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Trang 2 

 

1. Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát 

hành trái phiếu doanh nghiệp 

Nghị định này thay thế Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về 

phát hành trái phiếu doanh nghiệp. 

Nghị định này quy định việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ 

trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và việc phát hành trái 

phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, không điều chỉnh việc phát hành trái phiếu 

doanh nghiệp ra công chúng theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng 

dẫn. 

Theo đó, quy định mới được thay đổi theo chiều hướng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp 

trong việc gọi vốn từ trái phiếu, đồng thời cũng có một số quy định chặt chẽ hơn để quản 

lý việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp. Có thể tóm tắt một số nội dung mới đáng 

chú ý như dưới đây: 

 Doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm 

về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ. Theo đó, doanh nghiệp có thời 

gian hoạt động từ 1 năm trở lên kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp sẽ được phát hành trái phiếu. 

 Quy định mới tại Nghị định 163 cũng không yêu cầu doanh nghiệp phải có lãi mà chỉ 

cần có báo cáo tài chính kiểm toán năm liền trước của năm phát hành được kiểm toán 

bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định. 

 Doanh nghiệp phát hành được mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái 

phiếu để giảm nợ hoặc cơ cấu lại nợ. 

 Doanh nghiệp muốn phát hành riêng lẻ trái phiếu phải có lịch sử thanh toán gốc và lãi 

trái phiếu đã phát hành (nếu có) trong 3 năm liên tiếp trước đó đầy đủ. 

 Nghị định mới yêu cầu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trái phiếu phải chấp hành quy 

định về công bố thông tin trước và sau phát hành, trước khi chuyển đổi, hoặc mua 

lại trước hạn. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải công bố thông tin định kỳ 6 tháng 1 

lần BCTC bán niên, BCTC năm được kiểm toán hoặc được chưa được kiểm toán 

nhưng được đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên xác nhận, công bố tiến độ sử 

dụng vốn, thanh toán gốc, lãi trái phiếu 

Nghị định này có hiệu lực kể từ 01/02/2019. 

2. Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ 

Theo đó, các đơn vị bắt buộc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ bao gồm: 

 Công ty niêm yết; 

 Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo 

mô hình công ty mẹ - công ty con; 

 Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty 
con. 

Đồng thời, Nghị định cũng khuyến khích các doanh nghiệp khác thực hiện công tác kiểm 

toán nội bộ. Các doanh nghiệp có thể tự tổ chức kiểm toán nội bộ hoặc có thể thuê tổ chức 

kiểm toán độc lập đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ. 

Nghị định này có hiệu lực kể từ 01/04/2019. 

Văn bản pháp luật mới 
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3. Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 

dẫn về đăng ký doanh nghiệp 

Theo đó, ban hành các mẫu văn bản về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, 

thay thế cho các mẫu trong thông tư 20. 

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung nội dung căn cứ Nghị định số 108/2018/NĐ-CP vào các 

điều khoản tương ứng của Thông tư 20 để phù hợp với hiệu lực của các văn bản hiện hành 

về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. 

Thông tư 02 có hiệu lực kể từ 11/03/2019. 

4. Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt 

Theo đó, một số nội dung cơ bản của Nghị định mới như sau: 

 Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế TTĐB đối với tàu bay sử dụng cho mục 

đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ. 

 Bổ sung quy định về Thủ tục, hồ sơ, trình tự và thẩm quyền giải quyết hoàn 
thuế TTĐB đối với hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu và đối với hàng hóa là 

nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu. 

Đồng thời quy định rõ: Trường hợp tờ khai nhập khẩu có tiền thuế nhập khẩu, tiền 

thuế TTĐB đề nghị hoàn thì hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu đồng thời là hồ sơ hoàn 

thuế TTĐB. 

 Số thuế TTĐB được khấu trừ bao gồm cả số thuế TTĐB đã nộp theo Quyết định 

ấn định thuế của cơ quan hải quan, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian 

lận, trốn thuế. 

 Bổ sung quy định chi tiết về khấu trừ thuế, hoàn thuế TTĐB đối với cơ sở sản 

xuất, pha chế xăng sinh học. 

 Bổ sung quy định chi tiết về điều kiện khấu trừ thuế TTĐB. 

 Ban hành các mẫu biểu liên quan đến thuế TTĐB như: Mẫu Tờ khai thuế TTĐB; 
mẫu Bảng xác định số thuế TTĐB được khấu trừ; mẫu Giấy đề nghị hoàn trả khoản 

thu NSNN. 

Nghị định này có hiệu lực kể từ 20/03/2019. 
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1. Công văn số 310/TCT-DNL ngày 

28/01/2019 của Tổng cục Thuế trả lời 

kiến nghị của các công ty chứng khoán 

về áp dụng Khoản 3 Điều 8 Nghị định 

số 20 

Đối tượng áp dụng quy định tại Khoản 3 

Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 quy định về quản lý thuế 

đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 

là NNT có phát sinh giao dịch với các bên 

có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 

5 Nghị định số 20, trừ trường hợp NNT là 

đối tượng áp dụng của Luật các tổ chức 

tín dụng và Luật kinh doanh bảo hiểm. 

Tổng chi phí lãi vay của NNT được trừ 

khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN 

theo quy định trên được tính trên tổng chi 

phí lãi vay phát sinh trong kỳ, không 

phân biệt chi phí lãi vay phát sinh từ 

giao dịch vay với bên liên kết hay bên 

độc lập. 

2. Công văn số 147/TCT-KK của Tổng 

cục Thuế ngày 11/01/2019 hướng dẫn 

hoàn thuế GTGT đầu vào của mặt hàng 

phân bón 

Trường hợp Công ty kinh doanh mặt hàng 

phân bón thuộc đối tượng chịu thuế 

GTGT trước ngày 01/1/2015 và thuộc 

đối tượng không chịu thuế GTGT kể từ 

ngày 01/1/2015:  

 

 Số thuế GTGT đầu vào phục vụ kinh 

doanh mặt hàng phân bón phát sinh 

trước ngày 01/1/2015 được khấu trừ 

nếu đáp ứng các quy định tại điều 14, 

15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC;  

 

 Số thuế GTGT đầu vào phát sinh kể từ 

ngày 01/1/2015 Công ty không được 

khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ 

khi xác định thu nhập chịu thuế 

TNDN. 

 

 Trường hợp Công ty có số thuế GTGT 

đầu vào chưa được khấu trừ hết lũy kế 

sau ít nhất 12 tháng liên tục phát sinh 

trước ngày 01/7/2016 nếu đáp ứng 

điều kiện khấu trừ, hoàn thuế thì được 

xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy 

định. 
 

3. Công văn số 284/TCT-DNL ngày 

25/01/2019 của Tổng cục Thuế về hóa 

đơn hoàn phí bảo hiểm 

Trường hợp Công ty bảo hiểm hoàn trả 

phí bảo hiểm (một phần hoặc toàn bộ) cho 

khách hàng là tổ chức tham gia bảo hiểm 

thì tổ chức tham gia bảo hiểm lập hóa 

đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền 

phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm hoàn 

trả, tiền thuế GTGT, lý do hoàn trả phí 

bảo hiểm. Hóa đơn này là căn cứ để Công 

ty bảo hiểm điều chỉnh doanh số bán, số 

thuế GTGT đầu ra, tổ chức tham gia bảo 

hiểm điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số 

thuế GTGT đã kê khai hoặc đã khấu trừ. 

Đối với trường hợp khách hàng tham gia 

bảo hiểm là đối tượng không có hóa đơn 

GTGT, khi hoàn trả tiền phí bảo hiểm, 

Công ty bảo hiểm và khách hàng tham 

gia bảo hiểm phải lập biên bản hoặc 

thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số tiền 

phí bảo hiểm được hoàn trả (không bao 

gồm thuế GTGT), số tiền thuế GTGT theo 

hóa đơn thu phí bảo hiểm mà Công ty bảo 

hiểm đã thu (số ký hiệu, ngày, tháng của 

hóa đơn), lý do hoàn trả phí bảo hiểm. 

Công ty bảo hiểm căn cứ biên bản và hóa 

đơn thu phí bảo hiểm để làm căn cứ điều 

chỉnh kê khai doanh thu. Trường hợp 

khách hàng không cung cấp được hóa đơn 

thu phí bảo hiểm thì Công ty bảo hiểm căn 

cứ vào hóa đơn lưu tại Công ty và biên 

bản hoặc văn bản thỏa thuận để thực hiện 

hoàn trả số tiền phí bảo hiểm chưa bao 

gồm thuế GTGT. 

 

Công văn mới cần lưu ý 
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4. Công văn số 210/TCT-KTNB của Tổng 

cục Thuế ngày 17/01/2019 về chính sách 

thuế liên quan đến các khoản tiền hỗ 

trợ 

a. Về thuế GTGT 

Khi Công ty nhận được các khoản hỗ trợ 

để thực hiện các dịch vụ cho Công ty làm 

quảng cáo sản phẩm (làm Facebook, Hỗ 

trợ làm Digital MKT, Sampling ST metro) 

và khuyến mại (Tài trợ Cledor) thì Công 

ty phải xuất hóa đơn, kê khai thuế GTGT 

theo quy định. 

b. Về thuế TNDN 

Khi Công ty nhận được các khoản hỗ trợ 

tài chính để bán hàng (mua tủ đông lạnh, 

tủ mát, xe đông lạnh...) thì công ty phải 

ghi nhận vào khoản thu nhập khác của 

doanh nghiệp và Công ty phải kê khai vào 

thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN 

trong kỳ tính thuế.  
 

5. Công văn số 339/TCT-CS ngày 

29/01/2019 của Tổng cục thuế hướng 

dẫn thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) 

a. Về việc áp dụng HĐĐT theo Nghị 

định số 119/2018/NĐ-CP ngày 

12/9/2018 của Chính phủ 

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến 

ngày 31/10/2020, Nghị định số 

51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 

04/2014/NĐ-CP còn hiệu lực thi hành. 

Theo đó, trong thời gian nêu trên, trường 

hợp doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng và 

phát hành HĐĐT trước khi Nghị định số 

119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì 

được tiếp tục sử dụng, đơn vị có thể đồng 

thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác 

nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa 

đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo 

phát hành bằng hình thức hóa đơn theo 

quy định. 

b. Về việc sử dụng bảng kê hoá đơn 

cho khách hàng lẻ 

Khi triển khai HĐĐT theo Nghị định số 

119/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp phải lập 

HĐĐT (có mã hoặc không có mã của cơ 

quan thuế) để giao cho người mua đối với 

tất cả các giao dịch bán hàng hoá, dịch vụ 

không phân biệt giá trị từng lần bán hàng 

hoá, dịch vụ. 

6. Công văn số 123/TCT-CS của Tổng 

Cục Thuế ngày 10/01/2019 về chính 

sách thuế GTGT 

Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa 

từ Trung Quốc, bên bán yêu cầu Công ty 

thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ 

ba là các công ty khác ở Trung Quốc do 

bên bán chỉ định, việc thanh toán cho bên 

thứ ba theo chỉ định này được quy định cụ 

thể trong hợp đồng dưới hình thức văn 

bản và bên thứ ba là một pháp nhân đang 

hoạt động theo quy định của pháp luật, 

đồng thời trên chứng từ thanh toán thể 

hiện rõ nội dung phù hợp với hợp đồng 

mua bán có liên quan: “thanh toán tiền 

hàng cho …(tên doanh nghiệp Trung 

Quốc trực tiếp bán hàng cho Công ty) 

theo Hợp đồng mua bán (hoặc phụ lục 

hợp đồng mua bán có thỏa thuận việc 

thanh toán qua bên thứ ba nêu trên) số … 

ngày …” thì đáp ứng điều kiện về chứng 

từ thanh toán không dùng tiền mặt để 

khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 



 

  

 

 

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 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. 
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