
 

 

 

LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BẢN TIN PHÁP LUẬT AFA 

Tháng 11/2017 



 

Trang 2 

 

 

1. Nghị định số 126/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp 

nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 

100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế các Nghị định 59/2011/NĐ-

CP, Nghị định 189/2013/NĐ-CP và Nghị định 116/2015/NĐ-CP. 

Một số nội dung đáng chú ý về cổ phần hóa như sau: 

 

 Đối tượng và điều kiện mua cổ phần 
 

 Nhà đầu tư trong nước được quyền mua cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa với số 

lượng không hạn chế, trừ các trường hợp quy định không được quyền mua; 

 

 Nhà đầu tư nước ngoài được quyền mua cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy 

định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Nhà đầu tư nước 

ngoài có nhu cầu mua cổ phần phải mở tài khoản tại tổ chức tín dụng theo quy định của 

pháp luật Việt Nam về ngoại hối. 

 

 Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có đủ các điều 

kiện về tư cách pháp nhân và năng lực tài chính theo quy định của pháp luật, có các cam kết 

nhất định với cơ quan có thẩm quyền khi đăng ký trở thành nhà đầu tư chiến lược.  

 

 Việc tổ chức bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược chỉ áp dụng đối với các doanh 

nghiệp thuộc danh mục Nhà nước tiếp tục nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần khi cổ phần hóa 

theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

 

 Các tổ chức, cá nhân không được mua cổ phần phát hành lần đầu của doanh nghiệp cổ phần 

hóa bao gồm: 

 

Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cổ phần hóa doanh nghiệp 

(trừ các thành viên là đại diện của doanh nghiệp) 

 

Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc tổ chức này 

tham gia vào việc thực hiện tư vấn cổ phần hóa, kiểm toán báo cáo tài 

chính và cơ quan kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp (trừ các tổ 

chức bảo lãnh phát hành mua số cổ phần chưa phân phối hết theo hợp 

đồng bảo lãnh) 

 

Các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn, Tổng công ty 

và tổ hợp công ty mẹ - công ty con 

 

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức 

này có liên quan đến cuộc đấu giá 

 

Người có liên quan theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh 

nghiệp năm 2014 của tổ chức và cá nhân quy định ở trên 

 

Ngoài ra Nghị định cũng quy định cụ thể về cách thức xử lý tài chính khi cổ phần hóa, xác định giá trị 

doanh nghiệp cổ phần hóa, bán cổ phần lần đầu cũng như quản lý và sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa.  

Văn bản pháp luật mới 
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2. Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 

13/2017/TT-NHNN ngày 29/09/2017 sửa đổi, bổ sung 

một số điều và bãi bỏ Điều 22 của Thông tư số 

07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2015 quy định 

về bảo lãnh ngân hàng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 

15/11/2017. 

 Theo đó, quy định ngân hàng sẽ không thực hiện bảo 

lãnh thanh toán trái phiếu đối với doanh nghiệp phát 

hành với mục đích cơ cấu lại nợ và trái phiếu phát 

hành bởi công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín 

dụng khác. 

Đồng thời, quy định chi tiết về việc xác định số dư bảo 

lãnh đối với chủ đầu tư (CĐT) khi các ngân hàng thương 

mại (NHTM) bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình 

thành trong tương lai như sau: 

 Số dư bảo lãnh là tổng số tiền CĐT đã nhận ứng trước của các bên mua theo tiến độ đã thỏa thuận 

trước khi nhà ở được bàn giao và giảm dần khi nghĩa vụ bảo lãnh đối với bên mua chấm dứt. 

 

 NHTM và CĐT thỏa thuận về thời gian thông báo số tiền đã nhận ứng trước của các bên mua 

nhưng tối thiểu phải thông báo một lần vào ngày cuối cùng hàng tháng để làm cơ sở xác định số dư 

bảo lãnh. 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định rõ điều kiện để NHTM có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh 

nhà ở hình thành trong tương lai là:  

 NHTM có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai là NHTM: 

 

 Trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành 

lập và hoạt động của NHTM có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng; 

 

 Không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong giai đoạn bị 

kiểm soát đặc biệt. 

 

 Ngân hàng Nhà nước công bố công khai danh sách NHTM có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh 

nhà ở hình thành trong tương lai trong từng thời kỳ trên trang thông tin điện tử của Ngân 

hàng Nhà nước. NHTM không còn đáp ứng quy định trên bị loại khỏi danh sách vẫn phải tiếp tục 

thực hiện các thỏa thuận, cam kết đã ký về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai cho đến khi 

nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt. 

 

3. Thông tư 111/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 257/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực, có hiệu lực từ ngày 11/12/2017. 

Nội dung nổi bật tại Thông tư là điều chỉnh giảm mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng 

mua bán tài sản đấu giá (tính trên giá trị tài sản bán được) so với quy định hiện hành, cụ thể như sau: 
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Giá trị tài sản Thông tư 257 Thông tư 111 

Dưới 5 tỷ đồng 100.000 90.000 

5 tỷ đến dưới 20 tỷ đồng 300.000 270.000 

Trên 20 tỷ đồng 500.000 450.000 

 

Mức thu phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư; hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê 

nhà ở; thuê, thuê lại tài sản,…tiếp tục duy trì theo quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC. 

 

4. Thông tư 38/2017/TT-BTNMT do Bộ tài nguyên và môi trường ban hành ngày 16/10/2017 quy 

định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2017. 

Theo đó, công thức xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được quy định như sau: 

G, đơn vị tính là đồng/đơn vị trữ lượng 

G =  Gtn   x  Kqđ 

 

 

 

 

 

Các trường hợp phải xác định hệ số quy đổi gồm: 

o Giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành không có mức giá đối với khoáng 

sản nguyên khai (khoáng sản sau khai thác); 

 

o Giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có mức giá đối với khoáng sản 

nguyên khai (khoáng sản sau khai thác) nhưng có đơn vị tính (thứ nguyên) không cùng đơn vị tính 

với đơn vị trữ lượng khoáng sản được cấp phép. 

Các Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp kể từ ngày Nghị 

định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành thì việc xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định tại Thông 

tư này. 

 

Trong đó: 

 Gtn là giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh ban hành có hiệu lực tại thời điểm tính tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản (đơn vị tính là đồng/đơn vị 

sản phẩm tài nguyên); 

 Kqđ là hệ số quy đổi được xác định từ giá tính thuế tài 

nguyên sang giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản. 

Hệ số quy đổi (Kqđ) được xác định phụ thuộc vào chất 

lượng khoáng sản hoặc giá tính thuế tài nguyên (Gtn) hoặc 

hệ số nở rời (Hn) quy định chi tiết tại Thông tư này. 
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5. Ngày 20/10/2017, Bộ Công an ban hành Thông tư 42/2017/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 

96/2016/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự (ANTT) đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện. Thông tư có hiệu lực từ ngày 06/12/2017. 

Điểm đáng chú ý tại Thông tư này là trong thời hạn không quá 60 ngày, kể từ ngày được cấp mới, 

cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, cơ sở phải được hậu kiểm bởi cơ quan 

Công an có thẩm quyền. 

Trước khi hậu kiểm, cơ sở kinh doanh được thông báo bằng văn bản nêu rõ nội dung hậu kiểm và thời 

gian thực hiện công tác hậu kiểm.  

Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu phục vụ công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP (ký hiệu chung 

là ĐK). Có 19 biểu mẫu dùng cho cơ sở kinh doanh, từ mẫu ĐK11 đến mẫu ĐK29. 

Ngoài ra, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý (hoàn thành trong tuần cuối 

cùng của quý) tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh theo 

mẫu ĐK13 ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan Công an trực tiếp quản lý; 

 

6. Nghị định 124/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/11/2017 quy định về đầu tư ra nước 

ngoài trong hoạt động dầu khí. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. 

 

Văn bản này đưa ra nhằm nâng cao hoạt động kiểm soát đầu tư và kiểm soát giao dịch ngoại hối 

đi kèm 

 

Thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí được 

hướng dẫn như sau: 

Về cách thức thực hiện: nhà đầu tư gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện bộ hồ sơ đăng ký giao dịch 

ngoại hối đến Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, NHNN Việt Nam 

có văn bản yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ. 

Về thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, NHNN Việt Nam xác nhận hoặc 

từ chối xác nhận đăng ký giao dịch. Trường hợp từ chối xác nhận, NHNN Việt Nam phải nêu rõ lý do 

bằng văn bản và gửi nhà đầu tư. 
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7. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật 

Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 

hướng dẫn thi hành luật Đất đai. Thông tư này có hiệu 

lực từ ngày 5/12/2017 tuy nhiên đã thống nhất lùi thời 

hạn áp dụng của quy định trên thông báo của Bộ Trưởng 

Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà vào 01/12/2017. 

 Kể từ ngày 05/12/2017 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(QSDĐ) cấp cho hộ gia đình (HGĐ) được ghi thông tin thay 

đổi như sau: 

 HGĐ sử dụng đất thì ghi " HGĐ, gồm ông" (hoặc " HGĐ, gồm bà"), sau đó ghi họ tên, năm sinh, 

tên và số của giấy tờ nhân thân của chủ hộ như quy định; địa chỉ thường trú của HGĐ; 

 

 Trường hợp chủ HGĐ không có quyền sử dụng đất chung của HGĐ thì ghi người đại diện là thành 

viên khác của HGĐ có chung quyền sử dụng đất của HGĐ; 

 

 Trường hợp chủ HGĐ hay người đại diện khác của HGĐ có vợ hoặc chồng cùng có quyền sử dụng 

đất chung của HGĐ thì ghi cả họ tên, năm sinh của người vợ hoặc chồng đó; 

 

 Sau đó ghi thêm “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất 

hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những 

thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất)”. 

Như vậy, Thông tư đã bổ sung thêm đối tượng là “những thành viên còn lại trong hộ gia đình có 

chung quyền sử dụng đất” vào trong sổ đỏ. 

 

 

1. Công văn số 7622/TCHQ-TXNK của Tổng 

cục hải quan ngày 21/11/2017 về hoàn thuế 

hàng tạm nhập tái xuất sửa chữa 

 

 Trường hợp Công ty tạm nhập tái xuất hàng 

hóa để sửa chữa theo điều kiện bảo hành 
của hợp đồng mua bán thì được miễn thuế; 

Nếu Công ty đã nộp thuế thì cơ quan hải quan 

xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại 

Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn 

thực hiện. 

 

 Trường hợp Công ty tạm nhập tái xuất hàng 

hóa để sửa chữa không theo điều kiện bảo 

hành của hợp đồng mua bán thì không được 

miễn thuế và không được hoàn thuế theo quy 

định. 

 

2.  Ngày 23/10/2017, Tổng cục Hải quan đã ban 

hành Công văn số 6902/TCHQ-GSQL hướng 

dẫn xác nhận thông quan hàng hóa thuộc diện 

kiểm tra chuyên ngành. 

Theo đó, trình tự, thời hạn xác nhận thông quan 

hàng hóa trên hệ thống sau khi có kết quả kiểm tra 

chuyên ngành được cấp thông qua Cơ chế một cửa 

quốc gia được hướng dẫn như sau: 

- Khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành, người 

khai hải quan tiến hành khai bổ sung thông tin 

tham chiếu (Số giấy xác nhận chất lượng) trên Hệ 

thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; 

- Trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông 

tin khai bổ sung, công chức hải quan phải truy 

cập Hệ thống Thông quan điện tử tập trung 

(E-Customs) để kiểm tra và quyết định việc 
thông quan hàng hóa; 

Công văn mới cần lưu ý 
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- Người khai hải quan không phải nộp bản 

giấy theo hướng dẫn tại Công văn số 

5887/TCHQCNTT ngày 30/6/2015 của Tổng 
cục Hải quan.  

3. Công văn số 5206/TCT-CS do Tổng cục thuế 

ban hành ngày 10/11/2017 về hóa đơn GTGT. 

Trường hợp Doanh nghiệp tài trợ xe cứu thương 

cho Trung tâm y tế huyện theo đúng quy định thì 

Doanh nghiệp phải xuất hóa đơn GTGT cho trung 

tâm y tế, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và 

tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng, dịch 

vụ cho khách hàng. 

4. Công văn số 4723/TCT-CS của Tổng cục thuế 

ngày 13/10/2017 về hóa đơn chứng từ 

Đối với các khoản hỗ trợ nhận từ nhà cung cấp: 

- Trường hợp các chương trình thưởng có tên 

“Hỗ trợ bán ra không có điều kiện” do nhà 

cung cấp (NCC) hỗ trợ cho Công ty bán hàng 

(Ví dụ công ty sẽ được thưởng số tiền 

200.000 đồng khi bán 1 sản phẩm của NCC) 

thì khi nhận tiền, Công ty thực hiện lập 

phiếu thu, không phải lập hóa đơn GTGT, 
không phải kê khai nộp thuế GTGT. 

- Trường hợp chương trình “Hỗ trợ bán ra có 

điều kiện” (ví dụ NCC sẽ hỗ trợ 300.000 

đồng cho 1 sản phẩm bán ra khi Công ty áp 

dụng chương trình khuyến mãi kèm theo với 

sản phẩm nhãn hiệu của NCC như là khuyến 

mại 1 chiếc quạt giá trị tương đương 300.000 

đồng) thì khi nhận tiền hỗ trợ, Công ty phải 

thực hiện lập hóa đơn GTGT với thuế suất 

10% và thực hiện kê khai nộp thuế GTGT 
theo quy định.   

 

 

 

 

 

5. Công văn số 4475/TXNK-TGHQ ngày 

15/11/2017 về việc xác định trị giá hải quan 

hàng hóa nhập khẩu có chứa phần mềm 

Trường hợp Công ty nhập khẩu đĩa CD chứa 

phần mềm nâng cấp cho máy thử sức bền vật 

liệu tách được trị giá phần mềm và trị giá đĩa 

CD, đồng thời, nếu phần mềm nâng cấp không 

phải là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá của 

máy thử sức bền vật liệu thì trị giá hải quan là trị 

giá của đĩa CD. 

 

6. Công văn số 7377/TCHQ-TXNK của Tổng 

cục hải quan ngày 09/11/2017 về việc cập nhật 

tiểu mục thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) 

 

Theo đó, hệ thống KTTT sẽ thiết lập lại tiểu mục 

của thuế BVMT vào 01 tiểu mục là 2049, áp 

dụng thực hiện trong tháng 11 và tháng 12/2017 
thay thế cho các tiểu mục từ 2031 đến 2039 và 

2049 (hiện hệ thống KTTT tiểu mục thuế BVMT 

là 20xx). 

 

Từ 01/01/2018 hệ thống KTTT sẽ thiết lập thống 

nhất thuế BVMT do cơ quan hải quan thực hiện 

theo quy định là tiểu mục là 2021.



 

  

 

 

Ông Nguyễn Trọng Hiếu CPA, MBA 

Tổng Giám đốc 

Mobile: 0914 015 678 

Email: hieu.nt@afac.com.vn 

 Các thông tin trên Bản tin AFA Audit được chúng tôi cập 

nhật từ các văn bản pháp quy do các cơ quan nhà nước 

ban hành trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

cho mục đích tham khảo. Mặc dù đã cố gắng cung cấp 

thông tin một cách chính xác cụ thể nhất, việc áp dụng 

các thông tin này trong các trường hợp cụ thể có thể 

không hoàn toàn phù hợp, do đó cần tham khảo ý kiến 

của các chuyên gia tư vấn của chúng tôi. 

 

 

Ông Nguyễn Hải Nam MEng 

Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0983 488 113 

Email: nam.nh@afac.com.vn 

 

Ông Phạm Quang Trung CPA 

Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0914 162916 

Email: trung.pq@afac.com.vn 

 

Ông Lê Huy Đông CPA 

Trưởng phòng Tư vấn đào tạo 

Mobile: 0944 322 988 

Email: donglh.afa@gmail.com 

 

Bà Võ Thị Ngọc Hân 

Chuyên viên tư vấn- phụ trách bản tin 

Mobile: 0945 231 369 

Email: ngochan.afa@gmail.com 
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