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Trang 2 

 

1. Thông tư số 15/2018/TT-NHNN ngày 18/06/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp 

Bổ sung, làm rõ quy định về nội dung tối thiểu của quy định kiểm soát nội bộ của Tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp: “Quy định kiểm soát 

nội bộ hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu phát hành với mục 

đích thực hiện các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro theo đánh giá của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm phát hiện các rủi ro, vi phạm pháp luật 

và đảm bảo khả năng thu hồi tiền gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp.” 

Bổ sung nguyên tắc mua trái phiếu doanh nghiệp: “Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để 

cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.” 

2. Thông tư số 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018 của bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện mức 

lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 

Theo đó, mức lương cơ sở tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng. 

Đối với Khối Doanh nghiệp, mức lương cơ sở mới này ảnh hưởng đến các khoản trợ cấp theo 

Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm… Cụ thể, mức trần đóng Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm 

thất nghiệp (20 tháng lương cơ sở) sẽ tăng từ 26 triệu đồng lên mức 27,8 triệu đồng; phụ cấp 

thai sản (02 tháng lương cơ sở) cũng tăng từ 2,6 triệu đồng lên mức 2,78 triệu đồng… 

3. Quyết định số 256/QĐ-BTC ngày 16/04/2018 của Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi 

thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế 

Theo đó, mở rộng phạm vi thực hiện việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực 

của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế căn cứ hệ thống công nghệ thông tin quản lý hóa đơn điện 

tử có mã xác thực của cơ quan thuế để quyết định lựa chọn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương tham gia thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực 

của cơ quan thuế ngoài các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản pháp luật mới 
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Công văn mới cần lưu ý  

I. THUẾ GTGT 

1. Công văn số 2301/TCT-CS ngày 

11/6/2018 của Tổng cục Thuế về chứng 

từ thanh toán qua Ngân hàng 

Theo quy định hiện hành thì chỉ có 

“trường hợp phía nước ngoài (bên nhập 

khẩu) uỷ quyền cho bên thứ ba là tổ 

chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện 

thanh toán; bên thứ ba yêu cầu tổ chức ở 

Việt Nam (bên thứ tư) thanh toán bù trừ 

công nợ với bên thứ ba bằng việc thực 

hiện thanh toán qua ngân hàng số tiền 

bên nhập khẩu phải thanh toán cho cơ sở 

kinh doanh Việt Nam xuất khẩu mới 

được coi là thanh toán qua ngân hàng và 

được chấp thuận khấu trừ, hoàn thuế 

GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu.” 

Trường hợp Công ty A tại Việt Nam xuất 

khẩu hàng hóa cho Công ty B ở nước 

ngoài, việc thanh toán được bên nhập 

khẩu là Công ty B uỷ quyền cho bên thứ 

ba là Ngân hàng tại Việt Nam thanh toán 

theo thoả thuận giữa hai bên thì hình thức 

thanh toán này là chưa phù hợp với quy 

định và không được chấp thuận khấu trừ, 

hoàn thuế GTGT. 

2. Công văn số 2303/TCT-CS ngày 

11/6/2018 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế GTGT 

Trường hợp Công ty có chương trình hỗ 

trợ đại lý bán hàng, Công ty lập chứng từ 

chi tiền, đồng thời bên nhận tiền là đại lý 

căn cứ nội dung thu để lập chứng từ thu 

theo quy định. Các khoản chi hỗ trợ 

khách hàng thông qua các đại lý của 

Công ty nêu trên được tính vào chi phí 

được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ 

theo quy định. 

II. THUẾ TNDN 

1. Công văn số 2398/TCT-CS ngày 

18/06/2018 của Tổng cục Thuế về việc 

gia hạn nộp thuế 

Doanh nghiệp không phải tổ chức tín 

 

dụng khi thực hiện các giao dịch vay và trả 

nợ vay không sử dụng các hình thức thanh 

toán không sử dụng tiền mặt phù hợp theo 

quy định hiện hành thì khoản chi phí lãi 

vay của doanh nghiệp không được tính vào 

chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 

thuế TNDN. 

2. Công văn số 1550/TCT-CS ngày 

24/4/2018 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế liên quan đến hoạt động quảng 

cáo trên Facebook, Google 

 

2.1 Thuế GTGT: 

Doanh nghiệp thuê đơn vị khác tại Việt 

Nam thực hiện quảng cáo trên Facebook, 

Google thì thuế GTGT đầu vào của chi phí 

quảng cáo phục vụ hoạt động sản xuất kinh 

doanh chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn 

bộ nếu đáp ứng các điều kiện theo quy 

định. 

2.2 Thuế TNDN 

Doanh nghiệp có phát sinh chi phí đăng 

quảng cáo trên Facebook, Google nếu 

khoản chi này đáp ứng đủ các điều kiện 

thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ hoá 

đơn, chứng từ hợp pháp mang tên, địa chỉ, 

mã số thuế của doanh nghiệp và chứng từ 

thanh toán không dùng tiền mặt theo quy 

định thì được tính vào chi phí được trừ khi 

xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

2.3 Thuế nhà thầu 

Về nguyên tắc trường hợp Google, 

Facebook (Nhà thầu nước ngoài) ký hợp 

đồng với Công ty Việt Nam để cung cấp 

dịch vụ quảng cáo trên ứng dụng Google, 

Facebook và phát sinh thu nhập tại Việt 

Nam thì Google, Facebook thuộc đối 

tượng nộp thuế nhà thầu (thuế GTGT, thuế 

TNDN) tại Việt Nam. Công ty Việt Nam 

có trách nhiệm khai, khấu trừ và nộp thuế 

thay cho Nhà thầu nước ngoài theo quy 

định. 
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III. THUẾ TNCN 

1. Công văn số 2465/TCT-TNCN ngày 

20/6/2018 của Tổng cục Thuế về thuế 

TNCN đối với thu nhập của cá nhân 

không cư trú 

- Điều kiện để xác định chủ lao động: 
là đối tượng sử dụng lao động thực sự, 

có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Có quyền đối với sản phẩm và dịch vụ 

do người lao động tạo ra và chịu trách 

nhiệm cũng như rủi ro đối với lao động 

đó; 

b) Đưa ra hướng dẫn và cung cấp 

phương tiện lao động cho người lao 

động; 

c) Có quyền kiểm soát và chịu trách 

nhiệm về địa điểm lao động. 

- Xác định thuế TNCN: Trường hợp 

của đơn vị tại Việt Nam ký hợp đồng với 

cá nhân nước ngoài không hiện diện tại 

Việt Nam để thực hiện công việc tại 

nước ngoài thì thu nhập của các cá nhân 

đó thuộc diện phải chịu thuế TNCN tại 

Việt Nam bởi mặc dù cá nhân không 

hiện diện tại Việt Nam nhưng công việc 

mà cá nhân thực hiện phát sinh tại Việt 

Nam nên thu nhập mà cá nhân nhận được 

từ công việc đó được xác định là thu 

nhập phát sinh tại Việt Nam. 

2. Công văn số 2249/TCT-TNCN ngày 

6/6/2018 của Tổng cục Thuế về kê khai, 

ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

Theo quy định hiện hành, trường hợp 

người lao động nước ngoài là cá nhân cư 

trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền 

lương, tiền công do các tồ chức, cá nhân 

trả từ nước ngoài thì thực hiện khai thuế 

trực tiếp với cơ quan thuế theo quý. Cuối 

năm người lao động nước ngoài là cá 

nhân cư trú tại Việt Nam có trách nhiệm 

tự quyết toán thuế. 

Trường hợp người lao động nước ngoài 

là cá nhân cư trú tại Việt Nam chỉ có thu 

nhập từ tiền lương, tiền công do tồ  

 

chức, cá nhân tại Việt Nam chi trả thì được 

ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu 

nhập quyết toán thuế thay. 

3. Công văn số 2250/TCT-TNCN ngày 

6/6/2018 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế đối với hoạt động cho thuê tài 

sản của nhóm cá nhân 

Trước năm 2015 thuế TNCN đối với cá 

nhân kinh doanh nói chung và đối với cá 

nhân cho thuê tài sản nói riêng được tính 

trên thu nhập tính thuế (TNTT = Thu nhập 

chịu thuế - các khoản giảm trừ) và phải 

quyết toán thuế TNCN đối với từng cá 

nhân theo biểu lũy tiến từng phần với thuế 

suất từ 5% đến 35%. Do đó, trường hợp 

nhóm cá nhân kinh doanh, đồng sở hữu tài 

sản cho thuê thì TNTT được tính theo 

từng cá nhân nhằm mục đích tính giảm 

trừ gia cảnh và quyết toán theo từng cá 

nhân. 

Từ năm 2015, thuế TNCN đối với cá nhân 

kinh doanh nói chung và đối với cá nhân 

cho thuê tài sản nói riêng được sửa đổi 

theo hướng tính trên doanh thu, áp dụng 

duy nhất một thuế suất toàn phần là 10% 

(5% GTGT, 5% TNCN) và không phải 

quyết toán. Do đó, trường hợp nhóm kinh 

doanh hoặc đồng sở hữu cho thuê tài sản, 

khi tính thuế TNCN là tính trên tổng 

doanh thu. Quy định này cũng phù hợp 

với cách tính thuế đối với doanh nghiệp 

nhỏ và siêu nhỏ - việc tính ngưỡng doanh 

thu chịu thuế cũng tính trên tổng doanh thu 

không phân biệt thành viên góp vốn. 
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IV. QUẢN LÝ THUẾ 

1. Công văn số 2398/TCT-CS ngày 

18/06/2018 của Tổng cục Thuế về việc 

gia hạn nộp thuế 

Theo quy định hiện hành, việc điều chỉnh 

đơn giá cho thuê đất được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về tiền thuê đất, 

việc đơn giá thuê đất tăng so với thời 

gian ổn định trước đó không được coi là 

khó khăn đặc biệt để người nộp thuế đề 

nghị gia hạn nộp thuế. 

Việc nâng cấp, xây dựng, sửa chữa cơ sở 

hạ tầng để phục vụ kinh doanh là hoạt 

động thường xuyên trong quá trình quản 

lý, sản xuất và kinh doanh của đơn vị, 

vậy nên vấn đề doanh thu giảm sút do 

ảnh hưởng của quá trình nâng cấp, xây 

dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng không 

thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế do 

gặp "khó khăn đặc biệt khác" theo quy 

định. 

 

V. THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ KHÁC 

1. Công văn số 2044/TCT-CS ngày 

28/5/2018 của Tổng cục Thuế về thuế 

nhà thầu 

Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện công 

việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu 

ký với Nhà thầu chính có giao bớt một 

phần giá trị công việc cho nhà thầu phụ 

Việt Nam mà các nhà thầu phụ Việt Nam 

này không nằm trong danh sách nhà thầu 

và các hạng mục tương ứng được liệt kê 

kèm theo Hợp đồng nhà thầu ký giữa nhà 

thầu chính với bên Việt Nam thì doanh thu 

tính thuế TNDN của nhà thầu phụ nước 

ngoài không được tính trừ phần giá trị 

công việc, giá trị thuê máy móc, thiết bị, 

thuê nhân công … do nhà thầu phụ Việt 

Nam thực hiện. 

2. Công văn số 2400/TCT-CS ngày 

18/6/2018 của Tổng cục Thuế giải đáp 

chính sách thu lệ phí trước bạ 

Trường hợp đơn vị đã đăng ký quyền sở 

hữu, quyền sử dụng dự án với cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền thì thực hiện như 

sau: 

- Đối với đất được cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền cho thuê để sử dụng vào mục 

đích xây dựng dự án theo hình thức thuê 

đất trả tiền thuê đất hàng năm thì được 

miễn lệ phí trước bạ; trường hợp đất thuê 

để sử dụng vào mục đích xây dựng dự án 

theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất 

một lần thì phải nộp lệ phí trước bạ theo 

quy định. 

- Đối với nhà xưởng dự án thuộc đối 

tượng được miễn lệ phí trước bạ theo 

quy định: “Nhà xưởng của cơ sở sản xuất, 

bao gồm cả nhà bảo vệ, nhà điều hành, 

nhà để máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất 

kinh doanh; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe 

của cơ sở sản xuất, kinh doanh.” 

 



 

  

 

 

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 

Phó phòng Tư vấn đào tạo  

- phụ trách bản tin 

Mobile: 0944 686 905 

Email: hiengiang.afa@gmail.com 
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