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PHẦN I. NHỮNG NỘI DUNG LƯU Ý VỀ THUẾ, KẾ TOÁN, ĐẦU TƯ, LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG NĂM 2016  

THUẾ 

1. Luật phí và lệ phí:  

Luật phí, lệ phí được QH khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10, Luật bao gồm 6 chương, 25 điều và có hiệu lực từ 
ngày 1/7/2016.  

Một số điểm đáng lưu ý của Luật phí, lệ phí như sau: 

Về thẩm quyền ban hành danh mục phí và lệ phí: Luật quy định chỉ có Quốc hội mới được ban hành Danh mục 
các loại phí, lệ phí kèm theo luật này. Ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí là danh mục gồm 89 loại phí và 64 
loại lệ phí. 

Về thẩm quyền quy định mức phí, lệ phí và chính sách miễn, giảm: Luật Quy định Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 
định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Chính phủ, Bộ Tài chính, HĐND 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền quy định các khoản phí trong danh mục phí, lệ phí được quy 
định mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí. 

Một số khoản phí được chuyển sang cơ chế giá, trong đó có 24 khoản phí được đưa ra khỏi danh mục và được 
chuyển sang cơ chế giá như: học phí, viện phí, phí giám định tư pháp, phí kiểm định phương tiện đo lường, phí 
đấu thầu, phí chợ, phí cầu phà, phí vệ sinh, thủy lợi phí, phí trông giữ xe. Bên cạnh đó, Luật bổ sung 24 khoản 
phí, lệ phí mới theo quy định của luật chuyên ngành như: phí công chứng, phí chứng thực, phí bay qua vùng trời, 
phí ủy thác tư pháp, phí thi hành án dân sự, phí cấp lại thẻ BHYT...   

Về quản lý và sử dụng, Luật phí và lệ phí quy định các khoản phí và lệ phí là nguồn thu của NSNN, do đó các 
khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào NSNN, trường hợp cơ quan 
Nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được khấu trừ, phần còn lại nộp NSNN.   

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. 

2. Hướng dẫn mới về thuế Tiêu thụ đặc biệt 

Ngày 24/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 195/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 
108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ 
đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.  

Một số điểm mới đáng lưu ý của Thông tư như sau: 

- Hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng các loại) chịu thuế TTĐB ở cả khâu nhập khẩu và khâu bán ra, với số thuế 
TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu được khấu trừ vào thuế TTĐB phải nộp ở khâu bán ra.  

- Trường hợp hàng hóa được sản xuất hoặc nhập khẩu (trừ ô tô dưới 24 chỗ và xăng các loại) được bán bởi các 
cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB không được thấp hơn 93% so với giá bán bình 
quân của các cơ sở kinh doanh thương mại. “Cơ sở kinh doanh thương mại” là cơ sở đầu tiên trong khâu lưu 
thông thương mại mà không có quan hệ công ty mẹ - công ty con, hoặc công ty con trong cùng công ty mẹ 
với cơ sở nhập nhẩu hoặc cơ sở sản xuất.  

- Đối với ô tô dưới 24 chỗ được nhập khẩu hoặc bán thông qua cơ sở kinh doanh thương mại, giá tính thuế 
TTĐB là giá bán của cơ sở nhập khẩu nhưng không được thấp hơn 105% giá vốn xe nhập khẩu (Giá tính thuế 
nhập khẩu cộng (+) thuế nhập khẩu cộng (+) thuế TTĐB tại khâu nhập khẩu).  

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

KẾ TOÁN 

1. Luật Kế toán 2015  

Ngày 20 tháng 11 năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành Luật Kế toán số 88/2015/QH13 thay thế Luật Kế toán số 03/2003/QH11. 
Luật kế toán 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, gồm 6 Chương, 74 Điều quy định về nội dung công tác kế toán, tổ 
chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề 
nghiệp kế toán.  

So với Luật kế toán 2003, Luật Kế toán 2015 có những điểm mới đáng lưu ý sau đây:  

a. Đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý  

Luật Kế toán 2015 đưa ra định nghĩa về giá trị hợp lý, theo đó là giá trị được xác định phù hợp với giá thị trường, 
có thể nhận được khi bán một tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả tại thời điểm xác định giá trị. 
Tại Điều 28, Luật Kế toán 2015 quy định các loại tài sản và nợ phải trả được đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp 
lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính gồm:  

- Công cụ tài chính theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán phải ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị hợp lý;  

- Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá giao dịch thực tế;  
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- Các tài sản hoặc nợ phải trả khác có giá trị biến động thường xuyên, theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán 
phải được đánh giá lại theo giá trị hợp lý.  

Việc đánh giá lại tài sản và nợ phải trả theo giá trị hợp lý phải bảo đảm có căn cứ xác thực. Trường hợp không có cơ sở để xác 
định được giá trị hợp lý một cách đáng tin cậy thì tài sản và nợ phải trả được ghi nhận theo giá gốc.  

b. Đơn vị tiền tệ rút gọn, làm tròn số và chữ số 

Luật kế toán 2015 cho phép đơn vị kế toán được làm tròn số, sử dụng đơn vị tính rút gọn khi lập hoặc công khai báo cáo tài 
chính. Theo Luật Kế toán 2003, Đơn vị tiền tệ rút gọn và làm tròn số khi lập hoặc công khai báo cáo tài chính chỉ được áp dụng 
khi lập các báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính dùng để công khai có số liệu báo cáo 
trên 9 chữ số thì được lựa chọn sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn Đồng hoặc triệu Đồng.  

Chữ số sử dụng trong kế toán Doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài phải chuyển báo cáo tài chính về công ty 
mẹ hoặc sử dụng chung phần mềm quản lý với công ty mẹ được sử dụng dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng 
tỷ; khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị được đặt dấu chấm (.) Tuy nhiên, báo cáo tài chính 
nộp cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác phải sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng 
nghìn, hàng triệu, hàng tỷ và dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị. 

c. Sổ kế toán  

Sổ kế toán sau khi được khóa trên phương tiện điện tử không bắt buộc phải in ra giấy và đóng thành quyển riêng như quy định 
trước đây của Luật kế toán 2003. Tuy nhiên, trường hợp không in ra giấy mà thực hiện lưu trữ sổ kế toán trên các phương tiện 
điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.  

d. Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ  

Theo yêu cầu Luật Kế toán 2015, các đơn vị kế toán cần phải thiết lập kiểm soát nội bộ, bao gồm các cơ chế, chính sách, quy 
trình, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt 
được yêu cầu đề ra. Luật Kế toán 2015 đồng thời đưa ra định nghĩa về kiểm toán nội bộ, là việc kiểm tra, đánh giá, giám sát 
tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ. 

e. Hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán  

Luật Kế toán 2015 ban hành những quy định mới và chi tiết về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán trong Chương IV – Hoạt 
động kinh doanh dịch vụ kế toán như việc đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ kế toán; trách nhiệm của kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch 
vụ kế toán; trường hợp không được cung cấp dịch vụ kế toán; đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán và thu hồi Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế 
toán v.v.  

2. Công văn số 18518/BTC-CĐKT ngày 14/12/2015, 125/BTC-CĐKT ngày 05/01/2016 và 606/BTC-
CĐKT ngày 13/01/2016 hướng dẫn bổ sung Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 
200/2014/TT-BTC 

a. Về dự phòng đối với khoản đầu tư góp vốn dài hạn vào công ty khác 

Do bản chất các khoản đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết là nhằm mục đích hưởng lãi thông qua việc 
kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể của nhà đầu tư đối với bên được đầu tư mà không phải nhằm mục đích 
kinh doanh chứng khoán nên việc lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác sẽ không căn cứ vào giá thị trường của cổ phiếu 
mà căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhận đầu tư. Theo đó, trường hợp công ty con, công ty liên 
doanh, liên kết không bị lỗ nhưng giá cổ phiếu của các công ty này bị giảm giá trị đến mức thấp hơn giá gốc đầu tư thì nhà đầu 
tư cũng không phải lập dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết. 

Trường hợp công ty con, công ty liên doanh, liên kết có dấu hiệu bị thu hẹp quy mô hoạt động hoặc vướng vào các vụ kiện, 
tranh chấp hay bị tổn thất do thiên tai, địch họa, cháy nổ... có thể được coi là những dấu hiệu dẫn đến giá trị các khoản đầu tư 
của nhà đầu tư bị suy giảm giá trị và khi đó doanh nghiệp có thể phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác. 

b. Về tính chỉ tiêu lãi trên cổ phiếu 

Theo hướng dẫn tại Khoản 3.19 Điều 113 Thông tư số 200, khi tính chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS), doanh nghiệp phải 
điều chỉnh đối với số đã trích hoặc sẽ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi. Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi kỳ trước không được 
dùng để xác định EPS kỳ này. Khoản chênh lệch (nếu có) giữa số dự kiến trích của kỳ trước và số trích theo thực tế (có thể tại 
kỳ sau) được điều chỉnh vào EPS kỳ trước (báo cáo lại) và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. 

Trường hợp không thể xác định được số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi thì coi như EPS không bao gồm số sẽ trích nhưng phải 
nói rõ trong Thuyết minh Báo cáo tài chính là EPS chưa bao gồm số sẽ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi. 

c. Về chi phí bồi hoàn thủy điện 

Đối với dự án thủy điện mà doanh nghiệp đã nêu, các khoản chi như chi phí đền bù nhà cửa, cây trồng trong khu vực đầu tư 
xây dựng của dự án hoặc chi phí xây dựng nhà cửa, cơ sở hạ tầng khu tái định cư cho dân bị giải tỏa (bàn giao cho địa phương 
quản lý, không phải là tài sản của doanh nghiệp) hoặc chi phí trồng bù rừng (bàn giao toàn bộ diện tích rừng đã trồng lại cho 
địa phương quản lý),... thì các chi phi này được hạch toán vào chi phí đầu tư XDCB công trình thủy điện và phải phù hợp với quy 
chế về quản lý đầu tư XDCB cũng như các quy định của pháp luật có liên quan về đầu tư XDCB. 

Thời gian khấu hao tài sản cố định là công trình thủy điện (trong đó đã bao gồm cả những chi phi bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và 
trích khấu hao tài sản cố định. 
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d. Về ghi nhận lãi thuê tài chính 

Chỉ tiêu “Chi phí lãi vay” (Mã số 23) trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm cả lãi thuê tài chính phải trả của từng 
kỳ, không phân biệt đã thanh toán tiền hay chưa. 

Chỉ tiêu “Tiền lãi vay đã trả” (Mã số 04) trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm cả tiền lãi thuê tài chính phát sinh trong kỳ và 
trả ngay trong kỳ này, tiền lãi thuê tài chính phát sinh kỳ trước và trả trong kỳ này. 

e. Chi phí phát hành trái phiếu và lãi trái phiếu 

Chỉ tiêu “chi phí lãi vay” (Mã số 23) trên Báo cáo KQHĐKD bao gồm cả chi phí phát hành trái phiếu (kể cả của trái phiếu thường 
và trái phiếu chuyển đổi). 

Trong chỉ tiêu “Chi phí lãi vay” (Mã số 23) trên Báo cáo KQHĐKD bao gồm các chi phí lãi vay hàng kỳ tính theo lãi suất của trái 
phiếu tương tư không có quyền chuyển đổi hoặc lãi suất đi vay phổ biến trên thị trường 

f. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Theo phương pháp trực tiếp: 

Chỉ tiêu “Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác” (Mã số 01) và chỉ tiêu “Tiền thu thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ và các tài sản dài hạn khác” (Mã số 22) sẽ không bao gồm số thuế GTGT đầu ra. Số thuế GTGT đầu ra được phản ánh vào 
chỉ tiêu “Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh”- Mã số 06. 

Chỉ tiêu “Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ” (Mã số 02) và chỉ tiêu “Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và 
các tài sản dài hạn khác” (Mã số 21) sẽ không bao gồm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Số thuế GTGT đầu vào được khấu 
trừ được phản ánh vào chỉ tiêu “'Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh”- Mã số 07. 

Chỉ tiêu “Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh” (Mã số 06) sẽ bao gồm cả số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn thuế (được lấy 
từ sổ kế toán các TK 111, 112 sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 133) và số thuế GTGT đầu ra do bán hàng hóa, dịch vụ, tài 
sản cố định, bất động sản đầu tư. 

Chỉ tiêu “Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh” (Mã số 07) sẽ bao gồm cả số thuế GTGT đã nộp vào NSNN (được lấy từ sổ kế 
toán các TK 111, 112, 113 sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 333) và số thuế GTGT đầu vào do mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản 
cố định, bất động sản đầu tư. 

Theo phương pháp gián tiếp 

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ sẽ được trình bày vào chỉ tiêu “Tăng, giảm các khoản phải thu” (Mã số 09) (phần chênh 
lệch giữa số dư cuối kỳ với số dư đầu kỳ của TK 133). Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ sẽ được trình bày vào các 
dòng tiền có liên quan đến từng khoản mục như tài sản cố định, hàng tồn kho, chi phí trả trước,... do số thuế GTGT đầu vào 
được tính vào giá trị tài sản mua về hoặc chi phí trả trước phát sinh,... 

Đối với số thuế GTGT đầu ra sẽ được trình bày vào chỉ tiêu “Tăng, giảm các khoản phải trả" (Mã số 11) (phần chênh lệch giữa 
số dư cuối kỳ với số dư đầu kỳ của TK 333). 

Đối với các khoản thu, chi tiền từ giao dịch mua hoặc bán kim khí quý, đá quý (không được phân loại là hàng tồn kho), các 
khoản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá để bán kiếm lời như tranh, ảnh, vật phẩm có giá trị hoặc mua, bán các vật phẩm có giá trị 
để trưng bày, bảo tàng, giới thiệu truyền thống lịch sử.... thì doanh nghiệp sẽ trình bày các khoản tiền này vào chỉ tiêu “Tiền chi 
khác cho hoạt động kinh doanh” (Mã số 07) hoặc chỉ tiêu “Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh” (Mã số 06) của luồng tiền 
hoạt động kinh doanh. 

Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu được hạch toán vào nguồn thặng dư vốn cổ phần của doanh nghiệp do 

đó nếu trường hợp doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ các nguồn khác như phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn 

thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển,... thì mặc dù không có tiền thu từ đợt phát hành nhưng vẫn phát sinh các chi phí 

phát hành cổ phiếu thì các chi phí này sẽ được ghi nhận vào chỉ tiêu “ Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sớ hữu, mua lại cổ phiếu 

đã phát hành” (Mã số 32). 

g. Chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ sang Đồng Việt Nam 

Doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì đồng thời với việc lập Báo cáo tài chính theo đơn vị tiền tệ 
trong kế toán (ngoại tệ) còn phải chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng Việt Nam khi công bố và nộp Báo cáo tài chính cho cơ 
quan quản lý Nhà nước. Ngoài các hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, doanh nghiệp cần lưu ý các điểm sau: 

Điều 107 Thông tư số 200 quy định “Các khoản mục thuộc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiên tệ 

được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch. Trường hợp tỷ giá bình quân kỳ kế 

toán xấp xỉ với tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch (chênh lệch không vượt quá 3%) thì có thể áp dụng theo tỷ giá 

bình quân (nếu lựa chọn)  

Thông tư số 200 không quy định cụ thể cách tính tỷ giá bình quân kỳ kế toán nên các doanh nghiệp có thể sử dụng tỷ giá bình 
quân giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán chuyển khoản ngoại tệ của ngân hàng thương mại để chuyển đổi cho các khoản mục thuộc 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tỷ giá bình quân này có thể được tính trên cơ sở trung 
bình các ngày, các tuần hoặc các tháng của kỳ kế toán. 

Mức độ chênh lệch 3% được xác định trên cơ sở so sánh giữa tỷ giá bình quân kỳ kế toán với tỷ giá mua thấp nhất hoặc tỷ giá 
bán cao nhất của ngân hàng thương mại trong kỳ kế toán. 

Trường hợp doanh nghiệp lựa chon tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch 

Việc trích khấu hao TSCĐ phải được căn cứ vào đơn vị tiền tệ trong kế toán của doanh nghiệp. 
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Khi chuyển đổi báo cáo tài chính được lập bằng đồng ngoại tệ sang Việt Nam đồng thì tài sản và nợ phải trả được quy đổi theo 
tỷ giá giao dịch thực tế cuối kỳ do đó các khoản chi phí khấu hao TSCĐ đã trích sẽ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá 
giao dịch thực tế cuối mỗi kỳ kế toán có báo cáo tài chính chuyển đổi, không quy đổi theo tỷ giá tại ngày mua tài sản hay ngày 
định kỳ trích khấu hao TSCĐ. 

Tương tự, đối với nguyện vật liệu xuất kho đưa vào sản xuất đang ở hàng tồn kho cũng được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ 
giá giao dịch thực tế cuối mỗi kỳ kế toán có báo cáo tài chính chuyển đổi, không quy đổi theo tỷ giá tại ngày mua nguyên vật 
liệu hay ngày xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất. 

Trình bày thuyết minh chi tiết biến động của vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2014 và ngày 1/1/2015: 

Thông tư 200 không có quy định về hồi tố đối với số liệu so sánh năm 2014 trên báo cáo tài chính được trình bày theo quy định 
của Thộng tư 244/2009/TT-BTC do đó để đảm bảo tính lôgíc và phù hợp của số liệu về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối tại ngày 31/12/2014 và ngày 1/1/2015, khi trình bày thuyết minh chi tiết biến động vốn chủ sớ hữu giữa ngày 31/12/2014 
và ngày 1/1/2015, doanh nghiệp sẽ trình bày sự chênh lệch giữa số liệu vốn chủ sở hữu cuối năm trước và đầu năm sau là do sự 
thay đổi của chính sách kế toán. 

Tỷ giá sử dụng để quy đổi số liệu so sánh của khoản mục vốn chủ sở hữu năm 2014: 

Đối với báo cáo tài chính năm 2015, số liệu so sánh khoản mục vốn chủ sở hữu năm 2014 được xác định trên cớ sở lấy số liệu 
cuối kỳ kế toán năm 2014 chuyển sang và điều chỉnh số dư đầu kỳ do sự thay đổi của chính sách kế toán để đảm bảo tính so 
sánh được của báo cáo tài chính năm 2015. 

Đối với khoản mục vốn chủ sở hữu, theo quy định tại Điều 107 Thông tư 200/2014/TT - BTC thì: “Vốn chủ sở hữu (vốn góp của 

chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác, quyền chọn chuyển đổi trái phiểti) được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao 

dịch thực tế tại ngày góp vốn”. 

Căn cứ vào quy định nêu trên, doanh nghiệp sử dụng đơn vị tiện tệ kế toán là đồng tiền khác đồng Việt Nam, khi chuyển đổi 
báo cáo tài chính sang Đồng Việt Nam để nộp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, phải sử dụng tỷ giá thực tế tại 
ngày góp vốn để chuyển đổi khoản mục vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính. 

3. Công văn số 12568/BTC-CĐKT giải thích một số nội dung của Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành 
theo Thông tư 200/2014/TT-BTC 

Ngày 09/09/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 12568/BTC-CĐKT để giải thích cụ thể một số nội dung 
của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp. 
Dưới đây là phần tóm lược các nội dung tại Công văn số 12568 nêu trên.  

- Các doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện sử dụng đồng ngoại tệ làm đồng tiền ghi sổ thì vẫn có thể được lựa 
chọn VNĐ làm đồng tiền ghi sổ kế toán. 

- Doanh nghiệp được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày 1/1/2015 để chuyển đổi lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối tại ngày 1/1/2015 và không yêu cầu hồi tố. 

- Việc ghi nhận doanh thu, giá vốn của các giao dịch mua, bán, điều chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa 
các đơn vị không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc trong nội bộ một doanh nghiệp là do doanh 
nghiệp quyết định, không phụ thuộc vào hình thức chứng từ xuất.  

- Giá trị hợp lý của chứng khoán kinh doanh có thể căn cứ vào giá trị thị trường. Giá trị hợp lý của các khoản 
đầu tư vào công ty chưa niêm yết được xác định dựa trên các kỹ thuật định giá. Trường hợp nếu giá trị hợp lý 
không xác định được một cách đáng tin cậy thì doanh nghiệp cần giải trình trên thuyết minh BCTC. 

- Về hạch toán khoản chi phí hoàn nguyên môi trường, mức trích, thời điểm bắt đầu và kết thúc việc trích... 
thực hiện theo cơ chế chính sách áp dụng cho từng ngành nghề, từng đơn vị.  

- Khi tính EPS, số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi kỳ trước không được dùng để xác định EPS kỳ này. Khoản 
chênh lệch (nếu có) giữa số dự kiến trích của kỳ trước và số trích theo thực tế (có thể tại kỳ sau) được điều 
chỉnh vào EPS kỳ trước (báo cáo lại) và thuyết minh trên BCTC. 

- Về tỷ giá hối đoái 

Đối với công ty con có công ty mẹ ở nước ngoài, việc kết chuyển lãi/lỗ về chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh 
giá lại các khoản mục tiền tề có gốc ngoại tệ được thực hiện tại thời điểm lập BCTC. Công ty con được sử 
dụng tỷ giá do công ty mẹ quy định để lập BCTC dùng để hợp nhất, không được áp dụng đối với BCTC công 
bố tại Việt Nam. 

Đối với công ty con có công ty mẹ tại Việt Nam, công ty con được sử dụng tỷ giá do công ty mẹ quy định để 
đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. 

- Về trái phiếu chuyển đổi 

Việc xác định giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai phải loại trừ/bao gồm chi phí phát hành trái phiếu 
tùy theo phương pháp phân bổ.  

Đối với các khoản vay theo khế ước vay song phương, chi phí phát hành trái phiếu hạch toán theo chuẩn mực 
kế toán quốc tế.  

- Việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ là khoản dự phòng phải trả.  



 
Năm 2015 – Tập II CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 

 

Trang 7 

- Về hướng dẫn lập BCLCTT, chỉ tiêu “tăng, giảm chi phí trả trước” không bao gồm chênh lệch giữa số dư cuối 
kỳ với số dư đầu kỳ của tiền thuê đất trả trước một lần không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình. 

- Về hướng dẫn lập BCKQKD, chỉ có chênh lệch thu - chi về thanh lý, nhượng bán TSCĐ mới được trình bày là 
theo số thuần trên ở chỉ tiêu thu nhập khác còn doanh thu về BĐSĐT được trình bày ở chỉ tiêu doanh thu, 
không trình bày ở chỉ tiêu thu nhập khác.  

- Về chi phí trả trước, việc phân loại ngắn hạn và dài hạn căn cứ vào kỳ hạn gốc của từng khoản chi phí trả 
trước mà không căn cứ vào kỳ hạn còn lại để phân loại ngắn hạn, dài hạn. 

- Về thuyết minh BCTC, việc thuyết minh BCTC có thể áp dụng khái niệm trọng yếu để quyết định thuyết minh 
nhưng phải thuyết minh trong phần “Những thông tin khác”.  

- Về ghi nhận doanh thu, doanh nghiệp không được ghi nhận doanh thu của hàng tặng, khuyến mại khi chưa 
giao hàng và không được ghi nhận một khoản trích trước GVHB đối với hàng tặng, khuyến mại. 

- Về trích trước khoản giảm trừ doanh thu, DN có thể trích trước chi phí mà không thể trích trước khoản giảm 
trừ doanh thu.  

- Về TK 413, việc thanh toán ngay bằng ngoại tệ với giao dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản chi phí áp dụng 
theo tỷ giá mua. Nợ phải trả từ các giao dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản chi phí được ghi nhận theo tỷ 
giá bán. 

- Về Bất động sản đầu tư, giá trị khấu hao lũy kế của BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá vẫn được trình bày trong chỉ 
tiêu “Hao mòn lũy kế” và thuyết minh thành một dòng riêng trên TM BCTC. 

- Doanh nghiệp phải ghi nhận tổn thất do suy giảm giá trị của BĐSĐT và khi BĐSĐT tăng trở lại thì doanh 
nghiệp được hoàn nhập tối đa bằng số đã ghi giảm. 

- Về tuân thủ Chế độ kế toán Việt Nam, không bắt buộc sổ kế toán của DN phải có cột tài khoản đối ứng 

- Đối với khoản lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái của giai đoạn trước hoạt động chưa phân bổ hết trên TK 
3387/242 đến trước thời điểm 01/01/2015 thì phải kết chuyển toàn bộ số còn lại vào TK 515/635 ngay trong 
năm 2015 trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

- Việc kế toán trái phiếu chuyển đổi theo quy định của Thông tư 200 được thực hiện từ năm 2015 trở đi và 

không bắt buộc phải hồi tố đối với trái phiếu chuyển đổi đã phát hành từ những năm trước 

- Đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng TSCĐ, BĐSĐT, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây 
dựng dưới 12 tháng. 

- Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp đều do Bộ Tài chính ban hành, vì vậy văn bản ban hành 
sau sẽ thay thế văn bản đã ban hành trước đó. 

ĐẦU TƯ 

1. Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư  

Ngày 12/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2015/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Đầu tư.  

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế không phải 
thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  

Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục đăng 
ký thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác 
tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp: (1) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn 
góp vào tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài; (2) Việc góp vốn, mua cổ 
phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu 
tư nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư 
nước ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên và tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài 
đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong tổ chức kinh tế.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2015 và thay thế Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.  

Nghị định ban hành danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư, danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư. Theo đó, Nghị định bãi bỏ: 

- Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 
26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp; 

- Danh mục lĩnh vực được ưu đãi thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 
tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu; 
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- Khoản 4 Điều 19 và quy định “Danh mục địa bàn được hưởng ưu đãi tiền thuê đất chỉ áp dụng đối với địa bàn 
có địa giới hành chính cụ thể” tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

LAO ĐỘNG 

1. Mức lương tối thiểu vùng 

Từ ngày 01/01/2016, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 122/2015/NĐ-CP áp dụng như sau: 

- Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với năm 2015). 

- Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng so với năm 2015). 

- Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng so với năm 2015). 

- Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng so với năm 2015). 

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2016 được quy định tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định này. 

2. Hướng dẫn mới về Hợp đồng lao động 

Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH (“Thông tư 47”) ban hành ngày 16/11/2015 hướng dẫn thực thi một số điều về kỷ luật lao 
động, hợp đồng lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.  

Thông tư quy định rõ một số khoản chi sau không nằm trong phạm vi tiền lương, mà được ghi ở mục riêng trong hợp đồng lao 
động theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, bao gồm: Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao 
động; Tiền thưởng sáng kiến; Tiền ăn giữa ca; Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con 
nhỏ; Các khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao 
động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Các khoản hỗ trợ, trợ cấp 
khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động. 

Thông tư sửa đổi một số quy định về tiền lương trong thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương, 
theo đó: 

- Bãi bỏ quy định về việc phải trả lương ngay trong tháng làm việc cho người lao động tại Khoản 1 Điều 5 Thông 
tư 23/2015/TT-BLĐTBXH, chỉ còn quy định về việc trả lương một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương thực trả của ngày làm việc bình thường để tính tiền làm thêm giờ quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH: Tiền lương thực trả sẽ không bao gồm tiền 
lương làm thêm giờ, trả thêm khi làm vào ban đêm, tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, 
điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người 
lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó 
khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực 
hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động. 

Tiền lương để làm căn cứ trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc, nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc có 
hưởng lương, tạm ứng tiền lương theo Điều 26 của Nghị định 05 là tiền lương theo hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1, 
Điểm a Khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư này. 

Thông tư 47 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. 

3. Mức lương dùng làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 

Mức lương  dùng làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, 
Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 và Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBH ngày 

29/12/2015. Theo đó: 

- Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy 
định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. Mức lương và phụ cấp lương đóng BHXH là mức 
lương và phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47 nêu trên. 
Trong đó: 

 Mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng 
lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động 
hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán là mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm 
hoặc lương khoán. 

 Phụ cấp lương theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47 là các khoản phụ cấp lương để bù 
đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động 
mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp 
chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ 

cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự. 

- Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương như trên và các khoản 
bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47. 
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- Tiền lương tháng đóng BHXH đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương quy định là tiền lương 
do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty TNHH một thành viên do nhà 
nước làm chủ sở hữu. 

Các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ Luật Lao động, tiền 
thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con 
nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người 
lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các 
khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 
05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động không thuộc đối 
tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

4. Tiền lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  

Bên cạnh các văn bản mới về lao động tiền lương, ngày 27/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 60/2015/QĐ- TTg về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và 
chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.  

Theo đó, trường hợp chậm đóng bảo hiểm y tế từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất thị 
trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố năm trước liền kề tính trên số 
tiền, thời gian chậm đóng. Trường hợp lãi suất liên ngân hàng năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì áp 
dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng.  

Trường hợp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ 30 
ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bình 
quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.  

Tiền lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội được bổ sung vào quỹ hưu trí, tử tuất thuộc quỹ bảo hiểm xã hội; Tiền lãi 
chậm đóng bảo hiểm y tế được bổ sung vào quỹ dự phòng bảo hiểm y tế để điều tiết chung; Tiền lãi chậm đóng 
bảo hiểm thất nghiệp được bổ sung vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2016.  

 

PHẦN II. TÓM LƯỢC CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY ĐÃ BAN HÀNH TRONG 6 CUỐI NĂM 2015 

THUẾ GTGT 

1. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư: Trường hợp Công ty đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc đối 
tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có dự án đầu tư tại thành phố Đà Nẵng. Toàn bộ chi phí đầu 
vào của dự án đều do Công ty thực hiện, Công ty trực tiếp quản lý dự án, trực tiếp ký hợp đồng với nhà cung cấp, 
tất cả hóa đơn liên quan đến dự án đều đứng tên Công ty. Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT dành cho dự án 
đầu tư tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để 
bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện; trường hợp số thuế GTGT 
của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư theo mức quy định của pháp luật thì Công ty được hoàn thuế 
GTGT cho dự án đầu tư theo quy định tại cơ quan Thuế quản lý trụ sở chính. 

Khi dự án đầu tư hoàn thành, Chi nhánh tại Đà Nẵng tiếp quản dự án và tổ chức hạch toán kế toán thì Công ty 
phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa 
được hoàn của dự án để bàn giao cho Chi nhánh kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy 
định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh. 

(CV số 5690/TCT-KK ngày 31/12/2015) 

2. Thuế GTGT đối với máy móc dùng cho nông nghiệp: Trường hợp Công ty sản xuất máy móc, thiết bị nông nghiệp 

như thiết bị gieo hạt, xe phun xịt dung dịch (bơm thuốc trừ sâu), máy gặt đập liên hợp...là những máy móc, thiết 
bị chuyên dùng cho nông nghiệp thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào phát sinh từ 
ngày 01/01/2015 không được kê khai, khấu trừ mà được tính vào chi phí của doanh nghiệp. (CV số 5681/TCT-CS 
ngày 31/12/2015) 

3. Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ bảo hiểm:  

Thuế GTGT áp dụng cho các đơn bảo hiểm hàng hóa đi từ một quốc gia đến một quốc gia khác không qua lãnh 
thổ Việt Nam (người được bảo hiểm và người yêu cầu bảo hiểm là các cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh tại 
Việt Nam và đang hoạt động tại Việt Nam có hàng hóa tiêu dùng tại nước ngoài) áp dụng thuế suất GTGT là 0%. 

Thuế suất GTGT áp dụng cho các đơn bảo hiểm hàng xuất khẩu đi từ kho hàng tại Việt Nam sang kho hàng tại 
một quốc gia khác (người được bảo hiểm và người yêu cầu bảo hiểm là các cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh 
doanh tại Việt Nam và đang hoạt động tại Việt Nam có hàng hóa tiêu dùng tại nước ngoài) và các đơn bảo hiểm 
hàng xuất khẩu với người được bảo hiểm là cá nhân, tổ chức nước ngoài và người yêu cầu bảo hiểm là các cá 
nhân, tổ chức tại Việt Nam thì: Thuế suất 0% áp dụng đối với phần giá trị dịch vụ bảo hiểm thực hiện ở ngoài Việt 
Nam; Thuế suất 10% áp dụng đối với phần giá trị dịch vụ bảo hiểm thực hiện ở Việt Nam; Trường hợp hợp đồng 
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không xác định riêng phần giá trị dịch vụ thực hiện tại Việt Nam và không xác định được giá tính thuế theo tỷ lệ 
(%) chi phí phát sinh tại Việt Nam trên tổng chi phí thì dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu trong trường hợp 
này áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. 

(CV số 5489/TCT-DNL ngày 21/12/2015) 

4. Điều chỉnh hóa đơn lập sai tỷ giá: Trường hợp từ ngày 01/01/2015, doanh nghiệp đã lập hóa đơn sai tỷ giá theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính thì người bán và người mua phải 
lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. 

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp có số lượng hóa đơn cần phải điều chỉnh quá lớn thì 
có thể lập một hóa đơn điều chỉnh cho nhiều hóa đơn đối với từng khách hàng, trên cơ sở hàng hóa, dịch vụ có 
cùng thuế suất thuế GTGT. 

(CV số 5456/TCT-CS ngày 18/12/2015) 

5. Tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với doanh nghiệp, HTX mới thành lập trong năm: 

Đối với DN, HTX mới thành lập vào quý 4 hàng năm (từ 01/10 đến 31/12) 

Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT và thời gian ổn định phương pháp tính thuế GTGT được thực hiện 
theo hướng dẫn tại công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/3/2015 của Tổng cục Thuế: Nộp một lần để áp dụng cho 
quý 4 năm này và năm sau. 

Về nguyên tắc xác định doanh thu khi hết năm dương lịch đầu tiên đối với DN, HTX mới thành lập từ 01/01 đến 
30/9 hàng năm: 

Trường hợp DN, HTX mới thành lập từ 01/01 đến 30/9 hàng năm, hoạt động sản xuất kinh doanh không đủ 12 
tháng thì xác định doanh thu ước tính của năm như sau: Tổng cộng của chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán 
ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoặc quý hoạt động sản xuất kinh doanh 
chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng. Việc xác định doanh thu theo nguyên 
tắc này không phân biệt DN, HTX thực hiện khai theo tháng hoặc quý. 

Về thời điểm gửi mẫu 06/GTGT 

Đối với trường hợp DN, HTX đang áp dụng phương pháp khấu trừ: 

+ Doanh nghiệp, HTX có ước tính doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, 
chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ 
thuế ổn định trong 02 năm tiếp theo và không phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế. 

+ Doanh nghiệp, HTX ước tính không đạt mức doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên nhưng thực hiện đầy đủ chế độ kế 
toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện 
tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước 
20/12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế, cho chu kỳ ổn định 02 năm 
tiếp theo. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì DN, HTX áp dụng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp cho 
năm tiếp theo. 

Đối với trường hợp DN, HTX đang áp dụng phương pháp trực tiếp: 

Doanh nghiệp, HTX mới thành lập đang áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp thì phải thực hiện ổn định 
phương pháp tính thuế đến hết năm dương lịch đầu tiên. Nếu muốn chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT 
sang khấu trừ thì phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế chậm nhất ngày 20/12 của năm trước liền kề năm 
người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới. Nếu DN, HTX không nộp mẫu 06/GTGT thì tiếp tục áp dụng 
nộp thuế theo phương pháp trực tiếp cho năm tiếp theo. 

(CV số 5460/TCT-KK ngày 18/12/2015) 

6. Khấu trừ thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu: Trong giai đoạn từ năm 2013 đến trước 01/9/2014, nếu doanh 
nghiệp thực tế phát sinh hoạt động xuất khẩu đáp ứng đủ 3 điều kiện về Hợp đồng xuất khẩu với tổ chức nước 
ngoài; Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Doanh nghiệp có hạch toán đầy đủ 
doanh thu hàng xuất khẩu trên sổ sách kế toán nhưng sử dụng hóa đơn thương mại mà không xuất hóa đơn 
GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa thì doanh nghiệp xuất khẩu vẫn được kê khai 
khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa thực tế xuất khẩu và bị xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Chương V Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 
14/5/2010 của Chính phủ. (CV số 5417/TCT-KK ngày 16/12/2015) 

7. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Để giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp, trường hợp doanh nghiệp đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý, ghi số 
lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0) thì trong các quý tiếp theo khi doanh nghiệp chưa tiếp tục mua hóa đơn 
của cơ quan thuế hoặc chưa tiếp tục Thông báo phát hành hóa đơn tự in/đặt in, chưa sử dụng hóa đơn, doanh 
nghiệp không phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế. (CV số 5385/TCT-CS ngày 
15/12/2015) 
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8. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư: Trường hợp Công ty là doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư mới 

đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì Công ty lập 
hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ 

với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển 

của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh 
doanh. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng 
trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư 
mới chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư 
của kỳ kê khai tiếp theo. 

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định nêu trên là dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng được phê duyệt 

theo quy định của pháp luật về đầu tư thì phải có phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định 

đầu tư phê duyệt. 

(CV số 5338/TCT-KK ngày 11/12/2015) 

9. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng: Trường hợp Công ty lập ủy nhiệm chi để thanh toán tiền hàng hóa mua vào 
có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên cho nhà cung cấp, nếu Công ty đã đăng ký hoặc thông báo tài khoản 
thanh toán này với cơ quan thuế (kể cả trường hợp đã đăng ký bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết 
định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế) và khoản thanh toán đảm bảo các điều kiện khác về khấu trừ 
thì Công ty được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định tại Luật thuế GTGT, đồng thời được hạch toán 
chi phí hợp lý để tính thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật thuế TNDN. 

Nếu Công ty và nhà cung cấp đồng thời chưa đăng ký hoặc thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan thuế thì 
Công ty không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Công ty và nhà cung cấp bị xử phạt vi phạm pháp luật 
về đăng ký thuế theo quy định. 

(CV số 5317/TCT-KK ngày 10/12/2015) 

10. Thuế GTGT đối với chuyển nhượng dự án đầu tư: Trường hợp doanh nghiệp tiến hành chuyển nhượng dự án đầu 
tư bao gồm cả dự án bất động sản cho doanh nghiệp khác, nếu các dự án đầu tư này đáp ứng điều kiện về dự án 
đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì 
khi tiến hành chuyển nhượng, doanh nghiệp chuyển nhượng không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT cho việc 
chuyển nhượng dự án. 

Trường hợp các doanh nghiệp đã thực hiện kê khai, tính và nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 10% đối với 
hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản thì hai bên lập hóa đơn điều chỉnh. Trường hợp các doanh 
nghiệp nhận chuyển nhượng đã được hoàn thuế GTGT đầu vào thì cơ quan thuế thực hiện truy hoàn theo 
quy định. 

(CV số 5210/TCT-CS ngày 08/12/2015) 

11. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn bị bỏ sót: Trường hợp của Công ty có 03 hóa đơn phát sinh 
trong năm 2013 bị bỏ sót thì thời gian để Công ty kê khai, khấu trừ bổ sung các hóa đơn này tối đa là 6 (sáu) 
tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn bỏ sót theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 7, Điều 14 tại Thông 
tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính. Tại thời điểm Thông tư 219/2013/TT-BTC có hiệu lực, các 
hóa đơn này vẫn chưa quá thời hạn kê khai bổ sung. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp theo định 
hướng cải cách về chính sách, thủ tục thuế, cơ quan thuế chấp thuận cho Công ty kê khai, khấu trừ bổ sung các 
hóa đơn này 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. (CV số 5136/TCT-KK ngày 04/12/2015) 

12. Kê khai, hoàn thuế đối với dự án đầu tư: Người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư lập hồ sơ khai thuế GTGT 
của dự án đầu tư là tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 02/GTGT. 

Khi dự án đầu tư được thành lập và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì người nộp thuế kê khai thuế giá trị 
gia tăng mẫu số 01/GTGT. 

Đối với trường hợp NNT phát hiện sai sót khi khai số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh vào 
tờ khai 02/GTGT, thì thực hiện khai bổ sung theo hướng dẫn tại khoản 5(a) Điều 10 thông tư số 156/2013/TT-
BTC ngày 06/11/2013 và điểm 5 công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015. 

Đối với trường hợp NNT khai sai số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh vào tờ khai 02/GTGT, 
đã đề nghị hoàn thuế và được cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế thì cơ quan Thuế thực hiện xử lý vi phạm pháp 
luật về thuế, thu hồi số tiền thuế GTGT đã được hoàn, xử phạt 20% số tiền thuế được hoàn cao hơn và tiền chậm 
nộp tính trên số tiền thuế được hoàn cao hơn. 

Trường hợp nếu số tiền thuế GTGT của hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại đủ điều kiện để kê 
khai, khấu trừ và hoàn thuế thì công ty thực hiện kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được 
khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT để được khấu trừ và hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 
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18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Kỳ hoàn thuế xác định từ thời điểm kê khai 
vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT. 

(CV số 5083/TCT-KK ngày 01/12/2015) 

13. Kê khai, hoàn thuế đối với dự án đầu tư: Người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư lập hồ sơ khai thuế GTGT 
của dự án đầu tư là tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 02/GTGT. 

Khi dự án đầu tư được thành lập và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì người nộp thuế kê khai thuế giá trị 
gia tăng mẫu số 01/GTGT. 

Đối với trường hợp NNT phát hiện sai sót khi khai số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh vào 
tờ khai 02/GTGT, thì thực hiện khai bổ sung theo hướng dẫn tại khoản 5(a) Điều 10 thông tư số 156/2013/TT-
BTC ngày 06/11/2013 và điểm 5 công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015. 

Đối với trường hợp NNT khai sai số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh vào tờ khai 02/GTGT, 
đã đề nghị hoàn thuế và được cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế thì cơ quan Thuế thực hiện xử lý vi phạm pháp 
luật về thuế, thu hồi số tiền thuế GTGT đã được hoàn, xử phạt 20% số tiền thuế được hoàn cao hơn và tiền chậm 
nộp tính trên số tiền thuế được hoàn cao hơn. 

(CV số 5083/TCT-KK ngày 01/12/2015) 

14. Hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế: 

Xác định hồ sơ khai thuế:  

Hồ sơ khai thuế (HSKT) nộp cho cơ quan thuế trong thời hạn quy định có đánh dấu “Lần đầu” (chỉ tiêu 02) gọi là 

HSKT chính thức. Trường hợp người nộp thuế nộp nhiều HSKT trong thời hạn quy định có đánh dấu “Lần đầu” 

thì HSKT nộp cuối cùng trước khi hết hạn gọi là HSKT chính thức. 

Trường hợp trong thời hạn quy định người nộp thuế chưa nộp HSKT, sau đó người nộp thuế mới nộp HSKT thì 

HSKT nộp lần đầu tiên sau khi hết thời hạn nộp HSKT có đánh dấu “Lần đầu” gọi là HSKT chính thức nộp chậm. 

HSKT nộp cho cơ quan thuế sau thời hạn quy định và có đánh dấu “Bổ sung lần thứ ...” (chỉ tiêu 03) để điều 
chỉnh, bổ sung cho HSKT chính thức hoặc HSKT chính thức nộp chậm thì gọi là HSKTbổ sung. 

Kê khai hóa đơn bỏ sót:  

Trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê 

khai, khấu trừ bổ sung như sau: 

Đối với người bán: hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính 

thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định. 

Đối với người mua: thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát 

hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyềncông bố quyết định, kiểm tra 

thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. 

Kê khai hóa đơn điều chỉnh: Trường hợp người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, bên bán và bên 

mua đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Sau đó, bên bán và bên mua phát hiện hàng hóa đã giao 

không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một phần hay toàn bộ hàng hóa, điều chỉnh giá trị hàng hóa bán ra 

thì phải lập hóa đơn trả lại hàng hóa hoặc lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định. Căn cứ hóa đơn trả lại hàng 

hoặc hóa đơn điều chỉnh, bên bán thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, bên mua điều 
chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng hoặc phát sinh hóa đơn 
điều chỉnh. 

Kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư: 

Trường hợp người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) thuộc đối 
tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì lập hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư là tờ khai thuế 
giá trị gia tăng mẫu số 02/GTGT. 

Trường hợp người nộp thuế đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuếGTGT theo phương 

pháp khấu trừ (kê khai tờ khai 01/GTGT) có dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) thì lập hồ sơ 

khai thuế riêng cho dự án đầu tư (kê khai tờ khai 02/GTGT) và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, 

dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư vớithuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực 

hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động 

sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh. (CV số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015) 
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15. Thuế GTGT đối với chuyển nhượng vườn cây lâu năm: Trường hợp Công ty ký hợp đồng để thực hiện việc chuyển 
nhượng vườn cây lâu năm thì đơn vị phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT với thuế suất là 10%. (CV số 
4987/TCT-CS ngày 25/11/2015) 

16. Bổ sung trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng  

Ngày 24/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 193/2015/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 
số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật 
Thuế giá trị gia tăng.  

Theo đó, trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động 
thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng. Trong đó, Thù lao thu hộ, chi 
hộ các cơ quan nhà nước nêu trên là các khoản thù lao nhận được từ hoạt động: thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, 
bảo hiểm y tế tự nguyện cho cơ quan Bảo hiểm xã hội; chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, trợ cấp khác cho 
Bộ Lao động và thương binh xã hội; thu thuế của hộ cá nhân cho cơ quan thuế và các khoản thu hộ, chi hộ khác 
cho cơ quan Nhà nước.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2016.  

17. Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư có đan xen nhà ở: Trường hợp cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư là các tòa nhà 
gồm tổ hợp khách sạn, văn phòng, thương mại, dịch vụ, nhà ở hay gọi chung là dự án đầu tư xây dựng nhà để 
bán hoặc bán một phần, một phần làm tài sản cho thuê thì cơ sở kinh doanh kê khai chung thuế giá trị gia tăng 
tại tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT. Trường hợp đủ thủ tục hoàn thuế theo quy định và đáp ứng đủ 
các điều kiện về kê khai, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư 
xây dựng nhà để bán hoặc bán một phần, một phần làm tài sản cho thuê được xét hoàn thuế theo Khoản 1 Điều 
18 Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013. (CV số 4941/TCT-KK ngày 23/11/2015) 

18. Phân bổ thuế GTGT: Trường hợp Ngân hàng vừa có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 
(dịch vụ chuyển tiền...) và không chịu thuế GTGT (lãi tiền vay) thì Ngân hàng chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu 
vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Ngân hàng phải 
hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng 
được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê 
khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả các khoản thu tài chính 

(thu lãi góp vốn mua cổ phần, thu lãi từ đầu tư chứng khoán) thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế 
không hạch toán riêng được. (CV số 4945/TCT-CS ngày 23/11/2015) 

19. Thuế GTGT đầu vào của nguyên liệu, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất phân bón xuất khẩu:  

Trường hợp Công ty kinh doanh phân bón vừa bán trong nước, vừa xuất khẩu thì Công ty được khấu trừ số thuế 
GTGT đầu vào của nguyên liệu, hàng hóa, dịch vụ dùng cho hoạt động sản xuất phân bón để xuất khẩu. 

Công ty phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch 
toán riêng được thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT (doanh 
thu xuất khẩu), doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ 
bán ra (doanh thu xuất khẩu và doanh thu bán trong nước) bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp 
thuế không hạch toán riêng được. 

Hàng tháng/quý, Công ty tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu 
trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của 
năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý 

Trường hợp Công ty có hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định để sản xuất kinh doanh mặt hàng phân bón 
vừa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khi bán trong nước, vừa thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 
0% khi xuất khẩu thì số thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản được tạm 
khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT (doanh thu xuất khẩu) so với tổng 
doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra theo phương án sản xuất, kinh doanh của cơ sở kinh doanh, số thuế tạm 
khấu trừ được điều chỉnh theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT (doanh thu xuất 
khẩu) so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong 3 năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu. 

(CV số 4877/TCT-CS ngày 18/11/2015) 

20. Lập hóa đơn đối với hàng mẫu trưng bày tại doanh nghiệp: Việc xuất hàng mẫu để trưng bày tại Công ty không 

phải là bán hàng hóa, không phải là hoạt động khuyến mại, quảng cáo, cũng không phải là xuất hàng sử dụng 
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (tiêu dùng nội bộ), do đó, không thuộc trường hợp phải lập hóa đơn. (CV 
số 4470/TCT-CS ngày 28/10/2015) 

21. Thời hạn đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ đối với doanh nghiệp mới thành lập: Đối với doanh 
nghiệp, hợp tác xã mới thành lập khi xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp 
khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu 
tiên. Nếu đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên người nộp thuế không nộp mẫu 06/GTGT thì người nộp thuế 
thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp. (CV số 4439/TCT-KK ngày 27/10/2015) 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=219/2013/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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22. Hoàn thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký: Trường hợp Công ty có hoạt động 
sản xuất, gia công ván các loại và hoạt động cưa, xẻ, bào gỗ không thuộc ngành nghề đã đăng ký hoạt động là 
không đúng với các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định. 

Nếu trường hợp ngành, nghề kinh doanh của Công ty không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc 
ngành nghề bị cấm kinh doanh thì Công ty được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng các 
điều kiện và trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật. 

(CV số 4413/TCT-KK ngày 26/10/2015) 

23. Thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất: Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất, trong quá trình sản 
xuất có dư ra phần vải vụn theo định mức, số vải vụn này (phế liệu, phế phẩm) được bán vào thị trường nội địa 
Việt Nam thì người mua hàng trong nội địa phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu, đồng thời phải thực hiện kê khai 
nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu tại cơ quan hải quan (nếu có). 

Công ty (người bán hàng) lập hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi 
thuế quan”, để giao cho người mua hàng theo quy định. (CV số 4415/TCT-CS ngày 26/10/2015) 

24. Thuế GTGT đối với mặt hàng tro trấu: Mặt hàng tro trấu là phế liệu thu hồi từ trấu đốt lò hơi và dùng làm phân 
bón cho cây trồng, hoa kiểng, trước ngày 01/1/2015 đã xác định là phân bón với mức thuế suất thuế GTGT là 5% 
thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT từ ngày 01/01/2015. (CV số 4403/TCT-CS ngày 23/10/2015) 

25. Khấu trừ thuế GTGT đối với bán hàng vãng lai: Trường hợp Công ty có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội ký hợp 
đồng cung cấp thiết bị đơn vị tại tỉnh khác thì hoạt động bán hàng của Công ty không phải là hoạt động xây dựng 
cơ bản và không thuộc trường hợp phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh. Công ty thực hiện kê khai, nộp 

thuế GTGT đối với hàng hóa bán theo hợp đồng cung cấp thiết bị tại cơ quan thuế quản lý nơi công ty đăng ký, 

kê khai thuế. 

Đối với số tiền thuế GTGT KBNN đã khấu trừ của Công ty, Công ty làm hồ sơ đề nghị hoàn trả số thuế đã nộp 
theo quy định. (CV số 4335/TCT-KK ngày 16/10/2015) 

26. Thuế GTGT đối với dịch vụ điều tra thống kê:  Dịch vụ điều tra thống kê (thu thập số liệu cung cấp cho khách 

hàng không phải là dịch vụ khoa học và công nghệ nên không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. 
Doanh nghiệp thực hiện xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng với thuế suất thuế GTGT 10%. (CV số 4313/TCT-CS 
ngày 16/10/2015) 

27. Thuế GTGT đối với các khoản thu từ thay đổi hành trình bay, hủy chuyển bay:  

Các khoản thu của khách hàng từ việc đổi hành trình bay như: đổi ngày bay, đổi giờ bay, đổi tên hành khách 
bay,... là khoản thu phục vụ dịch vụ của ngành hàng không nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, cụ thể: 

Trường hợp, các khoản thu nêu trên phục vụ chuyến bay quốc tế thì áp dụng thuế suất 0% theo hướng dẫn tại 
điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. 

Trường hợp, các khoản thu nêu trên phục vụ chuyến bay nội địa thì áp dụng thuế suất 10% theo hướng dẫn tại 
Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. 

Khoản thu của khách hàng từ việc hủy chuyến bay quốc tế và chuyến bay nội địa là khoản thu về bồi thường bằng 
tiền thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 
số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. 

(CV số  14232/BTC-TCT ngày 09/10/2015) 

28. Chính sách thuế GTGT:  

Về thuế GTGT đối với phần mềm máy tính xuất khẩu 

Theo quy định của Luật thuế GTGT áp dụng từ năm 2004 đến nay thì: Phần mềm máy tính xuất khẩu được áp 
dụng thuế suất thuế GTGT 0% và doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm được hoàn thuế GTGT đầu vào. 

Về thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu 

Từ năm 1997 đến trước năm 2004: Tại Khoản 22 Điều 4 Luật thuế giá trị gia tăng năm 1997 quy định: Dịch vụ 
cung ứng trực tiếp cho các đối tượng tiêu dùng ngoài Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Từ năm 2004 đến trước năm 2009: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
thuế giá trị gia tăng năm 2003 và Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ 
thì: Dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ được cung cấp trực 
tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tổ chức nước ngoài là tổ chức 
không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế GTGT tại Việt Nam. 

Từ năm 2009 đến trước năm 2014: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng năm 2009 và điểm 
b Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ thì: Dịch vụ xuất khẩu được áp 
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dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở 
nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan. 

Từ năm 2014 đến nay: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng hợp nhất và điểm b Khoản 1 
Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phu thì: Dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế 
suất thuế GTGT 0%. Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và 
tiêu dùng ở ngoài Việt Nam. 

(CV số 14337/BTC-TCT ngày 13/10/2015) 

29. Khấu trừ thuế GTGT: Trường hợp Công ty nhập khẩu ô tô được biếu, tặng, không phát sinh giao dịch thanh toán 
qua ngân hàng, nếu việc nhập khẩu phù hợp quy định của pháp luật, Công ty đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập 
khẩu và Công ty dùng ô tô này làm tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối 
tượng chịu thuế GTGT thì Công ty được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu. (CV số 
4009/TCT-CS ngày 29/09/2015) 

30. Khấu trừ thuế GTGT đối với khoản chi phúc lợi: Trường hợp doanh nghiệp có khoản chi phúc lợi mà người lao 
động được thụ hưởng trực tiếp thì khoản chi đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối 
với khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và tổng số chi không quá 
01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định, đồng thời doanh nghiệp được 
khấu trừ thuế GTGT đối với những khoản chi phúc lợi tương ứng với khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi 
xác định thu nhập chịu thuế nêu trên nếu đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ theo quy định. (CV số 
4005/TCT-CS ngày 29/09/2015) 

31. Tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: Trường hợp Ngân hàng phát sinh doanh thu, chi phí từ giao 
dịch nội bộ được phản ánh trên tài khoản doanh thu nội bộ, chi phí nội bộ và các khoản doanh thu, chi phí này chỉ 
để ngân hàng theo dõi trong nội bộ giữa hội sở với chi nhánh và giữa các chi nhánh của ngân hàng nhằm xác định 
hiệu quả hoạt động từng đơn vị phụ thuộc, đây không phải là doanh thu thu được từ khách hàng. Do vậy, doanh 
thu để xác định tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ không bao gồm doanh thu nội bộ. (CV số 
3895/TCT-DNL ngày 22/09/2015) 

32. Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: Trường hợp cơ sở kinh doanh thu mua nguyên liệu, bao bì, 
hóa chất... để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì khi xác định số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hóa xuất 
khẩu, cơ sở kinh doanh không phải loại bỏ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa còn tồn kho cuối tháng/quý. (CV 
số 3703/TCT-CS ngày 10/09/2015) 

33. Đăng ký thông tin tài khoản: Trường hợp Công ty sử dụng tài khoản ngân hàng (không thực hiện thông báo thông 
tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan Thuế theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ- CP ngày 22/7/2013 của 
Chính phủ và Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) để thanh toán tiền mua hàng 
hóa, dịch vụ từ Nhà cung cấp trong nước; sau khi cơ quan Thuế đã công bố quyết định thanh tra kiểm tra, Công 
ty đã có thông theo Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST gửi Cục Thuế thì Công ty 
bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời: 

+ Nếu Nhà cung cấp không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp cho cơ quan 
Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Thông tư số 156/2013/TT-
BTC nêu trên thì: Nhà cung cấp bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản 
ngân hàng; Công ty không được xét khấu trừ, hoàn số thuế GTGT đầu vào có liên quan. Công ty bị thu hồi số tiền 
thuế đã hoàn và bị xử phạt theo quy định. 

+ Nếu Nhà cung cấp đã thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp cho cơ quan Thuế 
quản lý trực tiếp Nhà cung cấp theo quy định định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Thông tư số 156/2013/TT-

BTC nêu trên thì cơ quan Thuế phối hợp với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp kiểm tra hàng hóa, dịch 
vụ thực tế mua bán và việc thanh toán, nhận tiền thanh toán tại các tài khoản ngân hàng có liên quan), trên cơ sở 
đó xem xét khấu trừ, hoàn thuế theo quy định. 

(CV số 3470/TCT-KK ngày 26/08/2015) 

34. Kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT với hóa đơn bỏ sót: Trường hợp Công ty phát hiện hóa đơn kê khai khấu trừ 
phát sinh năm 2014 bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm 
phát hiện sai sót, 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. Đối với số thuế GTGT đầu vào của 05 hóa đơn bị bỏ sót nếu là hóa đơn 
GTGT hợp pháp, đồng thời đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì Công ty được kê khai khấu trừ, 
hoàn thuế theo quy định. 

Công ty thực hiện kê khai trên tờ khai như.sau: Khi phát hiện hóa đơn kê khai sót Công ty thực hiện kê khai vào 
chỉ tiêu số [25] - "Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này" để làm căn cứ tính ra số thuế ở chỉ tiêu số [36] - 
thuế GTGT phát sinh trong kỳ" trên tờ khai 01/GTGT ban hành kèm theo thông tư số 26/2014/TT-BTC của kỳ kê 
khai gần nhất tại thời điểm phát hiện sai sót. Đồng thời, Công ty thực hiện kê khai bổ sung theo quy định hiện 

hành. 

(CV số 3434/TCT-KK ngày 24/08/2015) 
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35. Tiêu thức địa chỉ ghi trên hóa đơn điện tử: Trường hợp Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã 
phát hành hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh điện từ chưa được bổ sung chữ “Việt Nam” vào tiêu thức 
địa chỉ người bán theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thay đổi nhưng nếu các thông tin trên hóa đơn 
điện tử vẫn đảm bảo xác định được chính xác người mua, người bán và đảm bảo thỏa mãn các điều kiện về hóa 
đơn điện tử thì các hóa đơn này là hóa đơn hợp pháp, người sử dụng điện nhận các hóa đơn này được kê khai, 
khấu trừ và hạch toán chi phí theo quy định. (CV số 3398/TCT-DNL ngày 21/08/2015) 

36. Kê khai, nộp thuế GTGT: Trường hợp Công ty kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh (thời điểm từ tháng 8/2014 đến tháng 12/2014), Công ty đã bổ sung ngành nghề 
thiếu vào Giấy đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 20 tháng 01 năm 2015) là không đúng với 
các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. Do đó, Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực kế hoạch và đầu tư theo quy định. 

Khi Cục Thuế kiểm tra, xác định nếu trường hợp ngành, nghề kinh doanh của Công ty không phải là ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện hoặc ngành nghề bị cấm kinh doanh thì chấp nhận việc kê khai thuế GTGT đầu vào đối 
với hoạt động kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
của Công ty. 

(CV số 3410/TCT-KK ngày 21/08/2015) 

37. Cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng: Trường hợp cơ quan thuế đã thực hiện việc xác minh 
thông tin về tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định nhưng người nộp thuế vẫn không thực hiện cung cấp, đối 
chiếu thông tin về việc sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế, thì sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan 
thuế đề nghị người nộp thuế đến đối chiếu số liệu mà người nộp thuế không thực hiện thì căn cứ vào dữ liệu hóa 
đơn do cơ quan thuế quản lý để ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn 
giá trị sử dụng. (CV số 3288/TCT-QLN ngày 14/08/2015) 

38. Hoàn thuế GTGT trong giai đoạn đầu tư: Trường hợp Công ty có hồ sơ hoàn thuế từ tháng 6/2014 đến tháng 
3/2015, Công ty đang trong giai đoạn đầu tư, chưa phát sinh doanh thu và thuế GTGT đầu ra. Ngành nghề sản 
xuất kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đầu tư vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT 
(thuốc bảo vệ thực vật), vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh không chịu thuế GTGT (phân bón), thì số thuế 
GTGT đầu vào của tài sản cố định trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản được tạm khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa 
doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra theo 
phương án sản xuất, kinh doanh của cơ sở kinh doanh. Nếu Công ty không có phương án sản xuất kinh doanh 
theo dự án đầu tư và không thực hiện tạm khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu 
thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra theo quy định nêu trên thì không đủ điều kiện 
khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định. Trường hợp Công ty kê khai riêng được thuế GTGT đầu vào sử dụng 
cho dự án đầu tư sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT thì được khấu trừ, hoàn thuế toàn bộ số thuế 
đầu vào kê khai riêng cho dự án sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT. (CV số 3262/TCT-KK ngày 
13/08/2015) 

39. Thuế GTGT đối với tàu đánh bắt xa bờ: Từ 01/01/2015, tàu đánh bắt xa bờ theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 
Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế 
GTGT đầu vào của chi phi sản xuất tàu đánh bắt xa bờ không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ 
khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (CV số 3144/TCT-CS ngày 05/08/2015) 

40. Thuế GTGT trước khi chuyển thành doanh nghiệp chế xuất:  Trường hợp Công ty chuyển đổi loại hình thành 

doanh nghiệp chế xuất từ ngày 17/03/2014 và Công ty ký hợp đồng mua máy móc với các nhà cung cấp nước 
ngoài và phát sinh hai lần thanh toán cho các nhà thầu nước ngoài (thanh toán ngày 05/03/2014 và ngày 
07/03/2014). Theo quy định, đơn vị có trách nhiệm kê khai, nộp thuế chậm nhất là ngày 17/03/2014. Tuy nhiên, 

đến ngày 08/04/2014 đơn vị mới nộp thuế nhà thầu nước ngoài phát sinh cho hai lần thanh toán này. Do Công ty 
đã khai, nộp thuế nhà thầu vào NSNN và hợp đồng phát sinh trước ngày Công ty chuyển thành doanh nghiệp chế 
xuất nên Công ty được khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản thuế GTGT nhà thầu nước ngoài đã nộp 
vào NSNN nêu trên. Tuy nhiên, do Công ty đã kê khai chậm nộp tiền thuế GTGT so với thời hạn quy định, nên 
Công ty bị xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định. (CV số 3081/TCT-CS ngày 30/07/2015) 

41. Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với Chi nhánh: Trường hợp Chi nhánh Công ty có hoạt động kinh doanh và đã 
thực hiện đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì phải kê khai thuế GTGT đầu ra đối với hàng 
hóa, dịch vụ do Chi nhánh bán ra và được kê khai thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ 
cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, nếu đáp ứng được các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

Chi nhánh là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Công ty, vì vậy đối với các hóa đơn GTGT mua hàng hóa, 
dịch vụ ghi tên người mua là Chi nhánh, nhưng do Công ty thanh toán, nếu các hàng hóa, dịch vụ mua vào này 
phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, thì Chi nhánh được kê khai, khấu trừ. 

(CV số 3049/TCT-KK ngày 29/07/2015) 

42. Kê khai, nộp thuế GTGT: Trường hợp Công ty có hoạt động cung cấp suất ăn ca cho công nhân (bao gồm cung 
cấp thực phẩm và nhân công đến chế biến trực tiếp) tại các nhà máy khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính thì 
hoạt động này của Công ty không phải là hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty thực hiện khai thuế 
GTGT tại trụ sở chính theo quy định. (CV số 2902/TCT-KK ngày 17/07/2015) 
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43. Xuất hóa đơn đối với dịch vụ bưu chính, viễn thông: Trường hợp Tập đoàn VNPT cung cấp dịch vụ viễn thông, 
công nghệ thông tin cước trả sau (không phân biệt tổng giá trị hóa đơn trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 
đồng) khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn GTGT hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì đơn vị 
cung cấp dịch vụ thuộc Tập đoàn VNPT lập chung một (01) hóa đơn GTGT ghi nhận tổng doanh thu người mua 
không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế phát sinh trong kỳ tính cước. Trên hóa đơn 
GTGT, chỉ tiêu người mua trên hóa đơn ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp 
tên, địa chỉ, mã số thuế”. 

Tập đoàn VNPT và các đơn vị cung cấp dịch vụ trực thuộc Tập đoàn VNPT chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính 
xác của số liệu về dịch vụ cung cấp trên hóa đơn GTGT lập chung. Dữ liệu dịch vụ cung cấp phải đảm bảo lưu trữ 
để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác. 

(CV số 2757/TCT-DNL ngày 08/07/2015) 

THUẾ TNDN 

1. Khoản chi học phí cho con người lao động: Trường hợp Công ty có chi trực tiếp khoản tiền phí và học phí cho con 
người lao động Việt Nam và khoản chi nêu trên được ghi trong quy chế của Công ty, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ 
theo quy định thì được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế TNDN. Tổng số chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động theo quy định tại Điều 4 
Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực 
hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. (CV số 5452/TCT-CS ngày 18/12/2015) 

2. Chính sách thuế đối với hoạt động hoán đổi cổ phiếu: 

Trường hợp Công ty có thực hiện hoán đổi cổ phiếu do Công ty nắm giữ, qua quá trình hoán đổi cổ phiếu có phát 
sinh thu nhập từ hoạt động hoán đổi cổ phiếu (do đơn vị phát hành cổ phiếu bị sáp nhập dẫn đến hoán đổi cổ 
phiếu do Công ty đang nắm giữ), hoạt động hoán đổi cổ phiếu xảy ra vào năm 2011; Căn cứ theo các hướng dẫn 
tại thời điểm này, tạm thời doanh nghiệp chưa phải kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản 
chênh lệch từ hoạt động hoán đổi cổ phiếu. 

Đến năm 2013, Công ty bị sáp nhập vào Tập đoàn thì tại thời điểm sáp nhập, số cổ phiếu do Công ty đang nắm 
giữ đã được chuyển đổi chủ sở hữu sang Tập đoàn nên Công ty có trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp theo quy định đối với thu nhập từ lãi do đầu tư cổ phiếu đối với các cổ phiếu đã được hoán đổi (bao 

gồm thu nhập từ việc hoán đổi cổ phiếu trước khi sáp nhập và thu nhập từ hoán đổi cổ phiếu khi sáp nhập). 

Trường hợp Công ty đã thực hiện sáp nhập vào Tập đoàn thì Tập đoàn có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền lợi 
và nghĩa vụ của Công ty nên Tập đoàn có trách nhiệm kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập 
từ hoạt động đầu tư cổ phiếu thay Công ty. (CV số 5453/TCT-CS ngày 18/12/2015) 

3. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Trường hợp Công ty là công ty 100% vốn nước ngoài, sau khi hoàn thành nghĩa 
vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán 
và tờ khai quyết toán thuế TNDN năm tài chính cho Cục Thuế. Khi kết thúc năm tài chính, nếu Công ty đã thực 
hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính nêu trên thì được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài sau khi đã trừ đi khoản lợi nhuận 
đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam. Đối với lợi nhuận nếu không thuộc diện cam kết 
để lại để tái đầu tư như nêu trên thì Công ty được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định. (CV số 
5413/TCT-CS ngày 16/12/2015) 

4. Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn: Trường hợp năm 2013, Công ty tại nước ngoài thực hiện 
chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong Công ty tại Việt Nam cho các cá nhân (01 cá nhân là đối tượng cư 
trú của Việt Nam và 03 cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam) thì: 

Trường hợp Công ty tại Việt Nam hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam thì khi chuyển nhượng vốn góp bằng 
ngoại tệ, giá chuyển nhượng bằng đồng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình 
quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm chuyển 
nhượng. 

Trường hợp Công ty tại nước ngoài thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp cho các cá nhân nước ngoài không cư 
trú tại Việt Nam thì hoạt động này thuộc diện phải kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động 
chuyển nhượng vốn tại Việt Nam. Công ty tại Việt Nam có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập 
doanh nghiệp phải nộp đối với thu nhập phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng vốn nêu trên. 

(CV số 5388/TCT-CS ngày 15/12/2015) 

5. Ưu đãi thuế TNDN: Nếu Công ty là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà văn 
phòng, các công trình phụ trợ cho các nhà đầu tư thuê để sản xuất công nghiệp (Công ty không cho thuê lại đất) 
tại Khu kinh tế thì thu nhập từ dự án trên được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện 
ưu đãi về địa bàn khu kinh tế theo quy định. (CV số 5199/TCT-CS ngày 07/12/2015) 

6. Ưu đãi thuế TNDN: Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và 
thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã 
hội đặc biệt khó khăn; đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=96/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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22/6/2015 của Bộ Tài chính được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong suốt thời gian hoạt động kể từ kỳ tính 
thuế TNDN năm 2015. (CV số 4951/TCT-CS ngày 23/11/2015) 

7. Chính sách thuế TNDN: Trường hợp Công ty nếu thực tế dự án đầu tư được cấp phép lần đầu của Công ty chỉ 
hoạt động sản xuất, lắp ráp sản phẩm điện, điện tử ... (bao gồm nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện và phụ tùng 
làm nguyên liệu đầu vào để sản xuất hoặc lắp ráp các sản phẩm này và các bộ phận (linh kiện) của các sản phẩm 
này ở Việt Nam; xuất khẩu và bán tại thị trường Việt Nam các sản phẩm này và các bộ phận (linh kiện) của các 
sản phẩm này do Công ty sản xuất hoặc lắp ráp), sau đó nếu Công ty có bổ sung hoạt động kinh doanh thương 
mại (nhập khẩu và phân phối hàng nhập khẩu) nhưng nếu không có dự án đầu tư và không tăng vốn đầu tư thì 
khoản thu nhập này không thuộc khoản thu nhập từ dự án đầu tư khi thành lập doanh nghiệp đang được hưởng 
ưu đãi thuế TNDN theo quy định. (CV số 4906/TCT-CS ngày 19/11/2015) 

8. Thuế TNDN đối với phí dịch vụ bảo vệ môi trường rừng: 

Thông tư Liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC hướng dẫn về việc thực hiện nộp khoản tiền chi dịch vụ môi 
trường rừng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/01/2013 nên đối với khoản chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2012 
nếu doanh nghiệp thực tế chi trả trong năm 2013 thì chấp thuận doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi 
tính thuế TNDN năm 2013. 

Các năm tiếp theo, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả dịch vụ môi trường rừng thì doanh nghiệp phải thực 
hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ (hạch toán vào giá thành sản 
phẩm có sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong năm phát sinh tương ứng). 

(CV 4649/TCT-CS ngày 05/11/2015) 

9. Ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động trong KCN: Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng thực hiện dự án đầu tư trong 
khu công nghiệp thì chỉ áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập phát sinh từ các hoạt động thực hiện trong 
KCN, trường hợp Công ty có các khoản thu nhập từ dịch vụ lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp thực hiện 
ngoài KCN thì không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN. (CV số 4645/TCT-CS ngày 05/01/2015) 

10. Ưu đãi thuế đối với hoạt động chế biến thủy sản: Trường hợp Công ty có thu nhập từ hoạt động chế biến thủy sản 
tại địa bàn không thuộc địa bàn có điều kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt 
khó khăn và đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thì thu nhập từ hoạt động chế biến thủy sản được áp 
dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong suốt thời gian hoạt động kể từ kỳ tính thuế TNDN năm 2015. (CV số 
4651/TCT-CS ngày 05/01/2015) 

11. Đầu tư mở rộng: Trường hợp Công ty đang hoạt động tại địa bàn ưu đãi có bổ sung ngành nghề kinh doanh trong 
lĩnh vực thương mại, dịch vụ nhưng không tăng vốn, không thực hiện hoạt động đầu tư mở rộng để tăng tài sản 
thì thu nhập từ các ngành nghề bổ sung nêu trên không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. (CV số 
4585/TCT-CS ngày 04/11/2015) 

12. Dự án đầu tư mới:  Trong năm 2015, Công ty có thực hiện dự án đầu tư mới “Nhà máy thức ăn gia súc” độc lập 

với các dự án đang hoạt động của Công ty và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư 
hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì dự án này là dự án đầu tư mới của Công ty. Dự 
án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của dự 
án đầu tư mới đáp ứng các điều kiện về ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật. Công ty phải t ính 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, thời gian 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 4555/TCT-CS ngày 03/11/2015) 

13. Hóa đơn đối với lãi tiền vay: Chi phí lãi vay trả cho các khoản vay mà pháp luật không cấm của tổ chức, cá nhân 
phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được xác định là chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN. 
(CV số 4503/TCT-DNL ngày 30/10/2015) 

14. Không tính tiền chậm nộp: Đối với số thuế còn nợ ngân sách nhà nước, nếu nhỏ hơn hoặc bằng số tiền ngân sách 
nhà nước chưa thanh toán cho người nộp thuế thì thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp, không phân 
biệt số thuế còn nợ của việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 
hay không. (CV số 4498/TCT-QLN ngày 30/10/2015) 

15. Chi phí được trừ: Trường hợp Công ty thuê dịch vụ vận tải của cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty, tiền thuê bao gồm phí thuê xe, tài xế, xăng dầu nếu tổng doanh thu cả năm từ hoạt động cung cấp 
hàng hóa, dịch vụ của cá nhân dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT (100 triệu đồng/năm) thì Công ty lập Bảng 
kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 
của Bộ Tài chính làm căn cứ xác định khoản chi phí thuê xe nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định 
thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty. Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc 
người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. (CV 
số 4457/TCT-CS ngày 27/10/2015) 

16. Ưu đãi thuế TNDN đối với các lần điều chỉnh tăng vốn: Trường hợp dự án đầu tư trong hồ sơ đăng ký đầu tư lần 
đầu đã dự kiến tăng vốn đầu tư để mở rộng quy mô, công suất cho các giai đoạn tiếp theo và hoàn thành trong 
thời gian từ năm 2009 đến năm 2012, tuy nhiên Công ty chưa xác định số vốn tăng cụ thể và mốc thời gian tăng 
vốn thì chưa có đầy đủ cơ sở để xác định là dự án thành phần của dự án đầu tư ban đầu. Trường hợp này, các 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=99/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=78/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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giai đoạn đầu tư theo các giấy phép đầu tư điều chỉnh là dự án đầu tư mở rộng. (CV số 4312/TCT-CS ngày 
16/10/2015) 

17. Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng: Dự án đầu tư mở rộng trong năm 2014 có thời gian hoạt động 
sản xuất, kinh doanh dưới 12 tháng không được lựa chọn đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng 
ưu đãi thuế TNDN của dự án đầu tư mở rộng từ kỳ tính thuế tiếp theo. 

Từ kỳ tính thuế năm 2015, doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh 
được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế đối với dự án 
đầu tư ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi 
thuế từ kỳ tính thuếtiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian ưu đãi thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo 
thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định. (CV 
số 4310/TCT-CS ngày 16/10/2015)  

18. Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng trước năm 2009: Trường hợp các đơn vị được cấp Giấy chứng 
nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước năm 2009, từ năm 2010 trở đi dự án đầu tư mở rộng hoàn 
thành đi vào sản xuất, kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả 
khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời 
điểm được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng hoặc theo quy định của Luật số 
32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kê từ kỳ tính thuế 
năm 2015. (CV số 4311/TCT-CS ngày 16/10/2015) 

19. Chi phí lãi vay cá nhân: Hoạt động cho vay riêng lẻ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và cơ quan thuế không 
cấp hóa đơn cho cá nhân không kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó 
trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, nếu khoản chi trả lãi tiền vay doanh nghiệp vay của cá nhân đê 
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay, có hợp đồng vay và chứng từ thanh toán thì được tính vào chi 
phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Việc kê khai, nộp thuế TNCN thực hiện theo quy định. (CV số 
4315/TCT-CS ngày 16/10/2015) 

20. Chính sách thuế đối với khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ: 

Trường hợp năm 2015, doanh nghiệp có khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động thì: 

Về thuế TNDN: nếu khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được ghi cụ thể điều kiện được hưởng 
và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ nêu tại tiết b điểm 2.6 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-
BTC và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên thì được tính 
vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Về thuế TNCN: Khoản tiền mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá 
nhân. Nếu doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo 
hiểm tại Việt Nam thì doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm đã 
mua hoặc đóng góp trước khi trả thu nhập cho người lao động. 

(CV số 4283/TCT-CS ngày 14/10/2015) 

21. Chính sách thuế đối với thu nhập từ thanh lý tài sản: Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo lĩnh vực 
ưu đãi đầu tư, khoản thu nhập từ hoạt động nhượng bán một phần máy móc thiết bị và thanh lý máy móc, thiết 
bị; tài sản không liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính được hưởng ưu đãi thuế TNDN nên 
khoản thu nhập trên không được hưởng ưu đãi, doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế TNDN theo thuế suất thuế 
TNDN thông thường. (CV số 4276/TCT-CS ngày 14/10/2015) 

22. Lập hóa đơn đối với trường hợp chuyển giao tài sản cho bên thuê: Trường hợp Công ty  (bên cho thuê) ký hợp 
đồng thuê tài sản với đơn vị khác (bên thuê), thời gian thuê tài sản từ năm 2008-2015, nội dung hợp đồng quy 
định bên thuê thanh toán một lần cho toàn bộ số tiền thuê và khi kết thúc hợp đồng bên thuê có toàn quyền sở 
hữu tài sản mà không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào, bên cho thuê không thu hồi tài sản thì thực chất đây 
là hợp đồng bán tài sản, do đó, khi chuyển giao tài sản cho bên thuê, Công ty phải xuất hóa đơn GTGT và tính 

thuế GTGT trên toàn bộ số tiền nhận được từ việc bán tài sản. (CV số 4214/TCT-CS ngày 12/10/2015) 

23. Chính sách thuế TNDN đối với khoản hỗ trợ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: Trường hợp Công ty do Nhà nước 

làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí trích lập phần còn thiếu của quỹ khen 

thưởng, quỹ phúc lợi để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định thì khoản tiền hỗ trợ này 
không phải kê khai nộp thuế TNDN. (CV số 13528/BTC-TCT ngày 29/09/2015) 

24. Chi phí được trừ: Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc cá nhân không kinh 
doanh nộp thuế theo lần phát sinh chưa thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan thuế, khi mua hàng hóa, dịch 
vụ của các đối tượng này, doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản bên bán thì khoản chi 
được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện 
quy định tại Luật thuế TNDN. 

(CV số 3927/TCT-KK ngày 23/09/3015) 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=96/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=96/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=96/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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25. Chính sách thuế đối với lợi nhuận được chia từ hoạt động góp vốn:  

Trường hợp Công ty góp vốn đầu tư trực tiếp vào Công ty nhận đầu tư thì toàn bộ thu nhập Công ty  được chia từ 
hoạt động góp vốn sau khi Công ty nhận đầu tư đã nộp thuế TNDN là thu nhập miễn thuế TNDN. 

Trường hợp Công ty ký Hợp đồng với cá nhân, trong đó Công ty chuyển tiền để cá nhân góp vốn đầu tư vào Công 
ty nhận đầu tư. Khi Công ty nhận đầu tư trả cổ tức cho cá nhân sau khi đã nộp thuế TNDN, Công ty nhận đầu tư 
phải khấu trừ tại nguồn tiền thuế TNCN phải nộp trên toàn bộ tiền cổ tức cá nhân được chia; khoản thu nhập của 
Công ty được chia theo thỏa thuận với cá nhân được xem là thu nhập khác, Công ty phải kê khai nộp thuế TNDN 
theo quy định. 

(CV số 3906/TCT-CS ngày 22/09/2015) 

26. Áp dụng thuế suất thuế TNDN đối với chi nhánh: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, chi nhánh là đơn vị phụ 
thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức 
năng đại diện theo ủy quyền. Do vậy, việc áp dụng thuế suất 20% của chi nhánh căn cứ vào tổng doanh thu của 
toàn bộ doanh nghiệp bao gồm cả doanh thu của chi nhánh.  (CV số 3822/TCT-CS ngày 17/09/2015) 

27. Thuế TNDN đối với khoản tiền hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước: Trường hợp Công ty nhận được khoản tiền hỗ trợ từ 
Ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư nhà máy chế biến gỗ MDF khi đáp ứng các điều kiện quy định tại 
Nghị định 210/2013/NĐ- CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn thì khoản hỗ trợ trực tiếp của nhà nước cho nhà đầu tư không phải kê khai nộp thuế TNDN. (CV số 
3810/TCT-CS ngày 17/09/2015) 

28. Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng: Trường hợp Công ty đầu tư mở rộng nhà máy tại Chi nhánh 
trước ngày 1/1/2014 và đưa dự án đầu tư mở rộng vào hoạt động, phát sinh doanh thu kể từ tháng 3/2014 nếu 
đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí xác định là dự án đầu tư mở rộng theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Thông tư số 
78/2014/TT-BTC thì thu nhập từ Chi nhánh được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi 
thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP. 

Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt 
động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để kê 
khai, nộp thuế theo mức tương ứng. Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng được thu 
nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi thì thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hưởng 
ưu đãi xác định theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 18 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Theo đó, số 
thuế phải nộp (hoặc được ưu đãi) tại Chi nhánh cũng được xác định trên cơ sở phần thu nhập phát sinh tại Chi 
nhánh theo hướng dẫn nêu trên. 

(CV số 3779/TCT-CS ngày 15/09/2015) 

29. Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp thành lập tại Khu Công nghiệp: Trường hợp Công ty thành lập trong KCN Bắc Ninh, 
Công ty bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2011 và bắt đầu phát sinh thu nhập từ năm 2013, 
tính đến kỳ tính thuế năm 2014 Công ty vẫn đáp ứng điều kiện doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư trong khu 
công nghiệp thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại khoản 1, Điều 13 Thông tư số 
96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015, cụ thể: Theo 
quy định tại Điều 7 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, Công ty được giảm 50% số 
thuế TNDN phải nộp trong thời gian 04 năm tiếp theo kể từ kỳ tính thuế năm 2015 đến hết kỳ tính thuế năm 
2018. (CV số 3722/TCT-CS ngày 11/09/2015) 

30. Xác định chi phí được trừ: Trường hợp Ngân hàng có phát sinh tổn thất do bán nợ xấu đối với khoản cho khách 
hàng vay mua xe gắn máy trả góp, cơ quan thanh tra Ngân hàng Nhà nước kết luận do trách nhiệm của các cá 
nhân, tập thể Ngân hàng, tuy nhiên Ngân hàng không bắt buộc các cá nhân liên quan bồi thường thì khoản tổn 

thất này phải xử lý bằng quỹ dự phòng rủi ro, không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 
thuế TNDN. (CV số 3551/TCT-CS ngày 31/08/2015) 

31. Chính sách thuế TNDN: Trường hợp Công ty thành lập năm 2001 tại địa bàn không có ưu đãi đầu tư, đến năm 
2007, Công ty đang hoạt động có đầu tư dự án sản xuất tại Khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định 
thành lập thì dự án này được xác định là dự án đầu tư mở rộng của Công ty. Dự án sản xuất của Công ty thuộc 
lĩnh vực ưu đãi đầu tư (dự án sản xuất trong KCN do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập) và thực hiện tại 
địa bàn khó khăn (KCN được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) theo quy định tại điểm 53 mục 
B phụ lục I và điểm 55 phụ lục II ban hanh kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi thuế 
TNDN theo mức miễn thuế TNDN trong 03 năm, giảm 50% thuế TNDN trong 5 năm tiếp theo nếu thực tế đáp ứng 
điều kiện ưu đãi đầu tư. (CV số 3346/TCT-CS ngày 18/08/2015) 

32. Ưu đãi thuế TNDN đối với khoản thu nhập phát sinh ngoài địa bàn: Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự 
án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư (địa bàn thành lập doanh nghiệp) nhưng có phát sinh hoạt động kinh doanh 
và thu nhập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khác nhau (địa bàn thành lập doanh nghiệp và ngoài địa 
bàn thành lập doanh nghiệp) thì phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động kinh doanh trên từng địa bàn được 
hưởng ưu đãi TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn, giảm thuế) và địa bàn không được hưởng 
ưu đãi thuế. Việc xác định ưu đãi thuế TNDN (nếu có) đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoài địa bàn 
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thành lập doanh nghiệp được xác định theo từng địa bàn căn cứ theo thời gian và mức ưu đãi thuế TNDN của 
doanh nghiệp tại địa bàn thành lập doanh nghiệp mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN. 

Trường hợp Công ty nếu thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư và đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối 
với doanh nghiệp sản xuất thành lập trong khu công nghiệp (địa bàn thành lập doanh nghiệp) thì thu nhập từ 
hoạt động xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp thực hiện trong khu kinh tế  của Công ty được cộng 
chung vào thu nhập chịu thuế đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp sản xuất trong khu công 
nghiệp theo nguyên tắc nêu trên. 

(CV số 11106/BTC-TCT ngày 13/08/3015) 

33. Lập bảng kê thu mua: Trường hợp doanh nghiệp mua lâm sản của người sản xuất trực tiếp bán ra (người trực 
tiếp trồng trọt không phải người thu gom) và thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan (văn bản quy định 
của cơ quan quản lý chuyên ngành) thì doanh nghiệp được lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định 
để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Trường hợp doanh nghiệp mua lâm sản của tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh 
và hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp phải sử dụng hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-
BTC thì không thuộc đối tượng được lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại điểm b, Khoản 1, 
Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP. (CV số 3273/TCT-CS ngày 13/08/2015) 

34. Áp dụng Hiệp định thuế đối với thu nhập từ lãi tiền vay: Hiệp định giữa Việt Nam - Hàn Quốc chỉ áp dụng đối với 
các đối tượng là đối tượng cư trú của Việt Nam (hoặc Hàn Quốc) hoặc của cả Việt Nam và Hàn Quốc. 

Như vậy, trường hợp Chi nhánh Ngân hàng của Hàn Quốc tại Singapore không phải là đối tượng cư trú của Hàn 
Quốc thì không thuộc đối tượng được áp dụng Hiệp định giữa Việt Nam - Hàn Quốc. 

Do đó, thu nhập từ lãi tiền vay của Chi nhánh Ngân hàng này thu được từ việc thực hiện Hợp đồng vay vốn với 
Công ty Việt Nam sẽ phải chịu thuế TNDN tại Việt Nam. (CV số 3244/TCT-HTQT ngày 12/08/2015) 

35. Ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn: Trường hợp năm 2014 trở đi, Công ty đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do 
đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (dự án sản xuất trong khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định 
thành lập) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều 18 Chương VI Thông tư 
số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính. (CV số 3218/TCT-CS ngày 11/08/2015) 

36. Thuế TNDN đối với tiền đền bù TSCĐ trên đất và hỗ trợ di dời: Trường hợp Công ty thực hiện di dời địa điểm kinh 
doanh theo quy hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố thì khoản tiền đền bù về tài sản trên đất và hỗ trợ di dời 
được Uỷ ban nhân dân thành phố trả trực tiếp cho Công ty sau khi trừ các khoản chi phí có liên quan (nếu có) và 
hỗ trợ các khoản như: hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc, ngừng sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề, thực hiện dự án 
đầu tư tại vị trí mới, số tiền còn lại Công ty hạch toán vào thu nhập khác và kê khai, nộp thuế TNDN theo quy 
định. (CV số 3148/TCT-DNL ngày 06/08/2015) 

37. Chuyển đổi ưu đãi đối với hoạt động dệt may: Trường hợp Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện 
về tỷ lệ xuất khẩu nhưng bị ngừng ưu đãi thuế do thực hiện cam kết với Tổ chức thương mại thế giới đối với hoạt 
động dệt, may từ 11/01/2007, Công ty đã lựa chọn phương án chuyển đổi theo văn bản trước đây, nếu thực hiện 
chuyển đổi theo hướng dẫn tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC 
ngày 10/10/2014 có lợi hơn thì doanh nghiệp được phép lựa chọn chuyển đổi lại ưu đãi. 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. Trong thời gian áp dụng ưu đãi 
thuế TNDN theo phương án chuyển đổi trước đây, doanh nghiệp bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế, tính tiền 
chậm nộp và doanh nghiệp đã thực hiện nộp tiền phạt và tiền chậm nộp thì không thực hiện điều chỉnh lại số tiền 
phạt và tiền chậm nộp doanh nghiệp đã nộp NSNN. (CV số 2844/TCT-CS ngày 15/07/2015) 

38. Chính sách thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ: Trường hợp doanh nghiệp thực hiện cung cấp dịch 
vụ nhận lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu 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 doanh nghiệp 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 năm 2012 và 2013, doanh nghiệp đã thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ cung 
cấp dịch vụ nhận lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu 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 phải nộp. 

(CV số 2845/TCT-CS ngày 15/07/2015) 

THUẾ TNCN  

1. Thuế TNCN đối với khoản chi tiền điện thoại: Trường hợp nếu khoản tiền điện thoại công ty chi trả nhân viên 

hàng tháng được xác định là khoản khoán chi điện thoại, có quy định tại Hợp đồng lao động, được thực hiện theo 
chính sách của công ty và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên. 
(CV số 5274/TCT-TNCN ngày 09/12/2015) 
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2. Chính sách thuế TNCN: Cá nhân người Đài Loan được cử đến Việt Nam làm việc bởi công ty mẹ tại Đài Loan từ 
10/12//2013 đến 10/12/2014. Cá nhân thực hiện công việc cho cả Công ty mẹ tại Đài Loan và đồng thời cũng 
thực hiện công việc cho Công ty con là tại Việt Nam, cá nhân nhận được hai nguồn thu nhập từ Đài Loan và Việt 
Nam cho việc thực hiện hai công việc và chức vụ riêng biệt tại những nơi đó. Bên cạnh đó, Công ty mẹ trả thêm 
tiền thuê nhà cho cá nhân ở Việt Nam. 

Theo quy định nêu trên, tiền thuê nhà do Công ty mẹ trả được tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân theo số 
thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% thu nhập chịu thuế tại công ty mẹ ở Đài Loan trả. (CV số 4947/TCT-
TNCN ngày 23/11/2015) 

3. Chính sách thuế TNCN: Trường hợp Công ty ký hợp đồng mua bán hàng hóa với cá nhân, trong hợp đồng có 

thỏa thuận về khoản chiết khấu thương mại (giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn), không phải là hoa hồng đại lý hoặc 

thưởng khuyến mại theo quy định tại Điều 92 và Điều 171 Luật Thương mại thì khoản chiết khấu thương mại nêu 

trên không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế thu nhập cá nhân. Công ty không phải khấu trừ thuế thu nhập cá 
nhân khi thực hiện khoản chiết khấu thương mại này theo hợp đồng, không phân biệt cá nhân là đại lý hay không 
phải đại lý. (CV số 4447/TCT-TNCN ngày 27/10/2015) 

4. Chính sách thuế TNCN của cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài: Trường hợp cá nhân 
không cư trú làm dịch vụ môi giới tại nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam bán hàng hóa tại nước ngoài thì thu 
nhập của cá nhân không cư trú trong trường hợp này được xác định là thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam. Tổ 
chức chi trả khoản thu nhập này không khấu trừ thuế TNCN khi chi trả hoa hồng môi giới. (CV số 4036/TCT-TNCN 
ngày 30/09/2015) 

5. Chính sách thuế TNCN đối với tiền thuê nhà: Trường hợp cá nhân người Nhật Bản được công ty mẹ tại Nhật Bản 
cử sang Việt Nam làm việc và là cá nhân cư trú tại Việt Nam; cá nhân này vừa thực hiện công việc tại Công ty mẹ 
ở Nhật Bản vừa thực hiện công việc tại Công ty con ở Việt Nam, đồng thời cá nhân được nhận thu nhập từ công ty 
mẹ và công ty con do thực hiện các công việc tại các nơi đó. Bên cạnh đó, cá nhân được công ty con tại Việt Nam 
trả thay tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 
15% tổng thu nhập chịu thuế tại công ty con ở Việt Nam trả. 

(CV số 3943/TCT-TNCN ngày 24/09/2015) 

6. Xác định cá nhân cư trú: Trường hợp Công ty có người lao động là người nước ngoài có nơi ở thường xuyên tại 
Việt Nam ghi trên Thẻ tạm trú nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày và không chứng minh được là đối 

tượng cư trú tại nước ngoài trong năm 2015 thì khi chi trả thu nhập cho cá nhân, Công ty thực hiện khấu trừ thuế 
thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú. 

Trường hợp người lao động là người nước ngoài có nơi ở thường xuyên tại Việt nam ghi trên thẻ tạm trú nhưng 
thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày và có Giấy chứng nhận cư trú là đối tượng cư trú tại nước ngoài trong 
năm thì khi chi trả thu nhập cho cá nhân, Công ty thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân 
không cư trú tại Việt Nam. (CV số 3604/TCT-TNCN ngày 04/09/2015) 

7. Cách xác định giá trị sổ sách kế toán của phần vốn góp: Trường hợp cá nhân được tặng toàn bộ phần vốn góp 
của một cá nhân khác theo Hợp đồng tặng cho phần góp vốn, phần vốn góp này là 100% vốn điều lệ vào Công 
ty. Thu nhập để tính thuế TNCN đối với quà tặng này là phần vốn góp mà cá nhân được nhận xác định căn cứ vào 
giá trị sổ sách kế toán của Công ty trên Bảng cân đối kế toán của Công ty tại thời điểm lập Bảng cân đối kế toán 
theo quy định của pháp luật về kế toán gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp. Cá nhân 
được tặng có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan thuế Bảng cân đối kế toán của Công ty theo nguyên tắc trên để 
làm căn cứ xác định. Giá trị sổ sách kế toán trên Bảng cân đối kế toán của Công ty được xác định trên chênh lệch 
giữa tổng tài sản trừ đi nợ phải trả, bằng cách lấy các mã số phản ánh tài sản trên Bảng cân đối kế toán trừ đi mã 

số phản ánh nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán (Mã số 100 + Mã số 200 Mã sổ 300). (CV số 3267/TCT-TNCN 

ngày 13/08/2015) 

8. Chính sách thuế TNCN đối với tiền thuê nhà: Trường hợp cá nhân người Nhật Bản là cá nhân cư trú tại Việt Nam 
được công ty mẹ tại Nhật Bản cử sang Việt Nam làm việc tại công ty con; cá nhân chỉ làm việc tại Việt Nam và 
được nhận thu nhập do công ty mẹ và công ty con trả, đồng thời cá nhân được công ty con trả thay tiền thuê nhà 
thì tiền nhà trả thay tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 
15% tổng thu nhập chịu thuế tại công ty mẹ ở Nhật Bản và công ty con tại Việt Nam trả (chưa bao gồm tiền thuê 
nhà). (CV số 3171/TCT-TNCN ngày 07/08/2015) 

9. Thuế TNCN đối với thừa kế tài sản: Trường hợp người được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật có văn 
bản thỏa thuận cho, tặng lại phần giá trị thừa kế được hưởng cho người thừa kế khác thì: 

+ Đối với phần giá trị thừa kế mà các cá nhân được hưởng theo quy định của pháp luật thì cá nhân kê khai, nộp 
thuế TNCN từ thừa kế là chứng khoán. Đối với trường hợp cá nhân được nhận thừa kế nhưng chưa đến tuổi vị 
thành niên có người đại diện theo pháp luật thì người đại diện phải kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân được 
hưởng; 

+ Đối với phần giá trị thừa kế của các cá nhân được hưởng sau đó đem cho, tặng thì cá nhân nhận chứng khoán 
kê khai, nộp thuế từ quà tặng là chứng khoán. 
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(CV số 2852/TCT-TNCN ngày 15/07/2015) 

THUẾ NHÀ THẦU 

1. Thuế nhà thầu đối với chi phí phân bổ từ nước ngoài: Chi nhánh của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam là cơ sở 
thường trú của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam nếu thực hiện phân bổ phần chi phí quản lý là chi phí hợp lý, 
hợp lệ từ ngân hàng nước ngoài khi kê khai xác định thu nhập chịu thuế của chi nhánh của ngân hàng nước ngoài 
tại Việt Nam theo quy định của pháp luật thuế TNDN tại Việt Nam thì không phải kê khai nộp thuế nhà thầu. 

Trường hợp chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam chi trả khoản tiền cho ngân hàng nước ngoài để ngân 
hàng nước ngoài thực hiện dịch vụ mà dịch vụ này không thuộc chi phí quản lý chung phân bổ cho chi nhánh 
ngân hàng thì phải kê khai nộp thuế nhà thầu theo quy định. 

(CV số 5367/TCT-CS ngày 14/12/2015) 

2. Thuế nhà thầu nước ngoài: Trường hợp nhà thầu nước ngoài thực hiện Hợp đồng EPC giao lại một phần giá trị 
công việc cho nhà thầu phụ Việt Nam và/hoặc nhà thầu phụ nước ngoài (thực hiện nộp thuế theo phương pháp 
khấu trừ, kê khai hoặc phương pháp hỗn hợp) và danh sách các nhà thầu phụ được liệt kê kèm theo Hợp đồng 

tổng thầu, theo đó nhà thầu nước ngoài không thực hiện phần công việc xây dựng, lắp đặt chỉ thực hiện phần 
công việc cung cấp máy móc thiết bị và dịch vụ thì: 

Doanh thu tính thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài không bao gồm phần giao thầu phụ. 

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu: 1% đối với doanh thu từ hoạt động cung cấp máy móc thiết bị; 5% đối 
với doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ. 

(CV số 4758/TCT-CS ngày 11/11/2015) 

3. Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn: Trường hợp năm 2014, Công ty nước ngoài (được thành 
lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài) là chủ sở hữu duy nhất của Công ty tại Việt Nam, bán toàn bộ Công 
ty tại Việt Nam cho một Công ty nước ngoài khác dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì 
kê khai và nộp thuế TNDN theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 
(mẫu số 08) ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Trong đó, giá mua của phần vốn chuyển nhượng 
là giá trị phần vốn góp trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán tại thời điểm chuyển nhượng vốn và được xác 
nhận bằng kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập. Công ty tại Việt Nam có trách nhiệm kê khai và nộp 
thay số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty nước ngoài. (CV số 2765/TCT-CS ngày 
08/07/2015) 

THUẾ KHÁC, PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

3. Doanh thu tính thuế tiêu thụ đặc biệt: Đối với mặt hàng bia chai nếu có đặt tiền cược vỏ chai, định kỳ hàng quý 
cơ sở sản xuất và khách hàng thực hiện quyết toán số tiền đặt cược vỏ chai thì số tiền đặt cược tương ứng giá trị 
số vỏ chai không thu hồi được phải đưa vào doanh thu tính thuế TTĐB. (CV số 5407/TCT-CS ngày 16/12/2015) 

4. Miễn lệ phí trước bạ với xe buýt sử dụng năng lượng sạch  

Ngày 03/9/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 140/2015/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.  

Theo đó, Bộ Tài chính bổ sung phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch 
vào một trong những trường hợp được miễn lệ phí trước bạ.  

Xe buýt sử dụng năng lượng sạch thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ là xe buýt sử dụng khí hóa lỏng, khí 

thiên nhiên, điện thay thế xăng, dầu đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải quy định.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2015.  

QUẢN LÝ THUẾ 

1. Đánh giá người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế  

Ngày 21/12/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 204/2015/TT-BTC về việc quy định về áp dụng quản lý 
rủi ro trong quản lý thuế.  

Theo đó, người nộp thuế được đánh giá là người nộp thuế tuân thủ tốt phải đáp ứng 04 điều kiện sau: (1) Đang 
hoạt động và thực hiện đầy đủ, đúng hạn việc kê khai và chấp hành nộp các loại thuế trong thời gian hai (02) 
năm trở về trước tính đến ngày đánh giá; (2) Tỷ trọng nộp các loại thuế liên quan đến sản xuất kinh doanh trên 
doanh số, đạt trên mức trung bình so với mức trung bình của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cùng lĩnh 
vực, ngành nghề; (3) Trong thời gian hai năm liên tục trở về trước tính đến ngày đánh giá không bị một trong các 
hình thức xử lý vi phạm hành chính về thuế; (4) Không nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; các khoản phí, lệ phí 

thuộc ngân sách nhà nước ...; trừ số tiền thuế nợ được gia hạn theo quy định pháp luật chưa hết thời gian gia hạn 
nộp tại thời điểm đánh giá.  
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Người nộp thuế được đánh giá là người nộp thuế tuân thủ thấp là người chưa kê khai, nộp hồ sơ khai thuế và nộp 
đầy đủ, đúng hạn ít nhất 1/3 số tờ khai trong vòng 12 tháng hoặc có số lỗ lũy kế vượt quá 50% vốn chủ sở hữu 
của doanh nghiệp tính đến thời điểm đánh giá hoặc trong 02 năm liên tục trở về trước có 02 lần trở lên bị xử phạt 
vi phạm hành chính về thuế, ấn chỉ thuế với tổng mức phạt tiền vượt quá thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi 
phạm về thủ tục thuế của Chi cục trưởng Chi cục Thuế…  

Người nộp thuế được đánh giá là người nộp thuế tuân thủ trung bình là người nộp thuế không thuộc các trường 
hợp trên.  

Thônng tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/02/2016.  

2. Hướng dẫn về cấp mã số doanh nghiệp: Ngày 21/08/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 127/2015/TT-
BTC hướng dẫn về việc cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử và phân công cơ quan thuế 
quản lý đối với doanh nghiệp. 

Theo đó, việc cấp mã số doanh nghiệp được thực hiện tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống Đăng ký 
thuế của Tổng cục Thuế ngay trong ngày làm việc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế kể 
từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Trình tự thực hiện cấp mã số doanh nghiệp tự động được thực hiện như sau: 

Căn cứ thông tin giao dịch điện tử về doanh nghiệp đăng ký thành lập mới do Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp truyền sang, Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế tự động thực hiện kiểm tra tính 
đầy đủ, chính xác, hợp pháp của các thông tin liên quan trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của 
Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế. 

Trường hợp thông tin đầy đủ, đúng quy định: Tự động tạo mã số doanh nghiệp và thực hiện phân công cơ quan 
Thuế trực tiếp quản lý đối với doanh nghiệp (Cục Thuế, Chi cục Thuế) phù hợp với Nghị quyết phân cấp nguồn 
thu của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế; Tự động truyền thông tin về 
mã số doanh nghiệp, thông tin cơ quan Thuế trực tiếp quản lý đối với doanh nghiệp sang Hệ thống thông tin quốc 
gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Trường hợp thông tin không đầy đủ (thiếu các chỉ tiêu bắt buộc) hoặc không theo đúng quy định: Tự động tạo 
thông báo về thông tin không đầy đủ, không đúng quy định; Tự động truyền thông tin sang Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để Cơ quan Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp biết, thực hiện 
điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

Sau khi nhận được kết quả cấp mã số doanh nghiệp và các thông tin về cơ quan Thuế trực tiếp quản lý do Cơ 
quan thuế truyền sang, Cơ quan Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đồng 
thời in Thông báo cơ quan thuế trực tiếp quản lý và trả cùng kết quả đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp biết 
để thực hiện các thủ tục, nghĩa vụ về thuế theo quy định. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2015. Các văn bản hướng dẫn về việc phân công 
quản lý thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ. 

3. Tính tiền chậm nộp đối với nộp thuế qua ngân hàng thương mại: Số ngày chậm nộp tiền thuế được xác định làm 
căn cứ tính tiền chậm nộp đối với người nộp thuế được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng người nộp thuế 
phải nộp thuế đến ngày ngân hàng phục vụ người nộp thuế xác nhận đã trích tiền từ tài khoản hoặc thu tiền của 
người nộp thuế để nộp thuế. Ngân hàng phục vụ người nộp thuế và ngân hàng nơi Kho bạc nhà nước mở tài 
khoản có trách nhiệm ghi nhận đúng ngày nộp thuế của người nộp thuế theo quy định nêu trên. Trường hợp 
thông tin ngày nộp thuế do ngân hàng phục vụ người nộp thuế xác nhận khác so với thông tin ngày nộp thuế trên 
bảng kê chứng từ nộp ngân sách dẫn đến người nộp thuế bị tính tiền chậm nộp, Cục Thuế căn cứ chứng từ nộp 
thuế của người nộp thuế để điều chỉnh lại tiền chậm nộp cho người nộp thuế. (CV số 3261/TCT-KK ngày 
13/08/2015) 

4. Quy trình kiểm tra hóa đơn  

Ngày 28/7/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1403/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình kiểm tra 
hoá đơn .  

Theo đó, quy trình này được áp dụng cho bộ phận kiểm tra hóa đơn, công chức kiểm tra hóa đơn thuộc Cục Thuế, 
Chi cục Thuế thực hiện công tác kiểm tra hóa đơn đối với các tổ chức, cá nhân trong việc tạo, tin, phát hành, 
quản lý và sử dụng hóa đơn. Bộ phận quản lý ấn chỉ có trách nhiệm thu thập, khai thác và phân tích các thông tin 
từ các hồ sơ, báo cáo về hóa đơn của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; lập danh sách tổ chức, cá 
nhân gửi các loại báo cáo chậm, báo cáo có nội dung, số liệu sai lệch so với nội dung, số liệu của cơ quan thuế 
quản lý; nhận dạng, phát hiện các hồ sơ có dấu hiệu nghi vấn về tạo, in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn 
để chuyển cho bộ phận chủ trì kiểm tra hóa đơn. Thời gian chuyển các hồ sơ có dấu hiệu nghi vấn cho bộ phận 
chủ trì kiểm tra hóa đơn chậm nhất là sau 20 ngày so với quy định thời gian gửi hồ sơ, báo cáo về hóa đơn đối với 
người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế.  

Thời hạn gửi quyết định kiểm tra hóa đơn cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra là 5 ngày làm việc, kể từ ngày 
quyết định được ký. Thời hạn để tổ chức, cá nhân được kiểm tra chứng minh không vi phạm về tạo, in, phát 
hành, quản lý, sử dụng hóa đơn là 3 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định kiểm tra.  

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=78016
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=78016


 
Năm 2015 – Tập II CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 

 

Trang 25 

Các hồ sơ kiểm tra báo cáo tình hình in ấn, phát hành, quản lý, và sử dụng hóa đơn được lưu giữ trong thời hạn 
15 năm, kể từ ngày kết thúc kiểm tra; các vụ việc nghiêm trọng thì lưu trữ vĩnh viễn. Các báo cáo tổng hợp được 
lưu giữ trong thời hạn là 15 năm.  

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

5. Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế  

Ngày 28/7/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 110/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn giao dịch điện tử 
trong lĩnh vực thuế.  

Thông tư hướng dẫn các thủ tục hành chính về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế bằng phương thức giao 
dịch điện tử, gồm: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và tiếp nhận các hồ sơ, văn bản khác của người 
nộp thuế gửi đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử; Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế bằng 
phương thức điện tử bao gồm: tra cứu thông tin của người nộp thuế, gửi các thông báo của cơ quan thuế đối với 
người nộp thuế. 

Theo đó, người nộp thuế đã thực hiện khai thuế điện tử thì phải thực hiện các giao dịch khác với cơ quan thuế 
bằng phương thức điện tử. Người nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải đảm bảo các điều 
kiện sau: Có chứng thư số đang còn hiệu lực; Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện 
tử, có số điện thoại di động (đối với cá nhân chưa được cấp chứng thư số) đã đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ 
quan thuế (trừ trường hợp người nộp thuế thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử qua hình thức nộp thuế điện tử với 
ngân hàng mà ngân hàng có quy định khác). Người nộp thuế được đăng ký nhiều chứng thư số cho một hoặc 
nhiều thủ tục hành chính thuế; đăng ký nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử; đăng ký một số 
điện thoại di động để nhận mã xác thực giao dịch điện tử qua “tin nhắn”; đăng ký một địa chỉ thư điện tử chính 
thức để nhận tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế.  

Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, 
bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết. Trường hợp Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bị lỗi trong 
ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế thì Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thông báo trên Trang 
thông tin điện tử (www.gdt.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế cho người nộp thuế biết về sự 
cố của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thời gian hệ thống tiếp tục vận hành.  

Người nộp thuế nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi Cổng thông tin điện tử 
của Tổng cục Thuế tiếp tục hoạt động thì người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm 

nộp hồ sơ thuế điện tử, được miễn tiền chậm nộp cho khoản nộp có hạn nộp nằm trong khoảng thời gian hệ 
thống có sự cố theo thông báo của Tổng cục Thuế. Việc miễn tiền chậm nộp được hệ thống quản lý thuế của 
Tổng cục Thuế thực hiện.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2015, thay thế Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 01/4/2013 
và Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010.  

XUẤT- NHẬP KHẨU  

1. Quy định mới về khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất: 

Ngày 09/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 
29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh 
tế  

Một số sửa đổi, bổ sung đáng chú ý trong Nghị định này:  

Khu chế xuất (KCX), doanh nghiệp chế xuất (DNCX) được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan trừ ưu đãi 
riêng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. DNCX được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện 
thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.   

DNCX được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam 
để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc 
tại doanh nghiệp. 

DNCX, người bán hàng cho DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và 
hải quan đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam. 

DNCX được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý và các hàng hóa theo quy định. Tại thời điểm bán, thanh lý 
vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa 
thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa 
quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.  

DNCX được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua 
bán hàng hóa tại Việt Nam phải:  
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Mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán này và bố trí khu vực lưu giữ 
hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất;  

Hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài DNCX, KCX để thực hiện hoạt động này. Nghị định này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2015.  

2. Nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT- BTC đối loại hình nhập SXXK:  

Để giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện như sau: 

Trước mắt, doanh nghiệp thực hiện loại hình sản xuất xuất khẩu chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán theo 
mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC; cơ quan hải quan thực hiện việc 
quản lý nguyên liệu xuất - nhập - tồn đối với loại hình này trên cơ sở hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế do doanh 
nghiệp nộp. 

(CV số 16120/BTC-TCHQ ngày 02/11/2015) 

3. Hàng hóa nhập khẩu của dự án đầu tư trong khu kinh tế: Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện nhập 

khẩu từ nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu kể từ khi bắt đầu sản xuất. Theo đó, đối với trường hợp Công ty 
nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài trước ngày bắt đầu sản xuất thì không được hưởng ưu 

đãi về theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg (khi doanh nghiệp bắt đầu sản xuất 

được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền theo hướng dẫn tại điểm b khoản 15 Điều 103 Thông tư số 

38/2015/TT-BTC thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định). (CV số 15846/BTC-CST ngày 30/10/2015) 

4. Thủ tục hải quan và chính sách thuế hàng hóa tạm nhập - tái xuất cung ứng cho tàu biển quốc tế: Căn cứ quy 

định tại khoản 1, Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và khoản 20, Điều 4 Thông tư số 

219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, đối với hàng hóa là thực phẩm, trang thiết bị, phụ tùng, vật 

dụng tạm nhập - tái xuất khẩu không có chứng từ thanh toán, không nhằm mục đích thương mại cung ứng cho 

tàu biển quốc tịch nước ngoài vận chuyển khách du lịch neo đậu tại các cảng biển Việt Nam hoặc để lắp ráp, 

sử dụng trên tàu biển quốc tịch nước ngoài được đóng mới tại Việt Nam và được tái xuất khẩu ra khỏi Việt Nam 

cùng con tàu đó thì được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập, thuế xuất khẩu khi tái xuất và không phải nộp thuế 

giá trị gia tăng. 

Về thủ tục hải quan: 

Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 52 Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21/1/2015 

của Chính phủ. Việc quản lý, theo dõi tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo loại hình tạm nhập - tái xuất thực hiện 

theo quy định tại Điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. 

Ngoài ra, người khai hải quan nộp thư ủy quyền của chủ hàng nước ngoài về việc ủy quyền tiếp nhận và giao 
hàng cho tàu biển quốc tế neo đậu tại Việt Nam (01 bản sao y có xác nhận của doanh nghiệp) và đăng ký thời 
hạn tạm nhập - tái xuất (theo thời hạn đã thỏa thuận) với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập. Trường hợp 
quá thời hạn tạm nhập - tái xuất mà người khai hải quan chưa tái xuất hàng hóa thì bị xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

(CV số 13865/BTC-TCHQ ngày 05/10/2015) 

5. Quản lý hoạt động thương mại biên giới  

Ngày 20/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg về việc quản lý hoạt động 
thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.  

Theo đó, cư dân biên giới là công dân Việt Nam và công dân nước có chung biên giới có hộ khẩu thường trú tại 
các khu vực biên giới; người có giấy phép của cơ quan công an tỉnh biên giới cho cư trú ở khu vực biên giới khi 
mua bán, trao đổi hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) với giá trị không quá 
2.000.000 đồng/1 người/1 ngày/1 lượt và không quá 4 lượt/1 tháng đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa 
mua bán, trao đổi của cư dân biên giới do Bộ Công Thương ban hành. Phần giá trị hàng hóa vượt định mức quy 
định trên phải chịu thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.  

Thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (thương nhân) được thực hiện hoạt động 
mua bán hàng hóa qua biên giới. Căn cứ điều kiện hạ tầng kỹ thuật tại khu vực cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, Ủy 
ban nhân dân tỉnh biên giới chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương lựa chọn thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện 
theo quy định của pháp luật để thực hiện mua bán hàng hoá qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.  

Thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam chỉ được thực hiện 

mua bán hàng hóa qua biên giới trong trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định.  
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Thương nhân mua bán hàng hóa qua biên giới phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo quy định của 
pháp luật hiện hành đối với hàng hoá mua bán qua biên giới, được hưởng các ưu đãi theo quy định của pháp luật 
hiện hành và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.  

Hàng hóa xuất khẩu dưới hình thức mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân quy định tại Quyết định này 
được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật hiện hành. Phí và lệ phí trong hoạt động mua bán 
hàng hóa qua biên giới của thương nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016, bãi bỏ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 
07/11/2006 và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009.  

6. Định mức nhập khẩu ô tô, xe máy làm quà biếu  

Ngày 11/9/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 143/2015/TT-BTC về việc quy định thủ tục hải quan và 
quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích 
thương mại.  

Theo đó, cá nhân, tổ chức nếu nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng thì trong 01 (một) năm, mỗi tổ chức, 
cá nhân Việt Nam chỉ được nhập khẩu 01 xe ô tô và 01 xe gắn máy do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng.  

Các đối tượng được chuyển nhượng, tặng, cho xe máy, ô tô tạm nhập khẩu miễn thuế phải thực hiện thủ tục 
chuyển nhượng trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn công tác tại Việt Nam theo xác nhận 
của cơ quan chủ quản hoặc trước khi chuyển giao xe cho đối tượng nhận chuyển nhượng đối với chủ xe là tổ 
chức.  

Đối với xe máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu phải là xe chưa qua sử dụng, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy (QCVN14: 2011/BGTVT); thuộc 
loại được phép đăng ký, lưu hành tại Việt Nam (trừ trường hợp nhập khẩu, tạm nhập khẩu không đăng ký, lưu 
hành để làm mẫu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, triển lãm, nghiên cứu, thử nghiệm).  

Chính sách thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu thực hiện theo chính sách thuế hiện hành 
tại thời điểm nhập khẩu, tạm nhập khẩu quy định đối với từng đối tượng.  

Căn cứ để tính thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy khi chuyển nhượng là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời 
điểm đăng ký tờ khai mới. Trong đó, trị giá tính thuế thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc 
xác định giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thuế suất để tính thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ 
đặc biệt, thuế giá trị gia tăng áp dụng theo mức thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai mới.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2015.  

7. Hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm thất nghiệp Ngày 31/7/2015, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành 
Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của 
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc 
làm về bảo hiểm thất nghiệp.  

Theo đó, người sử dụng lao động phải lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho tổ 
chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người lao 
động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực.  

Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định mà mức 
tiền lương tháng của người lao động cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì người sử dụng lao động và 
người lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức tiền lương bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng từ 
ngày 01/01/2015 trở đi.  

Trường hợp người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động đều thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm 
thất nghiệp và đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động có hiệu lực đầu tiên thì khi chấm dứt 
hoặc thay đổi hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp dẫn đến người lao động không thuộc đối 
tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm 
thất nghiệp của hợp đồng lao động kế tiếp theo quy định của pháp luật lao động phải lập và nộp hồ sơ tham gia 
bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người 
lao động chấm dứt hoặc thay đổi hợp đồng lao động nêu trên. Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao 
động trong trường hợp nêu trên nộp cùng với hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.  

Trường hợp trước ngày 01/01/2015 người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc 
theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng với người lao động và đang thực hiện 
hợp đồng lao động này, tính đến ngày 01/01/2015 thời hạn hợp đồng lao động nêu trên còn ít nhất 03 tháng trở 
lên thì người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động kể từ ngày 01/01/2015 trở 
đi.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2015, bãi bỏ Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
25/10/2010; Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013.   
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KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH 

1. Hạch toán kế toán đối với xuất hàng cho đơn vị phụ thuộc và hàng khuyến mãi: 

Về hóa đơn chứng từ theo pháp luật về thuế và hạch toán kế toán đối với trường hợp Công ty xuất hàng tồn kho 
cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc 

Về hóa đơn chứng từ theo pháp luật thuế: 

Tại điểm b khoản 2.6 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC về hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ thì đối 
với tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ 
sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương để bán hoặc điều chuyển giữa các chi 
nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng thì có 
thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ là: 

Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập 
với nhau; hoặc 

Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ. 

Về hạch toán kế toán 

Trên cơ sở pháp luật về thuế quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa điều chuyển giữa các đơn vị nội bộ 
nêu trên, tại Điểm a Khoản 3.10.1 Điều 79 Thông tư 200/2014/TT-BTC đã hướng dẫn hạch toán kế toán đối với 
trường hợp doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu giữa các khâu trong nội bộ mà bên bán chỉ ghi nhận doanh 
thu khi bên mua thực bán hàng ra bên ngoài. Đây là bút toán hướng dẫn chung cho cả hai trường hợp là doanh 
nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT hoặc sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do đó, doanh nghiệp hạch 
toán cụ thể cho từng trường hợp như sau: 

Nếu bên bán sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

Khi xuất hàng cho đơn vị mua, căn cứ vào phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán bên bán ghi: 

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ 

Có các TK 155, 156 (giá vốn) 

Căn cứ vào hàng tồn kho nhận được, kế toán đơn vị mua ghi: 

Nợ các TK 155, 156 

Có TK 336 - Phải trả nội bộ 

b) Nếu bên bán sử dụng hóa đơn GTGT 

Khi xuất sản phẩm, hàng hóa cho đơn vị mua, căn cứ vào hóa đơn GTGT, kế toán bên bán ghi: 

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ 

Có các TK 155, 156 (giá vốn) 

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

Căn cứ vào hàng tồn kho nhận được và hóa đơn GTGT của bên bán, kế toán đơn vị mua ghi: 

Nợ TK 155, 156 (giá vốn) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 336 - Phải trả nội bộ 

Các bút toán hạch toán khác tại đơn vị mua và đơn vị bán liên quan đến việc ghi nhận doanh thu, giá vốn đối với 
trường hợp này vẫn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3.10.1 Điều 79 Thông tư số 200/2014/TT-BTC. 

Về cách xác định giá trị của hàng khuyến mãi để ghi giảm giá trị hàng hóa mua về 

Tại Khoản 1.6.3 Điều 79 Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn đối với trường hợpdoanh nghiệp xuất hàng 
hóa để khuyến mãi, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mãi, quảng cáo kèm theo các điều 
kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ mua 02 sản phẩm được tặng 01 sản phẩm) thì bản chất là 
giảm giá hàng bán nên doanh nghiệp phải phân bổ số tiền thu được cho cả 03 sản phẩm (bao gồm cả hàng được 
khuyến mãi). Theo đó, đối với bên mua, số tiền phải trả hoặc đã trả để mua hàng sẽ được phân bổ cho cả số 
lượng hàng hóa mua và hàng hóa được khuyến mãi. 

Trường hợp cả hàng hóa mua và hàng hóa được khuyến mãi là giống hệt nhau, ví dụ mua 02 sản phẩm được tặng 
01 sản phẩm thì đơn giá của 01 đơn vị hàng hóa (kể cả hàng được khuyến mãi) được xác định là tổng số tiền phải 
trả hoặc đã trả để mua hàng chia cho tổng số lượng hàng hóa được nhận về (03 sản phẩm). 
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Trường hợp hàng hóa được khuyến mãi khác với hàng hóa mà doanh nghiệp mua về thì căn cứ vào giá trị niêm 
yết của hàng khuyến mãi mà bên bán hàng công bố cho khách hàng hoặc giá trị thị trường của hàng hóa giống 
hệt để xác định giá trị của hàng khuyến mãi. 

(CV số 5357/TCT-CS ngày 11/12/2015) 

2. Nộp Báo cáo tài chính đính kèm Báo cáo kiểm toán: 

Tiếp nhận Báo cáo tài chính đính kèm Báo cáo kiểm toán trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu chính: 

Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN nhưng không có Báo cáo tài chính thì cơ quan 
thuế không tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người nộp thuế bổ sung đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế. 

Trường hợp người nộp thuế là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Báo cáo tài chính, khi nộp hồ sơ khai quyết toán 
thuế TNDN cho cơ quan thuế, có Báo cáo tài chính nhưng không đính kèm Báo cáo kiểm toán thì cơ quan thuế 
không tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người nộp thuế bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định; đồng thời có văn bản 
thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm 
toán độc lập và xử phạt theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế mới nộp hồ sơ khai thuế thì bị xử 
phạt theo quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế so 
với thời hạn quy định. 

Tiếp nhận Báo cáo tài chính đính kèm Báo cáo kiểm toán qua mạng: 

Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp Cổng thông tin điện tử (ứng dụng Khai thuế qua mạng) trước thời hạn nộp hồ sơ khai 
quyết toán thuế TNDN năm 2015 để hỗ trợ người nộp thuế là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài 
chính, khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN thì gửi được bản scan Báo cáo kiểm toán qua mạng; đồng thời 
nâng cấp ứng dụng để hỗ trợ đánh dấu, tra cứu được các Báo cáo tài chính có Báo cáo kiểm toán hoặc Báo cáo 
tài chính không có Báo cáo kiểm toán đính kèm. Cục Thuế có trách nhiệm xác định đối tượng bắt buộc phải kiểm 
toán báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật kế toán, kiểm toán độc lập để đôn đốc người nộp thuế nộp hồ 
sơ khai thuế đúng thời hạn, đủ thành phần quy định. 

(CV số 5236/TCT-KK ngày 08/12/2015) 

3. Tài sản cố định thuê tài chính:  

Trường hợp Công ty thuê máy móc, thiết bị của Công ty mẹ và các Công ty khác ở nước ngoài (tài sản đi thuê 
thỏa mãn tất cả các điều kiện về thuê tài chính) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì: 

Nếu Công ty ở nước ngoài là công ty cho thuê tài chính, Công ty tài chính thì tài sản thuê được coi là tài sản thuê 
tài chính. 

Nếu Công ty ở nước ngoài không phải là công ty cho thuê tài chính, Công ty tài chính thì tài sản thuê không được 
coi là tài sản thuê tài chính mà được coi là tài sản thuê hoạt động. 

Về thuế nhà thầu, Công ty Tký hợp đồng thuê máy móc, thiết bị với Công ty cho thuê tài chính ở nước ngoài thì 
doanh thu tính thuế TNDN đối với Công ty cho thuê tài chính ở nước ngoài là toàn bộ tiền cho thuê. 

(CV số 4765/TCT-CS ngày 11/11/2015) 

4. Hướng dẫn mới về cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước:  

Ngày 11/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành 

công ty cổ phần. 

Theo Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần 
hóa theo quy định của pháp luật. Đối với các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và một số doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực đặc biệt (như bảo hiểm, ngân hàng, viễn thông, hàng không, khai thác than, dầu khí, 
khai thác mỏ quý hiếm khác), khi thực hiện cổ phần hóa mà phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền phê duyệt 
của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa (lựa chọn 
tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, lựa chọn tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa). 

Các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành 
sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp; khoản chênh lệch tỷ giá được sử dụng để bù đắp các tổn thất theo quy 
định hiện hành, số còn lại tính vào giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa. 

Riêng đối với dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp, từ thời điểm xác định giá trị doanh 
nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần (đối với các hợp đồng đã ký, thời gian bảo hành 

còn hiệu lực) doanh nghiệp cổ phần hóa được trích theo hợp đồng đã ký và được giữ lại tại công ty cổ phần để 
thực hiện bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp theo hợp đồng. Doanh nghiệp cổ phần hóa phải lập 
bảng kê chi tiết đối với từng loại sản phẩm, hàng hóa, công trình kèm theo hồ sơ cổ phần hóa. Hết thời gian bảo 
hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp nếu khoản trích lập dự phòng này không chi hết, còn số dư thì công 
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ty cổ phần có trách nhiệm phải nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể 
từ ngày hết thời hạn bảo hành theo hợp đồng. 

Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa không thực hiện nộp đúng và kịp thời thì doanh nghiệp phải chịu thêm 
tiền lãi tính theo lãi suất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm gần nhất với thời điểm doanh 
nghiệp nộp tiền vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đối với số tiền chậm nộp và thời gian chậm 
nộp; phải chịu các biện pháp cưỡng chế được quy định tại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 
2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển 
doanh nghiệp. 

Thay vì quy định trong thời gian 30 ngày làm việc như Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, thì Nghị định số 
116/2015/NĐ-CP tăng lên trong thời gian 60 ngày làm việc kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp lần đầu, doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn thành việc lập báo cáo tài chính tại thời điểm đăng ký 
doanh nghiệp, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, đề nghị cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế, thực hiện 
quyết toán, xác định giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần và các tồn 
tại về tài chính cần tiếp tục xử lý. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2015. Bãi bỏ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị 

định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. 

5. Xử lý vi phạm về chế độ kế toán:  Công chức Thuế khi tiến hành thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 
(theo quyết định thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế) phát hiện người nộp thuế vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực kế toán thì thực hiện lập biên bản về việc vi phạm chế độ kế toán và chuyển cơ quan tài chính để kiến nghị xử 
lý vi phạm quy định tại Điều 54, Điều 55 Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ. (CV số 
4717/TCT-TTr ngày 10/11/2015) 

LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG 

1. Thời giờ làm việc của lao động thời vụ không quá 12 giờ/ngày  

Ngày 16/12/2015, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH về việc 
hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và 
công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng.  

Theo đó, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm của lao động thời vụ trong một ngày tối đa là 12 giờ; 
riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 9 giờ.  

Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong 1 tuần không được quá 64 giờ; riêng đối với người lao 
động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 48 giờ. Tổng số giờ làm thêm 
trong 1 tháng không quá 32 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm không quá 24 giờ.  

Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn áp dụng giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần 
hoặc theo tháng và phải ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm.  

Trường hợp quyết định áp dụng giới hạn giờ làm thêm theo tháng thì đồng thời tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn 
trong 1 tuần không quá 56 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm không quá 42 giờ. Tổng số giờ làm thêm trong 1 năm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ.  

Người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục). Trong những tháng thời vụ hoặc phải gấp rút gia công 
hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng, nếu không thực hiện được nghỉ hằng tuần thì phải bảo đảm hằng tháng có ít 
nhất 4 ngày nghỉ cho người lao động.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2016, thay thế Thông tư số 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 
18/11/2011.  

2. Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc: Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị 
định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ 
ngày 01/01/2016, Nghị định 115/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Theo đó: 

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn BHXH bắt buộc áp dụng cho người lao động là công dân Việt Nam, vẫn giữ 
nguyên 03 đối tượng mới theo quy định tại Luật BHXH 2014, bao gồm: Người hoạt động không chuyên trách ở xã, 
phường, thị trấn; Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (áp 
dụng từ 01/01/2018). 

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do 
người sử dụng lao động quyết định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật BHXH được quy định như sau: 

Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định 
của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. 
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Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác 
theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. 

Tiền lương tháng đóng BHXH đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương quy định tại Điểm đ Khoản 
1 Điều 2 của Nghị định này là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong 
công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. 

Nghị định 115/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2016 thay thế cho Nghị định 152/2006/NĐ-CP. 

3. Giải quyết chế độ mất việc làm cho người lao động: 

Trường hợp người sử dụng lao động sắp xếp lại doanh nghiệp, thu hẹp sản xuất, giảm sản lượng, thay đổi cơ cấu 

tổ chức, tổ chức lại lao động, cắt giảm nhân sự làm ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người 

sử dụng lao động phải xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật Lao động, 
trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc 

thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động; nguồn kinh 

phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc kinh phí 
hoạt động của người sử dụng lao động. (CV số 4586/LĐTBXH-LĐTL ngày 09/11/2015) 

4. Một số chính sách mới đối với lao động nữ  

Ngày 01/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của 
Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.  

Theo đó, lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm 
việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.  

Lao động nữ khi mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm 
việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thi hành 
hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động, kèm theo ý kiến đề nghị của cơ sở khám 
chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.  

Thời hạn báo trước để đơn phương chấm dứt hợp đồng, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo thời hạn mà 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.  

Người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản chi tăng 
thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2015, thay thế Nghị định số 23/CP ngày 18/04/1996 của 
Chính phủ.  

5. Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương: Theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 
97 của Bộ luật Lao động và điểm c Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì người lao động làm thêm giờ 
vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo 
công việc đang làm ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định 
của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày. Đối với trường hợp người lao động hưởng 
lương theo tháng đã bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ 
luật Lao động thì tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính ít nhất bằng 
300% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường. (CV số 3801/LĐTBXH-LĐTL ngày 21/09/2015) 

6. Chính sách mới đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty Nhà nước  

Ngày 22/7/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2015/NĐ-CP về việc quy định chính sách đối với người 
lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.  

Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà 
nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con thực hiện sắp xếp lại theo phương án được cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt bao gồm: Cổ phần hóa, bán; Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 
lên; Chuyển thành đơn vị sự nghiệp; Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách; Giải thể, phá sản. 

Theo đó, khi sắp xếp lại công ty, người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/04/1998 
hoặc trước ngày 26/04/2002, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, từ đủ 55 đến 59 tuổi đối với nam (hoặc từ đủ 
50 đến 54 tuổi đối với nữ) được hưởng các chế độ sau: không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; được 
hưởng trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi và 01 tháng lương cơ sở do Chính phủ quy 
định cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.  

Đối người lao động dôi dư trên 59 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 54 tuổi đến dưới 55 tuổi nếu là nữ, có 
đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; và được hưởng 0,5 
tháng lương cơ sở do Chính phủ quy định cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.  
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Trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến 06 tháng để đủ 
điều kiện hưởng lương hưu sẽ được Nhà nước đóng 01 lần cho số tháng còn thiếu vào Quỹ hưu trí và tử tuất để 
giải quyết chế độ hưu trí. Trong đó, mức đóng cho số tháng còn thiếu bằng tổng tiền đóng bảo hiểm xã hội của 
tháng liền kề trước khi nghỉ việc nhân với số tháng còn thiếu.  

Chính sách trên áp dụng cho người lao động dôi dư trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà 
nước làm chủ sở hữu thực hiện sắp xếp lại theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bao gồm: Cổ 
phần hóa, bán; Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Chuyển thành đơn vị sự 
nghiệp; Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách; Giải thể, phá sản.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2015, thay thế Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2015.  

7. Hướng dẫn cấp phép lao động cho chuyên gia nước ngoài  

Ngày 13/7/2015, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH về việc 
quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ 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, cơ quan, tổ chức nơi chuyên gia khoa học và công nghệ làm việc phải xin cấp phép lao động trước khi 
chuyên gia bắt đầu làm việc tại Việt Nam ít nhất 10 ngày làm việc. Giấy phép có thời hạn tối đa là 02 năm; được 
cấp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định.  

Chuyên gia khoa học công nghệ vào Việt Nam làm việc dưới 30 ngày thì không phải xin cấp Giấy phép lao động.  

Giấy phép sẽ hết hiệu lực khi hết thời hạn; hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa cơ quan, tổ chức và chuyên gia khoa 
học công nghệ hết thời hạn hoặc chấm dứt; nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của Giấy 
phép đã cấp; khi chuyên gia khoa học công nghệ bị phạt tù, chết hoặc khi có văn bản thông báo của phía nước 
ngoài thôi cử chuyên gia khoa học công nghệ làm việc tại Việt Nam...  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015.  

Quốc hội thông qua chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần  

Ngày 22/6/2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo 
hiểm xã hội một lần đối với người lao động.  

Theo đó, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, bảo hiểm xã hội tự nguyện 
sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì 
được nhận bảo hiểm xã hội một lần.  

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã 
hội, cứ mỗi năm được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng cho những năm đóng trước năm 
2014; 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.  

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016  

8. Hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động chuyển đổi nghề nghiệp  

Ngày 25/6/2015, Quốc hội đã thông qua Luật số 84/2015/QH13 về an toàn, vệ sinh lao động.  

Theo đó, người sử dụng lao động hàng tháng phải đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm 
xã hội của người lao động vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để hỗ trợ các hoạt động phòng 
ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như: Khám chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức 

năng lao động; điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo yêu cầu của cơ quan bảo hiểm xã 
hội…  

Người sử dụng lao động cũng phải có trách nhiệm sắp xếp công việc mới phù hợp với sức khỏe của người lao 
động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị, phục hồi chức năng, nếu còn tiếp tục làm việc. 
Trường hợp nếu phải đào tạo người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp thì được hỗ trợ không quá 50% mức học 
phí đào tạo nghề và không quá 15 lần mức lương cơ sở; số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần 
và trong 01 năm chỉ được nhận một lần.  

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.  

9. Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ  

Ngày 26/03/2015, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH về việc 
hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.  

Theo đó, đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, mức lương làm thêm giờ được trả được xác định 
bằng đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường nhân với số sản phẩm làm thêm và mức ít nhất 
150%; 200% hoặc 300%, tùy theo ngày làm việc thêm giờ là ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần hay ngày lễ, Tết. 
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Riêng đối với người lao động làm việc vào ban đêm; thời gian mỗi giờ làm sẽ được hưởng thêm ít nhất 30% tiền 
lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.  

Người lao động làm thêm giờ vào ngày thường sẽ được hưởng ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả 
của ngày làm việc bình thường; đối với ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, 
mức hưởng ít nhất bằng 200% hoặc 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.  

Căn cứ tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động có thể lựa chọn trả lương 
cho người lao động theo thời gian; theo sản phẩm hoặc khoán, bảo đảm tiền lương được trả gắn với kết quả công 
việc, khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Việc lựa chọn hoặc thay đổi hình thức 
trả lương phải được thể hiện trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/08/2015.  

NGÂN HÀNG 

1. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được hoạt động tối đa 50 năm  

Ngày 25/12/2015, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 30/2015/TT-NHNN về việc quy định việc cấp 

Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.  

Theo đó, tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được thành lập, tổ chức dưới các hình thức sau đây: Công ty 
cổ phần do các cổ đông là tổ chức và cá nhân cùng góp vốn thành lập theo quy định; Công ty TNHH một thành 
viên do một ngân hàng thương mại Việt Nam là chủ sở hữu; Công ty TNHH hai thành viên trở lên do ngân hàng 
thương mại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam góp vốn thành lập (trong đó một ngân hàng thương mại Việt 
Nam sở hữu ít nhất 30% tổng số vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng) hoặc các ngân hàng thương mại 
Việt Nam góp vốn thành lập.  

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng liên doanh được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty TNHH hai thành viên 
trở lên, bằng vốn góp của bên Việt Nam và bên nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.  

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một 
thành viên do một tổ chức tín dụng nước ngoài làm chủ sở hữu hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên do các 
tổ chức tín dụng nước ngoài góp vốn thành lập.  

Thời hạn hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được ghi trong Giấy phép, tối đa không quá 50 năm.  

Vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là vốn đã được chủ sở hữu thực cấp hoặc vốn đã được các cổ 
đông, các thành viên góp vốn thực góp, được ghi trong Điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng và tối thiểu 
phải bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật.  

Việc tăng, giảm vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng và xử lý trường hợp giá trị thực của vốn điều lệ 
giảm thấp hơn mức vốn pháp định thực hiện theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của thành viên 
góp vốn, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của cổ đông trong tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hiện theo quy định của 
pháp luật.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2016.  

2. Quy định mới về cho vay bằng ngoại tệ  

Ngày 08/12/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-NHNN về việc quy định 
cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư 
trú.  

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối 
với các nhu cầu vốn sau: Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu 
hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay; Cho vay 
ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; Cho vay để đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án, công 
trình quan trọng quốc gia được Quốc hội, Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và 
đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.  

Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng cũng được xem xét cho vay khi có nhu cầu vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu 
vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu 
biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay; khi được tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot), trừ 
trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền 
giao dịch phải bằng ngoại tệ. Quy định này được thực hiện đến hết ngày 31/3/2016.  

Khách hàng vay bằng ngoại tệ nào thì phải trả nợ gốc và lãi vốn vay bằng ngoại tệ đó. Trường hợp trả nợ bằng 
ngoại tệ khác, thì thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách 
hàng phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.  
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Thông tư này có hiệu lực thi hành kể 01/01/2016, thay thế Thông tư số 43/2014/TT-NHNN ngày 25/12/2014.  

3. Thủ tục chấp thuận sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam  

Ngày 19/10/2015, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 16/2015/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.  

Theo đó, tổ chức có nhu cầu sử dụng ngoại hối tại Việt Nam theo quy định cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp 
thuận sử dụng ngoại hối tại Việt Nam qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Vụ Quản lý ngoại hối thuộc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gồm: Văn bản đề nghị chấp thuận sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, trong 
đó trình bày cụ thể sự cần thiết sử dụng ngoại hối; Bản sao giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt 
động hợp pháp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác tương 
đương; Các hồ sơ, tài liệu chứng minh nhu cầu cần thiết sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.  

Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt; trường hợp dịch từ tiếng nước ngoài phải được chứng thực chữ ký của người 
dịch theo quy định hoặc có xác nhận của người đại diện hợp pháp của tổ chức. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ xem xét cấp văn bản chấp thuận; trường hợp từ chối, sẽ 
có văn bản thông báo rõ lý do.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/12/2015  

4. Giảm lãi suất tiền gửi bằng USD  

Ngày 25/9/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1938/QĐ-NHNN về việc mức lãi suất 
tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.  

Theo đó, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài chính thức giảm từ 0,25%/năm xuống còn 0%/năm; mức lãi suất này không áp dụng với tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp cá nhân gửi tiền bằng đô la Mỹ, mức lãi suất tối đa được áp 
dụng là 0,25%/năm, giảm 0,5%/năm so với quy định trước đây.  

Với lãi suất bằng tiền gửi đô la Mỹ có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân phát sinh trước ngày 28/09/2015, được tiếp tục 
thực hiện cho đến hết thời hạn; hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi thì tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được áp dụng các mức lãi suất nêu trên.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/09/2015, thay thế Quyết định số 2172/QĐ-NHNN ngày 
28/10/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

5. Hướng dẫn mới về kinh doanh vàng miếng: Ngày 28 tháng 8 năm 2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 12/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước. 

Thông tư mới đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN quy định về tạm 
ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng giữa NHNN với các tổ chức tín dụng (TCTD), doanh nghiệp (DN). 

Cụ thể, trừ trường hợp TCTD bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, NHNN tạm ngừng giao dịch mua, bán 
vàng miếng với TCTD, DN 03 (ba) tháng kể từ thời điểm phát hiện một trong các hành vi vi phạm sau: TDTD, DN 
vi phạm nghĩa vụ ký xác nhận giao dịch theo quy trình mua bán vàng miếng với NHNN; TCTD, DN vi phạm nghĩa 
vụ thanh toán, giao, nhận vàng miếng theo xác nhận giao dịch với NHNN 03 (ba) lần; TCTD, DN vi phạm 03 (ba) 
lần các quy định về thông tin, báo cáo Thông tư này; TCTD, DN bị phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh 
doanh vàng. 

Đối với TCTD bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt: (a) NHNN tạm dừng giao dịch mua, bán vàng miếng với 
TCTD trong thời gian TCTD bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 
này; (b) Căn cứ tình hình thực tế của TCTD bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt tại 
TCTD có văn bản đề nghị NHNN (thông qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) cho phép TCTD giao dịch 
mua, bán vàng miếng với NHNN, chấm dứt cho phép tổ chức tín dụng giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN. 

Bên cạnh đó, Thông tư mới cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 20 Thông tư 06/2013/TT-NHNN quy định về trách 
nhiệm của Sở Giao dịch; Điều 25 Thông tư 06/2013/TT-NHNN quy định về trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, 
giám sát ngân hàng. 

Thông tư 12/2015/TT-NHNN chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2015. 

6. Được nộp bản sao giấy tờ khi xin cấp phép thành lập ngân hàng  

Ngày 30/6/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 08/2015/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ 
sung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động 
ngân hàng tại Việt Nam.  

http://antt.vn/doanh-nghiep
http://antt.vn/kinh-doanh.tag
http://antt.vn/kinh-doanh.tag
http://antt.vn/tai-chinh-ngan-hang
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Theo đó, cá nhân, tổ chức có thể nộp các bản sao không được chứng thực hay được cấp từ sổ gốc trong hồ sơ đề 
nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại; Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài...và phải xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu; đồng thời, phải ký xác nhận vào bản sao và chịu 
trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.  

Giấy phép được cấp đổi vòng 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đầy đủ của ngân hàng thương mại, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thay thế tất cả các Giấy phép, chấp thuận mà Ngân hàng Nhà nước đã cấp cho 
ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó trước thời điểm cấp đổi. Sau khi được cấp đổi Giấy 
phép, cấp bổ sung hoạt động vào Giấy phép, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách 
nhiệm công bố những thay đổi của Giấy phép trên phương tiện thông tin của Ngân hàng Nhà nước và 01 tờ báo 
viết hằng ngày trong 03 số liên tiếp hoặc báo điện tử Việt Nam trong 07 ngày làm việc.  

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước không thực hiện cấp đổi đối với các nội dung hoạt động mà ngân hàng thương 
mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được phép thực hiện tại thời điểm cấp đổi.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/8/2015.  

CHỨNG KHOÁN  

1. Hướng dẫn niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán  

Ngày 18/12/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 202/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn về niêm yết chứng 
khoán trên sở giao dịch chứng khoán.  

Theo đó, điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo 
quy định tại Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-
CP; Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thực hiện theo quy định tại Điều 54 
Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.  

Cũng theo thông tư này, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) được tính bằng tỷ lệ giữa lợi nhuận 
sau thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân trong năm của doanh nghiệp, trong đó: Trường hợp tổ chức đăng ký 
niêm yết là công ty mẹ, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ được xác định tại báo 
cáo tài chính hợp nhất. Trường hợp trong năm có hoạt động chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, lợi nhuận sau 
thuế là tổng lợi nhuận sau thuế của các giai đoạn trong năm liền trước năm đăng ký niêm yết được xác định tại 
báo cáo tài chính kiểm toán trong từng giai đoạn hoạt động; Vốn chủ sở hữu bình quân là bình quân vốn chủ sở 
hữu đầu kỳ và cuối kỳ trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Trường hợp trong năm có hoạt động 
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu được tính bình quân vốn chủ sở hữu đầu kỳ, vốn chủ 
sở hữu cuối kỳ của các giai đoạn hoạt động.  

Đối với hoạt động hợp nhất, sáp nhập, hoán đổi cổ phần, tỷ lệ hoán đổi và phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi 
giữa các công ty tham gia hợp nhất, sáp nhập, hoán đổi phải được tổ chức thẩm định giá độc lập xác nhận. 
Trường hợp còn có ý kiến khác nhau giữa tỷ lệ hoán đổi dự kiến thực hiện và tỷ lệ hoán đổi hợp lý do tổ chức 
thẩm định giá độc lập xác định, thì Hội đồng quản trị phải có văn bản giải trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông 
xem xét, quyết định.  

Công ty trong diện hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tham gia vào quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 
hoặc phát hành cổ phiếu để hoán đổi thì công ty hình thành sau khi hợp nhất, sáp nhập hoặc hoán đổi được đăng 
ký niêm yết, thay đổi đăng ký niêm yết khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết chứng khoán quy định tại Nghị 
định số 58/2012/NĐ-CP.  

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2016, thay thế Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29/5/2013.  

2. Quy định về hành nghề chứng khoán  

Ngày 03/12/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 197/2015/TT-BTC về việc quy định về hành nghề chứng 
khoán.  

Theo đó, chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm 3 loại: Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán; Chứng 
chỉ hành nghề Phân tích tài chính; Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ.  

Người có Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu 
tư chứng khoán. Người có Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng 
khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán.  

Người có Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng 
khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, quản lý 
quỹ đầu tư chứng khoán.  

Người có một trong 03 loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định và có chứng chỉ chuyên môn Chứng 
khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh được thực hiện nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái 
sinh tại tổ chức kinh doanh chứng khoán.  



 
Năm 2015 – Tập II CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 

 

Trang 36 

Trong một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được làm việc tại một bộ phận nghiệp vụ 
kinh doanh chứng khoán.  

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ có giá trị sử dụng khi người được cấp chứng chỉ làm việc tại một công ty 
chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và được công ty đó thông báo với Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp không thời hạn, trừ trường hợp bị thu hồi theo quy 
định.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2016, thay thế Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 
27/3/2008 và Thông tư số 147/2012/TT-BTC ngày 10/9/2012.  

3. Thời hạn giao dịch chứng khoán trên Upcom  

Ngày 13/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 180/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn về đăng ký giao 
dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Upcom).  

Theo đó, tổ chức phát hành chưa niêm yết chứng khoán phải hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm 
lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom trong thời hạn 30 ngày kể từ 
ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.  

Với công ty đại chúng, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn xác nhận 
hoàn tất việc đăng ký công ty, công ty đại chúng có trách nhiệm hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm 
lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom. Trong vòng 01 năm kể từ 
ngày 01/01/2016, công ty đã là công ty đại chúng và công ty đại chúng đã hủy niêm yết trước năm 2016 phải 
hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.  

Trường hợp tổ chức đăng ký giao dịch không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo thông báo của Ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước; chấm dứt sự tồn tại do bị sáp nhập, hợp nhất, chia, giải thể, phá sản; bị thu hồi Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán…, chứng khoán 
sẽ bị hủy đăng ký giao dịch.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016, bãi bỏ Thông tư số 01/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015.  

4. Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán  

Ngày 06/10/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin 

trên thị trường chứng khoán.  

Theo đó, việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật và bảo đảm: Đối tượng 
công bố thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông 
tin đã công bố, đối tượng công bố thông tin phải công bố nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã 
công bố trước đó.  

Các công ty đại chúng phải lập trang thông tin điện tử trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày trở thành công ty đại 
chúng. Đồng thời, tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng phải lập trang thông tin điện tử trước khi thực hiện 
chào bán trái phiếu ra công chúng; công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải lập trang thông tin điện tử khi 
chính thức hoạt động; tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch phải lập trang thông tin điện tử khi thực hiện thủ tục 
đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán. Khi lập trang thông tin điện tử, các tổ chức 
này phải báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán; công khai địa chỉ trang thông tin 
điện tử và mọi thay đổi liên quan đến địa chỉ này trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất việc lập 
trang thông tin điện tử hoặc khi thay đổi địa chỉ trang này.  

Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ khi được 

chấp thuận hoặc bị hủy bỏ niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài; khi vốn góp của chủ sở hữu bị 
giảm từ 10% trở lên hoặc tổng tài sản bị giảm từ 10% trở lên tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm 
toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét; khi quyết định tăng, giảm vốn điều lệ; quyết định 
mua, bán tài sản có giá trị từ 15% trở lên trên tổng tài sản của công ty tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất 
được soát xét…  

Các đối tượng công bố thông tin có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ thông tin đã báo cáo, công bố theo quy định 
sau: Các thông tin công bố định kỳ phải được lưu giữ dưới dạng văn bản (nếu có) và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 
năm. Các thông tin này phải được lưu giữ trên trang thông tin điện tử của đối tượng công bố thông tin tối thiểu là 
05 năm.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016, thay thế Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 
05/04/2012.  

QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Tiêu chí xác định vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao  

Ngày 25/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg về việc quy định tiêu chí, 
thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.  
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Theo đó, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao trong 
nông nghiệp để sản xuất một hoặc một số sản phẩm nông sản hàng hóa có lợi thế của vùng bảo đảm đạt năng 
suất, chất lượng cao, giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật.  

Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với sản xuất hoa phải có diện tích tối thiểu là 50 ha; sản xuất rau 
an toàn diện tích tối thiểu là 100 ha; sản xuất giống lúa diện tích tối thiểu là 100 ha; Nhân giống và sản xuất nấm 
ăn, nấm dược liệu diện tích tối thiểu là 5 ha; Cây ăn quả lâu năm diện tích tối thiểu là 300 ha; Cây công nghiệp 
lâu năm (chè, cà phê, hồ tiêu) diện tích tối thiểu là 300 ha; Thủy sản: Sản xuất giống diện tích tối thiểu là 20 ha; 
nuôi thương phẩm diện tích tối thiểu là 200 ha; Chăn nuôi bò sữa số lượng tối thiểu là 10.000 con/năm; bò thịt tối 
thiểu 20.000 con/năm; Chăn nuôi lợn thịt số lượng tối thiểu là 40.000 con/năm; lợn giống (lợn nái) tối thiểu 2.000 
con/năm; Chăn nuôi gia cầm số lượng tối thiểu là 50.000 con/lứa.  

Bên cạnh đó, phải đáp ứng các tiêu chí như: Tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm liên kết theo chuỗi giá trị; có 
tổ chức đầu mối của vùng là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong vùng ký hợp đồng 
thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp của vùng; Sản phẩm sản xuất trong vùng tập 
trung vào các nhóm giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản có năng suất, chất lượng cao và khả năng chống 
chịu vượt trội hoặc sản phẩm nông lâm thủy sản có giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế cao; chất lượng sản phẩm 

đạt tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc quốc gia (Viet GAP)...  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2016.  

2. Bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng  

Ngày 13/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2015/NĐ-CP về việc quy định bảo hiểm bắt buộc 
trong hoạt động đầu tư xây dựng.  

Theo đó, chủ đầu tư hoặc nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình 
sau: (1) Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng; (2) Công trình đầu tư xây dựng 
có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; (3) Công 
trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng 
và pháp luật khác có liên quan.  

Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát 
xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên. Còn nhà thầu thi công xây dựng phải mua 
bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.  

Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình 
khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ 
sung (nếu có).  

Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp 
đồng tư vấn, thiết kế.  

Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường, số tiền bảo hiểm tối thiểu 100 triệu 
đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể trong trường hợp người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2016  

3. Lệ phí thẻ Căn cước công dân  

Ngày 09/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 170/2015/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân.  

Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân phải nộp lệ 
phí thẻ Căn cước công dân.  

Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân lần đầu; công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và 
đủ 60 tuổi đổi thẻ căn cước công dân; đổi thẻ Căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước 
công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân thì không phải lệ nộp phí.  

Bên cạnh đó, có 04 trường hợp được miễn lệ phí, bao gồm: (1) Công dân đã được cấp Chứng minh nhân dân 9 số 
và Chứng minh nhân dân 12 số nay chuyển sang cấp thẻ Căn cước công dân theo Luật Căn cước công dân; (2) 
Đổi thẻ Căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính; (3) Đổi, cấp lại thẻ Căn cước công 
dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như 
thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân 
thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của 
pháp luật; (4) Đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi 
nương tựa.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016, thay thế Thông tư số 155/2012/TT-BTC ngày 
20/9/2012.  
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4. Hướng dẫn mới về Luật Doanh nghiệp  

Ngày 19/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2015/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của 
Luật Doanh nghiệp.  

Theo đó, các công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần 
trước ngày 01/7/2015 có quyền mua bán, chuyển nhượng, tăng, giảm phần vốn góp, số cổ phần nhưng không 
được làm tăng tỷ lệ sở hữu chéo hiện có.  

Về nội dung quản lý và sử dụng con dấu, Chính phủ quy định các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 
01/7/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con 
dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì 
thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.  

Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01/7/ 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này 
thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu 
của doanh nghiệp.  

Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01/7/2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu 
dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này; đồng thời thông báo việc mất con dấu, 
mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2015, thay thế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 
01/10/2010.  

5. Doanh nghiệp nhà nước phải định kỳ công bố thông tin  

Ngày 18/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về việc công bố thông tin của doanh 
nghiệp nhà nước.  

Theo đó, doanh nghiệp nhà nước phải định kỳ công bố các thông tin: Chiến lược phát triển của doanh nghiệp; Kế 
hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 
và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp; Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 
doanh hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm báo cáo; Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và 
trách nhiệm xã hội khác (nếu có); Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm; Báo cáo 
thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của 
doanh nghiệp; Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.  

Ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp là tiếng Việt. Trường hợp quy định công bố thông tin bổ 
sung bằng ngôn ngữ khác, ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin bao gồm tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo quy 
định. Việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời qua các phương tiện công bố thông tin. Đối với cơ 
quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, phương tiện công bố thông tin gồm: Hệ thống tiếp nhận thông tin, cổng hoặc 
trang thông tin điện tử, ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật....  

Trường hợp các thông tin được công bố có sự sai lệch, chưa chính xác, làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh 
nghiệp, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin phải xác nhận và điều chỉnh 
thông tin thay đổi hoặc đính chính thông tin đó trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin đó hoặc theo 
yêu cầu của cơ quan quản lý. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, doanh nghiệp phải có 
văn bản báo cáo giải trình với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2015, thay thế Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg ngày 

18/6/2014  

6. Một số quy định mới về đăng ký doanh nghiệp  

Ngày 14/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.  

Theo đó, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã 
số thuế của doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng mã số doanh nghiệp để quản lý và trao đổi thông tin về 
doanh nghiệp.  

Đối với các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư 
(đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), mã số doanh nghiệp là mã số thuế do cơ quan thuế đã cấp 
cho doanh nghiệp.  

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn 
phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.  

Bên cạnh đó, thời hạn để cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được giảm từ 
5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  
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Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015, bãi bỏ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và 
Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013.  

7. Hướng dẫn việc bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài  

Ngày 03/9/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 139/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn việc bảo đảm tiền 
vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ.  

Theo đó, về nguyên tắc, việc bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ được thực 
hiện thông qua Hợp đồng bảo đảm tiền vay đối với 100% giá trị khoản vay lại. Hợp đồng bảo đảm tiền vay phải 
được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục đăng ký quốc gia về giao dịch 
bảo đảm (Bộ Tư pháp) hoặc tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, trừ 
trường hợp pháp luật có quy định khác. Tài sản bảo đảm cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ 
được giám sát, kiểm tra và xử lý trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm do cơ quan đăng ký giao 
dịch bảo đảm cấp hoặc Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm có chứng nhận của cơ quan đăng ký giao dịch 
bảo đảm, bảng kê mô tả tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm.  

Bên bảo đảm chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện nghiệp vụ về bảo đảm tiền vay, kể cả dịch vụ 
trả cho Tổ chức thay mặt Bộ Tài chính thực hiện nghiệp vụ về bảo đảm tiền vay.  

Giá trị của tài sản bảo đảm được xác định theo giá trị sổ sách do một công ty kiểm toán độc lập xác nhận trong 
trường hợp Bộ Tài chính trực tiếp thực hiện nghiệp vụ về bảo đảm tiền vay; theo nguyên tắc của Tổ chức thay 
mặt Bộ Tài chính thực hiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay áp dụng đối với khách hàng có quan hệ tín dụng thông 
thường.  

Nếu giá trị tài sản bảo đảm thấp hơn dư nợ của khoản vay, bên bảo đảm phải bổ sung tài sản để bảo đảm nghĩa 
vụ cho khoản vay.  

Tài sản bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ được chia sẻ theo tỷ lệ chia sẻ rủi 
ro tín dụng giữa cơ quan cho vay lại và Bộ Tài chính. Nếu Bộ Tài chính chịu toàn bộ rủi ro tín dụng, Bộ Tài chính 
sẽ là bên nhận toàn bộ tài sản bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại.  

Việc chuyển nhượng, chuyển giao dự án hoặc tài sản bảo đảm của bên bảo đảm phải có sự đồng ý trước bằng 
văn bản của Bộ Tài chính. Người nhận chuyển nhượng, chuyển giao dự án kế thừa toàn bộ nghĩa vụ, trách nhiệm 
của bên bảo đảm về tài sản bảo đảm.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015.  

8. Hướng dẫn về đấu thầu qua mạng  

Ngày 08/9/2015, Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-
BKHĐT-BTC về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua 
mạng.  

Theo đó, nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu và nội dung hồ sơ 
mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt, bao gồm các hình thức: Đặt cọc bằng Séc, thư bảo lãnh của tổ chức tín 
dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc bảo lãnh dự thầu qua 
mạng thông qua ngân hàng có kết nối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% - 
1,5% giá gói thầu.  

Trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức đấu thầu 
hạn chế, đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và lựa chọn nhà 

thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.  

Theo lộ trình, từ năm 2016, các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước… phải tổ chức lựa chọn nhà 
thầu qua mạng tối thiểu 20% lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ, 
đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế nhưng ít nhất là 01 gói thầu chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi, 
đấu thầu hạn chế. Từ năm 2018 trở đi, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói 
thầu chào hàng cạnh tranh, 35% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ, đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015.   


