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Trang 2 

 

1. Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Tài chính 

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số các nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh 

doanh của một số lĩnh vực, tóm tắt như dưới đây: 

1.1 Lĩnh vực kế toán, kiểm toán 

Bãi bỏ nhiều điều kiện đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán 

cho đơn vị có lợi ích công chúng: 

 Bãi bỏ điều kiện: Trường hợp tổ chức kiểm toán đã được chấp thuận trong năm nộp 

hồ sơ thì phải đáp ứng đã phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính (BCTC) 

năm (hoặc báo cáo soát xét BCTC) cho tối thiểu 10 đơn vị có lợi ích công chúng tính 

từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/09 năm nộp hồ sơ đăng ký; 

 Bãi bỏ các điều kiện vì tính hợp lý liên quan đến Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ kiểm toán, hệ thống kiểm soát chất lượng, bảo hiểm trách nhiệm nghề 

nghiệp hoặc quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp, không thuộc các trường hợp không 

được xem xét, chấp thuận, và nộp hồ sơ đăng ký đầy đủ, đúng thời hạn, và các hồ sơ 

tương ứng khi đăng ký thực hiện kiểm toán. 

 

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện 

kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán: 

 Sửa đổi điều kiện: Có thời gian hoạt động kiểm toán tại Việt Nam tối thiểu là 24 

tháng (trước đây là 36 tháng) tính từ ngày đủ điều kiện kinh doanh kiểm toán lần đầu 

đến ngày nộp hồ sơ đăng ký; 

 Bãi bỏ điều kiện: Trường hợp tổ chức kiểm toán đã được chấp thuận trong năm nộp 

hồ sơ thì phải đáp ứng đã phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính (BCTC) 

năm (hoặc báo cáo soát xét BCTC) cho tối thiểu 20 đơn vị có lợi ích công chúng tính 

từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/09 năm nộp hồ sơ đăng ký; 

 

Bãi bỏ một số điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới đối với doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ kế toán nước ngoài: 

 Bãi bỏ điều kiện về văn bản của cơ quan quản lý hành nghề nơi doanh nghiệp đóng trụ 

sở chính xác nhận không vi phạm quy định trong thời hạn 3 năm, và không bị xử phạt 

vi phạm hành chính trong việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới trong 12 tháng 

tính đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế 

toán qua biên giới và các hồ sơ tương ứng khi đề nghị; 

 Bãi bỏ điều kiện về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các kế toán viên hành 

nghề tại Việt Nam. 

 

Bãi bỏ quy định về doanh nghiệp kiểm toán là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên: 

 Thành viên là tổ chức phải cử một người làm đại diện cho tổ chức vào Hội đồng thành 

viên. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên và phải đăng ký 

hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán mà tổ chức tham gia góp vốn. 

 

Bãi bỏ một số điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới đối với doanh nghiệp 

kiểm toán nước ngoài: 

 Bãi bỏ điều kiện về văn bản của cơ quan quản lý hành nghề nơi doanh nghiệp đóng trụ 

sở chính xác nhận không vi phạm quy định trong thời hạn 3 năm liền kề năm đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận được cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới; 

Văn bản pháp luật mới 
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 Bãi bỏ điều kiện về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các kiểm toán viên 

hành nghề tại Việt Nam; 

 Bãi bỏ điều kiện về thực hiện đầy đủ báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định. 

 

1.2 Lĩnh vực xổ số, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, dịch vụ 

xếp hạng tín nhiệm, casino, đặt cược, dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện 

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện về kinh doanh xổ số, kinh doanh trò chơi điện tử có 

thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh casino, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, kinh 

doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, chương trình hưu trí bổ sung tự 

nguyện. 

 

1.3 Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi 

nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bán bảo hiểm… 

 

1.4 Lĩnh vực thẩm định giá 

Quy định về thành viên là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, 

công ty cổ phần thẩm định giá được viết gọn lại như sau: Tổng số vốn góp của cổ đông là 

tổ chức, thành viên góp vốn là tổ chức tối đa không quá 35% vốn điều lệ của công ty cổ 

phần thẩm định giá, công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá hai thành viên trở lên. 

 

1.5 Lĩnh vực kinh doanh chứng khoán 

Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về vốn, cổ đông của tổ chức kinh doanh chứng khoán; 

Điều kiện thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, chi nhánh, văn phòng đại diện tổ 

chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán, 

công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ, chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước 

ngoài, đầu tư ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán; Điều kiện đăng ký 

cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ, giao dịch trong ngày, dịch vụ kinh doanh, bù trừ, 

thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; Điều kiện đăng ký làm ngân hàng giám 

sát… 

2. Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật 

lao động 

Theo đó, nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều như sau: 

 Sửa đổi quy định về người giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ); 

 Sửa đổi nội dung HĐLĐ; 

 Sửa đổi quy định về HĐLĐ với người lao động cao tuổi; 

 Bổ sung quy định về thay đổi cơ cấu, công nghệ và lý do kinh tế; 

 Sửa đổi quy định về thời gian tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm; 

 Bãi bỏ quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi 

việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Thay vào đó là bổ sung quy định 

mới về thời hạn thanh toán quyền lợi của người sử dụng lao động và NLĐ khi chấm 

dứt HĐLĐ. 

 Sửa đổi và bổ sung quy định về tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động 

trong thời gian ngừng việc, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng 

lương, tạm ứng tiền lương và khấu trừ tiền lương; 

 Sửa đổi trình tự xử lý kỷ luật lao động; 

 Sửa đổi quy định về kỷ luật sa thải đối với người lao động tự ý bỏ việc. 
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1. Công văn số 4459/TCT-DNL ngày 

14/11/2018 của Tổng cục Thuế về thuế 

TNDN đối với thu nhập từ nước ngoài 

Mức thuế suất thuế TNDN để tính và kê 

khai thuế đối với các khoản thu nhập từ 

nước ngoài là thuế suất thuế TNDN phổ 

thông theo quy định tại pháp luật thuế 

TNDN được áp dụng theo từng thời kỳ, 

không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu 

có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra 

nước ngoài đang được hưởng. 

Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu 

tư đã chịu thuế TNDN (hoặc một loại thuế 

có bản chất tương tự) ở nước ngoài thì khi 

tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, 

Công ty được trừ số thuế đã nộp ở nước 

ngoài hoặc đã được đối tác tại nước ngoài 

trả thay và số thuế TNDN Công ty được 

miễn, giảm đối với phần lợi nhuận được 

hưởng từ dự án đầu tư tại nước ngoài theo 

Luật pháp nước ngoài nhưng số thuế được 

trừ không vượt quá số thuế thu nhập tính 

theo quy định của Luật Thuế TNDN của 

Việt Nam. 

2. Công văn số 4426/TCT-DNL ngày 

12/11/2018 của Tổng cục Thuế về kê 

khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động 

sản xuất thủy điện 

Trường hợp Công ty có trụ sở tại Hà Nội, 

đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ, có nhà máy thủy 

điện tại tỉnh Hà Giang, đồng thời công ty 

vừa có hoạt động kinh doanh khác ngoài 

hoạt động thủy điện và đang thực hiện đầu 

tư một số dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai, Tuyên Quang đang trong giai 

đoạn đầu tư thì phải xác định riêng số 

thuế GTGT phát sinh của hoạt động sản 

xuất thủy điện tại nhà máy thủy điện để 

nộp cho Cục thuế tỉnh Hà Giang (nơi 

được hưởng nguồn thu từ nhà máy thủy 

điện). Số thuế GTGT đã nộp của hoạt 

động sản xuất thủy điện tại tỉnh Hà Giang 

(theo chứng từ nộp thuế) được trừ vào số 

thuế GTGT phải nộp theo Tờ khai thuế 

GTGT mẫu số 01/GTGT của Công ty. 

 

 

 

 

 

3. Công văn số 4389/TCT-TNCN ngày 

08/11/2018 của Tổng cục Thuế về 

vướng mắc chính sách thuế TNCN 

 

3.1. Về cam kết chưa phải khấu trừ thuế: 

- Trường hợp tổ chức trả thu nhập không 

ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng trả 

thu nhập theo từng lần phát sinh từ 

2.000.000 đồng/1ần trở lên thì thực hiện 

khấu trừ thuế TNCN theo quy định. 

- Trường hợp, trong năm người lao động 

có nhiều lần thu nhập 2.000.000 đồng/lần 

trở lên tại cùng một tổ chức trả thu nhập 

hoặc tại nhiều tổ chức trả thu nhập mà ước 

tính tổng mức thu nhập chịu thuế của 

cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa 

đến mức phải nộp thuế thì cá nhân đó 

lập một bản cam kết theo mẫu 02/CK-

TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 

92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ 

Tài chính tại từng đơn vị chi trả thu nhập. 

Tổ chức trả thu nhập tạm thời chưa khấu 

trừ thuế TNCN của cá nhân. 

 

3.2. Xác định thu nhập chịu thuế khi 

quyết toán thuế TNCN: 

- Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền 

lương, tiền công ký HĐLĐ từ 3 tháng trở 

lên mà có thêm thu nhập vãng lai ở các 

nơi khác bình quân tháng trong năm 

không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị 

trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn 

theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì 

không quyết toán thuế đối với phần thu 

nhập này. 

- Trường hợp cá nhân trong năm có thu 

nhập không quá 120 triệu đồng/năm 

nhưng có thu nhập dưới 2 triệu chưa 

được khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 

10% thì khoản thu nhập này được tính 

vào thu nhập chịu thuế khi quyết toán 

thuế. Trong trường hợp này, cá nhân có 

thu nhập phải tự đi quyết toán thuế với cơ 

quan thuế theo quy định.  

 

Công văn mới cần lưu ý 
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4. Công văn số 4445/TCT-DNL ngày 

12/11/2018 của Tổng cục Thuế về thuế 

GTGT đối với hoạt động chuyển 

nhượng kinh doanh ngân hàng bán lẻ 

Việc chuyển nhượng hoạt động kinh 

doanh ngân hàng bán lẻ không phải là 

hoạt động chuyển nhượng vốn nên không 

thuộc đối tượng không chịu thuế 

GTGT. Tuy nhiên, xét đặc thù của giao 

dịch này không phải là hoạt động mua, 

bán hàng hóa, dịch vụ, việc xác định đối 

tượng chịu thuế GTGT cần tính đến các 

yếu tố cấu thành của giao dịch thực tế 

theo hợp đồng để áp thuế GTGT đúng quy 

định. 

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành 

và thực tế thông tin, số liệu, hợp đồng 

chuyển nhượng vốn giữa hai Ngân hàng 

A&B, Biên bản làm việc giữa Ngân hàng 

B và Tồng cục Thuế thì: 

- Các hạng mục là tài sản và nguồn vốn 

liên quan trực tiếp đến dịch vụ cấp tín 

dụng thuộc đối tượng không chịu thuế 

GTGT. 

- Các hạng mục là tài sản cố định, công cụ 

dụng cụ, chi phí cải tạo văn phòng và tiền 

thuê VP trả trước mà Ngân hàng đã tách 

được sau thời điểm chuyển nhượng trên 

BCTC không liên quan trực tiếp đến 

hoạt động cấp tín dụng nên phải chịu 

thuế GTGT là 10%. 

- Đối với số tiền cố định mà Ngân hàng A 

nhận được từ ngân hàng B, do không phải 

là trị giá hàng hóa, dịch vụ nên không 

phải kê khai nộp thuế GTGT nhưng phải 

kê khai nộp thuế TNDN theo quy định. 

 

5. Công văn số 4261/TCT-KK ngày 

01/11/2018 của Tổng cục Thuế hướng 

dẫn kê khai, hoàn thuế GTGT 

Trường hợp dự án đầu tư do Công ty trực 

tiếp quản lý được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt, Công ty thành lập Chi nhánh 

tại tỉnh khác nhằm mục đích bàn giao dự 

án cho Chi nhánh quản lý sau khi dự án 

hoàn thành, đi vào hoạt động: 

- Nếu dự án đầu tư chia ra nhiều giai 

đoạn, hạng mục đầu tư: Đối với hạng 

mục đã hoàn thành, phát sinh doanh thu 

thì không được hoàn thuế GTGT đầu vào 

phát sinh sau thời điểm phát sinh doanh 

thu, số thuế GTGT đầu vào phát sinh 

trước thời điểm phát sinh doanh thu nếu 

đáp ứng điều kiện khấu trừ thì được xem 

xét giải quyết hoàn thuế. Công ty bàn giao 

số thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn, 

số thuế GTGT đầu ra của hạng mục đầu tư 

phát sinh doanh thu cho Chi nhánh để kê 

khai trên tờ khai mẫu 01/GTGT nộp cơ 

quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh tại 

địa bàn phát sinh doanh thu. 

Đối với những hạng mục còn lại đang 

đầu tư, Công ty tiếp tục kê khai số thuế 

GTGT đầu vào của dự án trên tờ khai thuế 

GTGT mẫu 02/GTGT và thực hiện bù trừ 

với thuế GTGT của hoạt động sản xuất 

kinh doanh đang thực hiện trên tờ khai 

thuế GTGT mẫu 01/GTGT. Trường hợp 

sau khi thực hiện bù trừ, số thuế GTGT 

đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu 

trừ hết thì Công ty đề nghị cơ quan thuế 

quản lý trực tiếp giải quyết hoàn thuế. 

- Nếu dự án đầu tư không chia giai 

đoạn, hạng mục đầu tư mà đã phát sinh 

doanh thu thì không được hoàn thuế 

GTGT đầu vào phát sinh sau thời điểm 

phát sinh doanh thu, số thuế GTGT đầu 

vào phát sinh trước thời điểm phát sinh 

doanh thu nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ 

thì được xem xét giải quyết hoàn thuế. 

Công ty bàn giao số thuế GTGT đầu vào 

chưa được hoàn, số thuế GTGT đầu ra của 

dự án cho Chi nhánh kê khai trên tờ khai 

mẫu 01/GTGT tại cơ quan thuế quản lý 

trực tiếp Chi nhánh tại địa bàn phát sinh 

doanh thu. 
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6. Công văn số 4139/TCT-DNL ngày 

24/10/2018 của Tổng cục Thuế về thuế 

suất thuế TNDN đối với hoạt động kinh 

doanh nước sạch 

Trường hợp pháp nhân kinh doanh độc lập 

hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung 

cấp nước sạch đáp ứng đủ các tiêu chí quy 

mô, tiêu chuẩn về cơ sở thực hiện xã hội 

hóa thì được áp dụng thuế suất thuế 

TNDN ưu đãi 10% đối với thu nhập từ 

thực hiện hoạt động cung cấp nước sạch. 

Trường hợp pháp nhân kinh doanh độc lập 

có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh 

thì doanh nghiệp phải tính riêng thu 

nhập từ hoạt động cung cấp nước sạch 

được hưởng ưu đãi thuế TNDN và thu 

nhập từ hoạt động kinh doanh không được 

hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế 

riêng.  

Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh 

nghiệp không tính riêng thu nhập từ 

hoạt động cung cấp nước sạch được 

hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt 

động sản xuất kinh doanh không được 

hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của 

hoạt động cung cấp nước sạch được 

hưởng ưu đãi thuế xác định bằng (=) tổng 

thu nhập tính thuế nhân (x) với tỷ lệ phần 

trăm (%) doanh thu hoặc chi phí được trừ 

của hoạt động cung cấp nước sạch được 

ưu đãi thuế so với tổng doanh thu hoặc 

tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp 

trong kỳ tính thuế. 

7. Công văn số 4266/TCT-CS ngày 

01/11/2018 của Tổng cục Thuế về miễn, 

giảm tiền thuê đất 

Ngày 14/12/2017, Công ty A ký hợp đồng 

mua vườn cây cao su và các cây công 

nghiệp khác gắn liền trên diện tích đất là 

621.015 m2 của Công ty B. Ngày 

05/02/2018, UBND tỉnh Đắk Nông có 

Quyết định về việc thu hồi 633.261m2 đất 

của Công ty B cho Công ty A thuê. 

Ngày 23/3/2018, Công ty A được Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp giấy 

chứng nhận đầu tư dự án “Trồng cây ăn 

trái theo hướng bền vững" với quy mô 

diện tích đất 633.261 m2 và thời gian hoạt 

động dự án là 38 năm kể từ ngày ký.  

 

 
 

Do vậy, trường hợp nếu dự án đầu tư của 

Công ty A là dự án độc lập, khác với dự 

án mà Công ty B đã thực hiện trước đó và 

được Nhà nước cho thuê đất lần đầu trên 

diện tích đất thực hiện dự án thì dự án của 

Công ty A đáp ứng điều kiện là trường 

hợp thuê đất mới và việc xem xét miễn 

tiền thuê đất của dự án được thực hiện 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

8. Công văn số 4236/TCT-KK ngày 

31/10/2018 của Tổng cục Thuế về hoàn 

trả tiền thuế GTGT nộp thừa 

Người nộp thuế đang hoạt động, có số tiền 

thuế GTGT đã nộp vào Ngân sách nhà 

nước lớn hơn số thuế phát sinh phải nộp, 

sau khi thực hiện bù trừ theo quy định tại 

Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 33 Thông 

tư số 156/2013/TT-BTC mà vẫn còn số 

tiền thuế GTGT nộp thừa thì được giải 

quyết hoàn số thuế nộp thừa theo quy 

định. 

Người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn số 

thuế nộp thừa đến cơ quan thuế trực tiếp 

quản lý để được giải quyết hoàn thuế. Cơ 

quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế 

có trách nhiệm kiếm soát, xác định đúng 

số nộp thừa được hoàn và giải quyết hoàn 

thuế nộp thừa theo đúng quy định. 
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 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 
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