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2014.  

Một số quy định mới về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Ngày 10/9/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
86/2014/NĐ-CP về việc kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  

Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải phải đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật; xe ô tô 
phải bảo đảm an toàn kỹ thuật, phải được gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định; nhân viên phục vụ trên xe 
phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định của Bộ Giao 
thông vận tải. Nhân viên phục vụ trên xe vận tải khách du lịch còn phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch theo quy 
định của pháp luật liên quan về du lịch...  

Đồng thời, đơn vị kinh doanh vận tải phải có phương tiện thuộc diện bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình của 
xe phải trang bị máy tính, đường truyền kết nối mạng và phải theo dõi, xử lý thông tin tiếp nhận từ thiết bị giám sát 
hành trình của xe; phải có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông...  

Đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi Giấy phép kinh doanh không thời hạn khi kinh doanh loại hình vận tải không đúng 
theo Giấy phép kinh doanh; trong thời gian 1 năm có trên 50% số xe hoạt động mà người lái xe vi phạm luật gây ra tai 
nạn giao thông nghiêm trọng; trong thời gian 3 năm có tái phạm về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô 
tô và xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...  

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định, xe taxi phải có niên hạn sử dụng không quá 8 năm tại đô thị loại đặc biệt; 
không quá 12 năm tại các địa phương khác; Xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch có niên hạn sử dụng không quá 

15 năm; xe ô tô chuyển đổi công năng không được vận tải khách du lịch….  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2014 và thay thế Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012, 
Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009.  

Hướng dẫn thu phí đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Ngày 09/9/2014, Liên tịch Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 
Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị 
định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.  

Theo đó, khu vực khoáng sản thuộc quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, tùy vào điều kiện cụ thể của từng 
địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cụ thể mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
cho phù hợp nhưng không vượt quá mức quy định trên. Trường hợp khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản nằm 
trên địa bàn 2 tỉnh, 2 huyện trở lên thì tỷ lệ nộp ngân sách mỗi địa phương xác định theo tỷ lệ diện tích khu vực được 
cấp phép khai thác khoáng sản.  
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Đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mức thu phí tham gia đấu 
giá quyền khai thác khoáng sản được chia thành 2 trường hợp.  

Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò, mức phí được chia theo giá trị 
quyền khai thác khoáng sản theo giá khởi điểm với mức thu tối đa là 12 triệu đồng/hồ sơ với giá trị quyền khai thác 
khoáng sản theo giá khởi điểm trên 100 tỷ đồng.  

Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản, mức phí được chia theo diện tích 
khu vực đấu giá từ 0,5ha trở xuống là 2triệu đồng/hồ sơ; từ trên 0,5 ha đến 2 ha là 4 triệu đồng/hồ sơ; từ trên 2 ha 
đến 5 ha là 6 triệu đồng/hồ sơ; từ trên 5 ha đến 10 ha là 8 triệu đồng/hồ sơ; từ trên 10ha đến 50 ha là 10 triệu 
đồng/hồ sơ; từ trên 50 ha là 12 triệu/hồ sơ.  

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 24/10/2014. 

Các nguyên tắc khi thực hiện khi cổ phần hoá doanh nghiệp: Ngày 05/9/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 
127/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh 
nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.  

Theo đó, khi thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ, công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ phải thực hiện 
xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của công ty con 
phải trùng với thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của công ty mẹ. Trước khi thực hiện cổ phần hóa, doanh nghiệp 
cổ phần hóa phải thực hiện kiểm kê, xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn Nhà nước tại 
doanh nghiệp theo quy định hiện hành; đặc biệt, Nhà nước không cấp thêm vốn để cổ phần hóa, kể cả các doanh 
nghiệp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục, phân loại doanh nghiệp Nhà nước khi 
thực hiện cổ phần hóa thuộc diện Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần.  

Sau khi đã được xử lý tài chính và thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp mà không còn vốn Nhà nước tại doanh 
nghiệp hoặc giá trị thực tế doanh nghiệp thấp hơn các khoản nợ phải trả thì cơ quan có thẩm quyền quyết định cổ 
phần hóa chỉ đạo doanh nghiệp phối hợp với Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các chủ nợ của doanh nghiệp xây dựng 
phương án tái cơ cấu doanh nghiệp để chuyển thành công ty cổ phần. Trường hợp tái cơ cấu không khả thi, không có 
hiệu quả thì áp dụng hình thức giải thể, phá sản hoặc hình thức sắp xếp khác phù hợp theo quy định của pháp luật...  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2014 và thay thế Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011. 

Kéo dài thời hạn vay vốn ưu đãi để mua nhà: Ngày 21/8/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-CP về việc 
sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 
sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.  

Theo đó, thời gian hỗ trợ đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân tối đa là 15 năm (quy định cũ 10 năm) khi vay vốn 
để mua, thuê mua nhà ở thương mại tại các dự án trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng bổ sung thêm một số đối tượng đối tượng được hỗ trợ vay vốn bao gồm: Cán bộ, công 
chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở, khi mua 
nhà ở thương mại tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được phê duyệt có 
tổng giá trị hợp đồng mua bán không quá 1,05 tỷ đồng; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao 
động tại đô thị đã có đất ở, nhưng đang gặp khó khăn về nhà ở và chưa được hỗ trợ dưới mọi hình thức được vay vốn 
ưu đãi để xây dựng mới hoặc sửa chữa lại nhà ở với mức thấp hơn số tiền mà mỗi hộ gia đình, cá nhân được vay để 
mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.  

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Hướng dẫn tài chính trong thực hiện bảo hiểm thủy sản: Ngày 20/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 
116/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảohiểm theo 
quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản.  

Theo đó, đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp bảo hiểm được chấp thuận triển khai bảo hiểm, đại lý bảo hiểm và các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân, có liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-
CP.  

Doanh nghiệp bảo hiểm được phép sử dụng tối đa 30% doanh thu phí bảo hiểm để chi bán hàng, chi quản lý, chi hoa 
hồng đại lý bảo hiểm, chi thù lao. Trong đó, đối với hoa hồng đại lý bảo hiểm và thù lao, doanh nghiệp bảo hiểm được 
phép chi không quá 5% phí bảo hiểm thu được. Đối với chi thù lao, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xây dựng phương 
án chi trả thù lao cho những người trực tiếp tham gia triển khai bảo hiểm, không được chi thù lao cho cán bộ, nhân 
viên của doanh nghiệp bảo hiểm.  

Khi ký kết hợp đồng bảo hiểm với tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác, sử dụng tàu (chủ tàu), các doanh nghiệp bảo 
hiểm tham gia đồng bảo hiểm cùng đứng tên trong hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm phải ghi rõ tên doanh 
nghiệp bảo hiểm đứng đầu, doanh nghiệp bảo hiểm tham gia đồng bảo hiểm, tỷ lệ tham gia đồng bảo hiểm, trách 
nhiệm của từng doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu và doanh nghiệp bảo hiểm 
tham gia đồng bảo hiểm phải cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết trong hợp đồng bảo hiểm đối 
với chủ tàu.  
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Chi phí quản lý hợp đồng của doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu là 2,5% doanh thu phí bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo 
hiểm đứng đầu có trách nhiệm thay mặt các doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm thu phí bảo hiểm. Các doanh 

nghiệp tham gia đồng bảo hiểm có trách nhiệm ủy quyền cho doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu thu hộ phí bảo hiểm.  

Trong trường hợp tái bảo hiểm, chi phí quản lý của doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm không quá 3% doanh thu phí nhận 
tái bảo hiểm.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Trang thông tin điện tử phải có quy trình quản lý thông tin công cộng: Ngày 19/8/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông 
đã ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông 
tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.  

Theo đó, trang thông tin điện tử tổng hợp phải có quy trình quản lý thông tin công cộng xác định phạm vi nguồn thông 
tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải; có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo 
thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn; có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội 
dung vi phạm.  

Đối với mạng xã hội, có thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phù hợp theo các quy định tại Nghị định 
số 72/2013/NĐ-CP và được đăng tải trên trang chủ của mạng xã hội; bảo đảm người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận 
sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng 
xã hội.  

Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng phải có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau 3 giờ 
kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin 
riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu 
thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.  

Trong thời gian 180 ngày từ ngày thông tư này có hiệu lực, các mạng xã hội đã được cấp Giấy xác nhận cung cấp dịch 
vụ theo quy định cũ, nếu tiếp tục hoạt động phải tiến hành thủ tục cấp phép (cấp mới).  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/10/2014, thay thế Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18/12/2008 
và Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010. 

Người báo tin vi phạm hành chính được thưởng đến 10% giá trị tang vật: Ngày 07/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành 
Thông tư số 105/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 
31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ 
ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.  

Theo đó, người báo tin vi phạm hành chính có thể được nhận tối đa 10% số tiền xử phạt và tiền bán tang vật, phương 

tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước (nếu có) cho mỗi vụ việc VPHC với mức tối đa quá 05 triệu đồng hoặc 50 triệu đồng 
đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong 
trường hợp không ra quyết định xử phạt, không bán được tang vật thì vẫn thực hiện chi trả tiền mua tin theo mức trên.  

Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt có trách nhiệm căn cứ quyết định 
xử phạt và số ngày chậm nộp phạt để tính và thu tiền chậm nộp phạt đối với số tiền có giá trị từ 1.000 đồng trở lên. 
Thời điểm tính tiền chậm nộp là sau 10 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ khi giao nhận quyết định xử phạt 
hoặc ngày quyết định được phát hợp lệ qua đường bưu điện. Trường hợp tổ chức, cá nhân bị xử phạt không có xác 
nhận ngày giao nhận hay không xuất trình được ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ và không thuộc trường hợp 
cố tình không nhận quyết định xử phạt, ngày tính tiền nộp chậm là sau 12 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt (bao 
gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ).  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014. 

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh: Ngày 21/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
71/2014/NĐ-CP về việc quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.  

Theo đó, mức tiền phạt tối đa đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh 
khác là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.  

Đối với hành vi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp tổng giá trị hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác 
trong một năm vượt quá 40% doanh thu bán hàng đa cấp trong năm đó của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thì sẽ bị 
phạt tiền từ 40-60 triệu đồng.  

Phạt tiền doanh nghiệp bán hàng đa cấp từ 60-100 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Kinh doanh theo phương 
thức đa cấp mà không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; yêu cầu người muốn 
tham gia bán hàng đa cấp phải đặt cọc hoặc đóng một khoản tiền nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền 
tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp; yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải trả một khoản tiền hoặc 
phải mua một số lượng hàng hoá dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp;...  

Đối với hành vi bắt chước sản phẩm quảng cáo khác để gây nhầm lẫn cho khách hàng; so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch 
vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại khác doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng; riêng đối với hành 
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vi quảng cáo đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về giá, số lượng, chất lượng, công dụng, thời 
gian bảo hành... mức phạt tiền dao động từ 80 - 140 triệu đồng.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2014, thay thế Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005. 

Tập đoàn kinh tế nhà nước có không quá 3 cấp doanh nghiệp: Ngày 15/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.  

Theo đó, tập đoàn kinh tế, tổng công ty thành lập nhà nước theo các hình thức sau: Sáp nhập hoặc hợp nhất doanh 
nghiệp; mua lại cổ phần hoặc phần vốn góp; đầu tư, góp vốn bằng tài sản hữu hình hoặc vô hình; các hình thức liên 
kết khác do các doanh nghiệp tự thỏa thuận, không trái các quy định pháp luật.  

Chính phủ chỉ xem xét lựa chọn tổng công ty làm nòng cốt hình thành tập đoàn kinh tế phải đáp ứng đầy đủ 6 điều 
kiện sau: (1) Kinh doanh có lãi trong ba 3 năm liên tiếp liền kề trước năm được lựa chọn; (2) Tình hình tài chính được 
chủ sở hữu đánh giá ở mức độ bảo đảm an toàn; (3) Trình độ nguồn nhân lực và năng suất lao động cao hơn mức 
trung bình của các doanh nghiệp khác hoạt động trong cùng ngành, lĩnh vực hoạt động; (4) Trình độ trang thiết bị, 
công nghệ ở mức tiên tiến; quản lý hiện đại; (5) Quản lý có hiệu quả cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp 
khác; (6) Hoạt động trong phạm vi toàn quốc và ở nước ngoài.  

tập đoàn kinh tế, tổng công ty thành lập nhà nước theo các hình thức sau: Sáp nhập hoặc hợp nhất doanh nghiệp; mua 
lại cổ phần hoặc phần vốn góp; đầu tư, góp vốn bằng tài sản hữu hình hoặc vô hình; các hình thức liên kết khác do các 
doanh nghiệp tự thỏa thuận, không trái các quy định pháp luật.  

Chính phủ chỉ xem xét lựa chọn tổng công ty làm nòng cốt hình thành tập đoàn kinh tế phải đáp ứng đầy đủ 6 điều 
kiện sau: (1) Kinh doanh có lãi trong ba 3 năm liên tiếp liền kề trước năm được lựa chọn; (2) Tình hình tài chính được 
chủ sở hữu đánh giá ở mức độ bảo đảm an toàn; (3) Trình độ nguồn nhân lực và năng suất lao động cao hơn mức 
trung bình của các doanh nghiệp khác hoạt động trong cùng ngành, lĩnh vực hoạt động; (4) Trình độ trang thiết bị, 
công nghệ ở mức tiên tiến; quản lý hiện đại; (5) Quản lý có hiệu quả cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp 
khác; (6) Hoạt động trong phạm vi toàn quốc và ở nước ngoài.  

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có không quá ba cấp doanh nghiệp và cơ cấu như sau: Công ty mẹ (doanh nghiệp cấp 
I) là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc giữ quyền chi phối; Công ty con của doanh nghiệp cấp 
I (doanh nghiệp cấp II) là doanh nghiệp do công ty mẹ nắm quyền chi phối; Công ty con của doanh nghiệp cấp II 
(doanh nghiệp cấp III) là doanh nghiệp do doanh nghiệp cấp II nắm quyền chi phối. Doanh nghiệp cấp III được tổ 
chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong trường hợp doanh nghiệp cấp II nắm giữ 100% 
vốn điều lệ hoặc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp doanh nghiệp 
cấp II nắm quyền chi phối.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2014, thay thế Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05/11/2009 và 
Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007. 

 
 
PHẦN III. TỶ GIÁ THAM KHẢO TRONG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
 
1. Tỷ giá liên ngân hàng giữa VND và USD từ tháng 07/2014 đến tháng 12/2014 
 

Tháng 07/2014  Tháng 08/2014 

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

02/07 21.246 09/07 21.246  01/08 21.246 11/08 21.246 

25/07 21.246 31/07 21.246  25/08 21.246 28/08 21.246 

         

         
Tháng 09/2014  Tháng 10/2014 

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

01/09 21.246 11/09 21.246  01/10 21.246 11/10 21.246 

25/09 21.246 30/09 21.246  25/10 21.246 31/10 21.246 

         

         
Tháng 11/2014  Tháng 12/2014 

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

01/11 21.246 13/11 21.246  01/12 21.246 06/12 21.246 

27/11 21.246 30/11 21.246  13/12 21.246 20/12 21.246 

     27/12 21.246 31/12 21.246 
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2. Tỷ giá tính chéo giữa Đồng VN với một số ngoại tệ tại ngày 31/12/2014 
 

STT Ngoại tệ Tên ngoại tệ Tỷ giá 

1 EUR Đồng Euro 26.100,71 

2 JPY Yên Nhật 178,72 

3 GBP Bảng Anh 33.271,24 

4 CHF Phơ răng Thuỵ Sĩ 21.686,23 

5 AUD Đô la Úc 17.381,35 

6 CAD Đô la Canada 18.353,49 

7 SEK Curon Thuỵ Điển 2.762,59 

8 NOK Curon Nauy 2.873,80 

9 DKK Curon Đan Mạch 3.508,14 

10 RUB Rúp Nga 346,70 

11 NZD Đô la Newzealand 16.531,51 

12 HKD Đô la Hồng Công 2.740,08 

13 SGD Đô la Singgapore 16.176,34 

14 MYR Ringít Malaysia 6.117,48 

15 THB Bath Thái 647,35 

16 IDR Rupiah Inđônêsia 1,70 

17 INR Rupee Ấn độ 337,35 

18 TWD Đô la Đài Loan 675,70 

19 CNY Nhân dân tệ TQuốc 3.410,82 

20 KHR Riêl Cămpuchia 5,24 

21 LAK Kíp Lào 2,64 

22 MOP Pataca Macao 2.661,21 

23 TRY Thổ Nhĩ Kỳ 9.145,54 

24 KRW Won Hàn Quốc 19,30 

 
 


