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Trang 2 

 

1. Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương 

tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 

Theo đó, Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng kể từ ngày 

01/01/2019, cụ thể như sau: 

 

Mức lương tối thiểu 

vùng 

Năm 2019 

(VND/tháng) 

Năm 2018 

(VND/tháng) 

Tăng 

Vùng I 4.180.000 3.980.000 200.000 VND ~ 5,0% 

Vùng II 3.710.000 3.530.000 180.000 VND ~ 5,1% 

Vùng III 3.250.000 3.090.000 160.000 VND ~ 5,2% 

Vùng IV 2.920.000 2.760.000 160.000 VND ~ 5,8% 

Mức lương tối thiểu vùng này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao 

động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động phải bảo đảm: 

a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản 

đơn nhất; 

b) Cao hơn ít nhất 7% đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề. 

Bên cạnh đó, danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng cũng có sự thay đổi. 

2. Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử 

trong hoạt động tài chính 

Nghị định này định nghĩa “Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính” là giao dịch điện 

tử giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các loại hoạt động nghiệp vụ: ngân sách nhà nước, 

ngân quỹ nhà nước, thuế, phí, lệ phí, thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, 

tài sản công, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài 

chính hợp tác xã, hải quan, kế toán, quản lý nhà nước về giá, chứng khoán, dịch vụ tài 

chính, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, kinh doanh bảo hiểm và các dịch vụ tài chính 

khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Việc thực hiện các hoạt động 

nghiệp vụ này theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Theo đó, Nghị định ban hành các quy định cụ thể về chứng từ điện tử như giá trị pháp lý 

của chứng từ điện tử, chuyển chứng từ giấy sang chứng từ điện tử và ngược lại, việc sửa 

đổi, lưu trữ, tiêu hủy, niêm phong chứng từ điện tử, quy định đối với hệ thống thông tin, 

việc bảo đảm an toàn trong giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, sử dụng dịch vụ 

người trung gian trong giao dịch điện tử và xác minh thông tin về giao dịch điện tử. 
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1. Công văn số 5000/TCT-DNL ngày 

12/12/2018 của Tổng cục Thuế về 

xuất hóa đơn GTGT cho chương 

trình Marketing 

Trường hợp Công ty có thỏa thuận chi 

bằng tiền cho các cơ sở kinh doanh để 

các cơ sở kinh doanh này thực hiện các 

hoạt động marketing, quảng cáo hình 

ảnh thương hiệu cho Công ty thì các cơ 

sở kinh doanh phải lập hóa đơn 

GTGT và thực hiện khai, nộp thuế 

GTGT theo quy định. 

Các khoản chi của Công ty bằng tiền 

cho các cơ sở kinh doanh theo hóa đơn 

nêu trên nếu đáp ứng các điều kiện quy 

định tại Điều 4 Thông tư số 

96/2015/TT-BTC thì được hạch toán 

vào chi phí được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế TNDN.  

2. Công văn số 4958/TCT-DNNCN ngày 

10/12/2018 của Tổng cục Thuế về việc 

xác định mức doanh thu tính lệ phí 

môn bài 

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức 

thu lệ phí môn bài đối với hộ, cá nhân 

kinh doanh là tổng doanh thu tính 

thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 

trước liền kề theo quy định của pháp 

luật về thuế TNCN. Trường hợp hộ, cá 

nhân mới ra kinh doanh trong năm thì 

mức doanh thu làm cơ sở xác định mức 

thu lệ phí môn bài là tổng doanh thu 

của năm tính thuế theo quy định của 

pháp luật thuế TNCN. 

Theo quy định của pháp luật thuế 

TNCN thì doanh thu tính thuế TNCN 

của năm đối với trường hợp kinh doanh 

không trọn năm bao gồm cả trường hợp 

mới ra kinh doanh trong thời gian của 

06 tháng đầu năm là doanh thu tính thuế 

TNCN của một năm (12 tháng) . 

Như vậy, trường hợp Cá nhân ra kinh 

doanh từ tháng 4/2018 thì thuộc diện 

nộp lệ phí môn bài của cả năm 2018 

tính theo mức doanh thu của 12 tháng. 

Đối với năm 2019, mức lệ phí môn bài 

được tính theo doanh thu 12 tháng của 

năm trước liền kề là năm 2018. 

 

3. Công văn số 4885/TCT-TTKT ngày 

5/12/2018 của Tổng cục Thuế về xử lý 

vi phạm sử dụng hóa đơn 

Căn cứ các quy định trên, trường hợp 

người nộp thuế sử dụng hoá đơn trong 

thời gian cơ quan thuế có Quyết định về 

việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp 

thông báo hoá đơn không còn giá trị sử 

dụng là hành vi sử dụng hoá đơn bất 

hợp pháp, cơ quan thuế thực hiện truy 

thu số thuế phát sinh (nếu có) do sử 

dụng hoá đơn bất hợp pháp.  

Các hoá đơn nêu trên không còn giá trị 

sử dụng, đơn vị bán hàng và mua hàng 

bị xử phạt vi phạm hành chính về hành 

vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp; đơn 

vị bán hàng và đơn vị mua hàng phải 

lập biên bản thu hồi các hoá đơn đã lập 

sai quy định. Sau khi quyết định cưỡng 

chế hết hiệu lực hoặc chấm dứt hiệu 

lực, qua xác minh cơ quan thuế xác 

định thực tế có hoạt động mua bán hàng 

hoá, dịch vụ thì cơ quan thuế hướng dẫn 

đơn vị bán hàng xuất hoá đơn và thực 

hiện kê khai thuế theo quy định. 

4. Công văn số 4837/TCT-CS ngày 

4/12/2018 của Tổng cục Thuế về xuất 

hóa đơn đối với hoạt động chuyển 

nhượng dự án 

Trường hợp Công ty A ký hợp đồng 

chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư 

xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu 

công nghiệp cho Công ty B, dự án đang 

trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt 

động, đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư 

theo quy định của Luật đầu tư và sản 

xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu 

thuế GTGT, bên nhận chuyển nhượng 

tiếp tục thực hiện và không thay đổi 

mục tiêu đầu tư của dự án thì hoạt động 

chuyển nhượng dự án đầu tư của Công 

ty A thuộc đối tượng không phải kê 

khai, tính nộp thuế GTGT. 

Việc lập hóa đơn theo hướng dẫn tại 

điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo 

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 

31/3/2014 của Bộ Tài chính, trên hóa 

đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh 

toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT 

không ghi và gạch bỏ. 
 

Công văn mới cần lưu ý 
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5. Công văn số 4763/TCT-CS ngày 

29/11/2018 của Tổng cục Thuế về việc 

áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 

số 119/2018/NĐ-CP 

- Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành 

lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 

đến ngày 31/10/2020, cơ quan thuế chưa 

thông báo cơ sở kinh doanh mới thành 

lập sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị 

định số 119/2018/NĐ-CP thì các cơ sở 

kinh doanh mới thành lập này đăng ký 

phát hành hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, 

hóa đơn điện tử hoặc mua hóa đơn của cơ 

quan thuế để sử dụng (nếu thuộc trường 

hợp mua hóa đơn) và thực hiện các thủ tục 

hành chính về hóa đơn theo quy định tại 

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 

14/05/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP 

ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-

CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP. 

- Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành 

lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 

đến ngày 31/10/2020 cơ quan thuế thông 

báo thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử 
theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP 

nhưng cơ sở kinh doanh mới thành lập 

chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công 

nghệ thông tin mà đăng ký phát hành hóa 

đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, 

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và các văn 

bản hướng dẫn các Nghị định này thì cơ 

sở kinh doanh mới thành lập này thực 

hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế 

theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghi định số 119/2018/NĐ-CP cùng 

với việc nộp tờ khai thuế GTGT. 

6. Công văn số 4809/TCT-

DNNVV&HKD,CN ngày 3/12/2018 của 

Tổng cục Thuế về kê khai, nộp thuế 

TNCN 

Trường hợp bệnh viện tổ chức hoạt động 

khám chữa bệnh dịch vụ và chi trả tiền bồi 

dưỡng cho người lao động theo quy chế 

chi tiêu nội bộ của bệnh viện, không theo 

quy định của Luật Lao động thì khoản thu 

nhập người lao động nhận dược từ hoạt 

động này là khoản thu nhập thuộc đối 

tượng chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền 

công theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân. 

 

 

7. Công văn số 4807/TCT-

DNNVV&HKD,CN của Tổng cục Thuế 

về vướng mắc thuế TNCN từ 02 nơi trở 

lên 

Trường hợp cá nhân làm đại lý xổ số ký 

hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến 

thiết có số tiền hoa hồng từ việc làm đại lý 

xổ số thì phần thu nhập này không tính 

gộp với thu nhập từ tiền lương, tiền 

công. 

Trường hợp cá nhân làm đại lý xổ số ký 

hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến 

thiết có số tiền hoa hồng từ việc làm đại lý 

xổ số trong năm dương lịch trên 100 triệu 

đồng thì Công ty có trách nhiệm khấu 

trừ thuế TNCN của đại lý xổ số.  

Cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, 

bán hàng đa cấp nếu phát sinh thuế TNCN 

phải nộp thêm trong trường hợp Công ty 

xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, 

doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa khấu 

trừ thuế do chưa đến mức phải nộp thuế 

thì cuối năm cá nhân thực hiện khai thuế 

vào tờ khai thuế năm theo mẫu số 

01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo 

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 

15/06/2015 của Bộ Tài chính. 
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8. Công văn số 4829/TCT-CS ngày 

4/12/2018 của Tổng cục Thuế về kê khai 

thuế GTGT đối với vé cầu đường 

Trước 01/01/2017: Trường hợp, công 

trình đường bộ được đầu tư xây dựng 

bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thu 

vé cước phí đường bộ theo quy định của 

pháp luật về phí và lệ phí thuộc đối tượng 

không chịu thuế GTGT. Trường hợp, 

công trình đường bộ được đầu tư xây 

dựng không bằng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước mà do tổ chức, cá nhân quản 

lý khai thác thu vé cước phí đường bộ, 

nếu vé cước phí đường bộ được thông báo 

phát hành là hóa đơn theo quy định và có 

ghi giá thanh toán là giá đã bao gồm thuế 

GTGT thì cơ sở kinh doanh được căn cứ 

vào vé cước phí đường bộ để kê khai, 

khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

Từ 01/01/2017: theo quy định tại Luật phí 

và lệ phí thì phí sử dụng đường bộ chuyển 

sang thực hiện theo cơ chế giá (do nhà 

nước định giá) nên theo Luật thuế GTGT 

thì giá dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc 

đối tượng chịu thuế GTGT. Do đó, vé 

cước phí đường bộ được thông báo phát 

hành là hóa đơn theo quy định và có ghi 

giá thanh toán là giá đã bao gồm thuế 

GTGT thì cơ sở kinh doanh sử dụng 

đường bộ được căn cứ vào vé cước phí 

đường bộ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT 

đầu vào theo quy định. 

 

9. Công văn số 5031/TCT-CS ngày 

13/12/2018 của Bộ Tài chính về chính 

sách thuế nhà thầu 

- Trường hợp Công ty Việt Nam sử dụng 

"Giải pháp bảo vệ thương hiệu tích hợp” của 

Tập đoàn nước ngoài để in nhãn đính vào sản 

phẩm của khách hàng, tức là sử dụng phần 

mềm dựa trên nền tảng mã vạch để truy xuất 

dãy số seri nhằm phân biệt các nhãn mác khác 

nhau trên bao bì sản phẩm nhằm theo dõi, 

kiểm soát, nhận diện thương hiệu, bảo vệ 

thương hiệu; vận chuyển, tiếp thị, theo dõi, 

kiểm soát hàng tồn kho... cho khách hàng là 

chủ thương hiệu thì thu nhập của Tập đoàn 

nước ngoài từ việc cung cấp “Giải pháp bảo 

vệ thương hiệu tích hợp” là thu nhập từ bản 

quyền phần mềm thuộc đối tượng chịu thuế 

TNDN với tỷ lệ (%) tính trên doanh thu tính 

thuế là 10% và thuộc đối tượng không chịu 

thuế GTGT. 

- Trường hợp Công ty Việt Nam sử dụng 

nhãn hiệu của Tập đoàn nước ngoài kể cả 

trường hợp nhãn hiệu này được thể hiện bằng 

mã vạch để in trên bao bì sản phẩm thì thuế 

nhà thầu được thực hiện theo hướng dẫn tại 

công văn số 15888/BTC-CST ngày 7/11/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Theo Công văn số 15888/BTC-CST ngày 

7/11/2016 hướng dẫn chính sách thuế nhà 

thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng 

nhãn hiệu thì: 

 

Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): 
Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài có phát 

sinh khoản thu nhập được trả cho quyền sử 

dụng nhãn hiệu mà phù hợp với quy định của 

pháp luật về sở hữu trí tuệ thì khoản thu nhập 

này thuộc đối tượng chịu thuế TNDN và tỷ lệ 

(%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế 

là 10%. 

 

Về thuế giá trị gia tăng (GTGT): Trường hợp 

doanh nghiệp nước ngoài nhận tiền từ hoạt 

động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu mà 

phù hợp với quy định của pháp luật về sở hữu 

trí tuệ thì phải chịu thuế GTGT và thuế suất 

thuế GTGT là 10% (nếu áp dụng theo phương 

pháp khấu trừ) hoặc tỷ lệ (%) thuế GTGT tính 

trên doanh thu tính thuế là 5% (nếu áp dụng 

theo phương pháp trực tiếp). 

 



 

  

 

 

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, MBA 

Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0935 58 3456 

Email: trung.pq@afac.com.vn/      

            trung.afa@gmail.com 

 

Ông Lê Huy Đông CPA 

Trưởng phòng Tư vấn đào tạo 

Mobile: 0944 322 988 

Email: donglh.afa@gmail.com 

 

Bà Nguyễn Thị Hiền Giang MBA,CPA 

Phó phòng Tư vấn đào tạo  

- phụ trách bản tin 

Mobile: 0944 686 905 

Email: hiengiang.afa@gmail.com 

 

 

 

 

 

LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 
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