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Trang 2 

 

1. Ngày 22/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc trong 

việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Theo đó, Chính phủ cho phép đối tượng doanh nghiệp được tiếp tục thực hiện cổ phần hóa theo Nghị 

định số 59/2011/NĐ-CP trong thời gian Nghị định 126/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 

16/11/2017 chưa có hiệu lực thi hành (01/01/2018) gồm: 

 

- Các doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh 

nghiệp nhưng chưa phê duyệt phương án cổ phần hóa 

trước ngày Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 

năm 2017 có hiệu lực; và  

 

- Các doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần 

hóa trong năm 2017 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết 

Luật Đất đai. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải hoàn thành việc phê duyệt phương án sử dụng đất trước thời điểm công 

ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu. 

2. Ngày 27/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2017/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, 

quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Thông tư này có 

hiệu lực từ 20/10/2017 và thay thế Thông tư 221/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013. 

Cụ thể như sau: 

- Đối với tiền lương, thù lao cho Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên:  

Trước ngày 20 hàng tháng, cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính (đối với Kiểm soát viên tài chính 

tại các tập đoàn kinh tế nhà nước) sẽ chi trả 80% tiền lương, thù lao theo kế hoạch; 20% còn lại được 

trả khi kết thúc năm tài chính nếu hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ 

mất 20% này. 

- Đối với tiền thưởng hàng năm:  

Chỉ được trả tối đa 90% quỹ tiền thưởng năm, 10% còn lại được công ty tạm giữ để thành lập quỹ tiền 

thưởng nhiệm kỳ.  

• Trường hợp được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được hưởng 10% còn lại; 

• Nếu có 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì bị trừ đi 1/2 số tiền thưởng còn lại; 

• Nếu có từ 02 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì không được hưởng 10% này. 

Thông tư không áp dụng với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên trong công ty 100% vốn nhà nước 

được thành lập theo quy định của Luật Chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật bảo hiểm tiền 

gửi, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức xử lý mua bán nợ của Nhà nước. Các đối tượng 

này được thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật đặc thù. 

  

Văn bản pháp luật mới 
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3. Ngày 13/11/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 

49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 

2018, giao chính phủ điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 

mức 1.300.000 lên 1.390.000 đồng/tháng, thời điểm 

tăng kể từ ngày 1/7/2018.  

Lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo 

quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và 

trợ cấp ưu đãi người có công cũng sẽ được điều chỉnh 

tăng theo mức lương cơ sở nêu trên.  

Đây là mức lương áp dụng cho công chức, viên chức, 

người hưởng lương Nhà nước và dùng để tính lương 

hưu, trợ cấp BHXH.  

4. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016: Từ 

1/1/2018, lao động nam đạt 31 năm đóng BHXH và lao động nữ 30 năm đóng BHXH sẽ được hưởng 

lương hưu tương đương 75 % mức đóng BHXH hàng tháng. 

Trong đó, với nam giới, từ năm 2019, phải 

đủ 32 năm tham gia BHXH, năm 2020 đạt 33 

năm, năm 2021 đạt 34 năm và từ năm 2022, 

nam giới phải có 35 năm đóng BHXH. 

Với nữ giới, sau 1/1/2018 áp dụng đồng loạt 

quy định hưởng lương hưu ở mức 75% khi 

đủ 30 năm tham gia BHXH, không cần lộ 

trình tăng dần như nam giới.  

Việc tính tuổi hưu như trên căn cứ vào quy 

định hiện hành của Luật lao động: Nam nghỉ 

hưu ở tuổi 60 và nữ ở tuổi 55.  

 

5. Từ ngày 1/1/2018, quy định về xử lý hình sự đối với tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Bộ luật Hình sự 2015 bắt đầu có hiệu lực thi hành. 

Theo đó: 

- Gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù 03 tháng đến 02 năm.  

- Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm sẽ bị 

phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng 

đến 01 năm; Phạm tội 2 lần trở lên phạt tiền tư 200 đến 500 triệu hoặc phạt từ từ 06 tháng đến 03 

năm;  

- Tội trốn đóng bảo hiểm từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên, phạt 

tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 02 - 07 năm. 
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6. Nghị định 141/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/12/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 

25 tháng 01 năm 2018, thay thế Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016, quy định mức 

lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Các quy định tại 

Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh như sau:  

Vùng Mức lương tối thiểu 

từ 01/01/2018 

(đồng/tháng) 

Mức lương tối thiểu 

năm 2017 

(đồng/tháng) 

I 3.980.000 3.750.000 

II 3.530.000 3.320.000 

III 3.090.000 2.900.000 

IV 2.760.000 2.580.000 

 Địa bàn vùng áp dụng mức lương tối thiểu cũng điều chỉnh hơn so với năm 2017, cụ thể:  

- Từ vùng II lên vùng I gồm: thị xã Long Khánh (Đồng Nai); huyện Tiên Lãng (Hải Phòng); 

- Từ vùng III lên vùng II gồm: huyện Thống Nhất (Đồng Nai), huyện Thủ Thừa (Long An), thành 

phố Tam Kỳ (Quảng Nam); 

- Từ vùng IV lên vùng III gồm: huyện Phú Ninh (Quảng Nam), huyện Lộc Ninh và Phú Riềng 

(Bình Phước).  

 

7. Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định về hoá đơn (sửa đổi), thay thế cho Nghị định số 

51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ, 

dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018. 

Từ 01/01/2018, doanh nghiệp không thực hiên đặt in hóa đơn.  

Đồng thời đề xuất Chính phủ cho phép Bộ Tài chính có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn 

in từ hệ thống máy tính chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp/hóa đơn điện tử có mã 

của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này từ ngày 1/1/2018. 

Những hóa đơn do tổ chức đã đặt in trước ngày 1/1/2018 thì được tiếp tục sử dụng trong năm 2018. 

 

8. Ngày 24/11/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định số 958/QĐ-SGDHN về 

việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Quyết 

định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Hà Nội ban hành kèm Quyết 

định số 639/QĐ-SGDHN ngày 13/10/2016 liên quan đến điều kiện, thủ tục niêm yết, thay đổi niêm yết 

chứng khoán và chuyển niêm yết cổ phiếu, trong đó có các điểm đáng chú ý như sau: 

Các tiêu chí “không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm”, “không có lỗ lũy kế tính đến thời 

điểm đăng ký niêm yết” được xem xét trên báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.  

o Đối với các tổ chức đăng ký niêm yết có công ty con, tiêu chí “không có lỗ lũy kế” được xem xét 

trên báo cáo tài chính hợp nhất, tiêu chí “không có khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm” chỉ 

áp dụng cho công ty mẹ.  

o Đối với các tổ chức đăng ký niêm yết có đơn vị trực thuộc, tiêu chí “không có lỗ lũy kế” được xem 

xét trên báo cáo tài chính tổng hợp. 



 

Trang 5 
 

Công văn mới cần lưu ý  

1. Ngày 21/11/2017 Tổng cục Thuế ban hành 

Công văn số 5351/TCT-KK Tổng cục Thuế về 

việc hoàn thuế GTGT của Ban Điều hành dự án. 

Quy định tại điểm 1a Điều 18 Thông tư 

95/2016/TTBTC, đơn vị chủ quản có trách nhiệm 

hoàn thành nghĩa vụ thuế của đơn vị trực thuộc 

sau khi đơn vị trực thuộc chấm dứt hiệu lực MST. 

Trường hợp Ban điều hành dự án là đơn vị trực thuộc 

của Công ty, nay Ban điều hành dự án đã giải thể mà 

vẫn còn số thuế nộp thừa thì Công ty được thực hiện 

thay thủ tục hoàn thuế nộp thừa cho Ban điều hành… 

2.  Ngày 23/11/2017 Tổng cục Thuế ban hành 

Công văn số 5392/TCT-TNCN về việc kê khai 

thuế nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài, 

theo đó: 

 

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê cá nhân nước 

ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát hoạt động 

xây dựng công trình với doanh nghiệp tại Việt Nam, 

việc khấu trừ thuế sẽ tùy thuộc người này là thương 

nhân hay không phải thương nhân. 

- Nếu người này là thương nhân thì được xác định 

là cá nhân kinh doanh, thu nhập từ dịch vụ giám 

sát xây dựng tại Việt Nam phải chịu thuế theo quy 

định đối với nhà thầu, bao gồm thuế GTGT và 

thuế TNCN. Công ty có trách nhiệm khai nộp 

thay theo mẫu 01/CNKD ban hành kèm Thông 

tư 92/2015/TT-BTC. 

- Nếu người này không phải thương nhân thì 

được xác định là cá nhân không kinh doanh, thu 

nhập từ dịch vụ giám sát xây dựng tại Việt Nam 

chỉ chịu thuế TNCN theo quy định đối với tiền 

lương, tiền công. Cụ thể, chịu thuế suất 20% 

(nếu là cá nhân không cư trú), tỷ lệ 10% (nếu là 

cá nhân cư trú nhưng không có HĐLĐ) hoặc biểu 

lũy tiến (nếu là cá nhân cư trú và có HĐLĐ từ 3 

tháng). 

Cá nhân nước ngoài được xác định là thương nhân 

khi có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp 

luật nước ngoài hoặc có giấy tờ chứng minh là 

thương nhân được pháp luật nước ngoài công nhận. 

3. Ngày 14/11/2017 Tổng cục Thuế ban hành 

Công văn số 5236/TCT-DNL về việc thuế nhà 

thầu đối với dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài. 

 

Trường hợp Tổ chức Westem Union (Công ty ở 

nước ngoài) có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên 

cơ sở hợp đồng để thực hiện dịch vụ chuyển tiền ra 

nước ngoài cho khách hàng của các Ngân hàng tại 

Việt Nam thì Tổ chức Western Union là đối tượng 

áp dụng thuế nhà thầu. 

Khi thanh toán tiền phí chuyển tiền thu hộ cho Tổ 

chức Westem Union, Ngân hàng phải trích nộp thuế 

nhà thầu bao gồm 5% thuế GTGT và 5% thuế 

TNDN. 

4. Ngày 21/09/2017 Cục thuế TP. Hà Nội ban 

hành Công văn số 63355/CT-TTHT về chính sách 

thuế nhà thầu, theo đó: 

Trường hợp Công ty ký hợp đồng nhập khẩu thiết bị 

và phần mềm không kèm theo bất cứ dịch vụ nào 

đồng thời hàng chỉ giao đến cảng không vào trong 

lãnh thổ Việt Nam thì xử lý như sau: 

- Chỉ mỗi phần giá trị thiết bị là được miễn thuế 

nhà thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 2 

Thông tư 103/2014/TT-BTC. 

- Riêng giá trị phần mềm, đây là thu nhập từ tiền 

bản quyền nên phải chịu thuế nhà thầu với tỷ 

lệ 10% doanh thu, cho dù nhận được dưới bất 

kỳ hình thức nào và không phụ thuộc vào địa 

điểm giao hàng . 

5. Ngày 28/11/2017 Tổng cục thuế ban hành Công 

văn số 5483/TCT-DNL hướng dẫn về việc lập hóa 

đơn chung cho quà tặng khách hàng 

Theo đó, khi tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ tết, 

hội nghị khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh, Doanh nghiệp phải lập hóa đơn, 

tính và kê khai nộp thuế GTGT như bán hàng 

hóa thông thường.  

Trường hợp Khách hàng không có nhu cầu lấy hóa 

đơn thì cuối mỗi ngày, doanh nghiệp lập chung 1 hóa 

đơn GTGT ghi số tiền tổng cộng của bảng kê, ký tên 

và giữ liên giao cho người mua (không phân biệt giá 

trị quà tặng trên hoặc dưới 200.000 đồng). 



 

  

 

 

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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