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(“BHXH”);
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THUẾ
 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 10/05/2019 về tổ
chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là Quỹ),
hiệu lực từ ngày 01/07/2019.
Theo đó, Quỹ sẽ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn trực tiếp khi đáp ứng các
điều kiện sau:
 Đáp ứng quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, khai thác các loại tài sản trí
tuệ hoặc công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh mới theo các quy định của
pháp luật chuyên ngành;
 Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh
chiếm tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất,
kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án đó;
 Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định tại Nghị định này; và
 Lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại.
Mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi
suất cho vay của 04 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản
lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ.
Lưu ý rằng doanh nghiệp được vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh
doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án, và
tổng mức cho vay của Quỹ đối với một doanh nghiệp nhỏ và vừa không được vượt
quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ.

Vui lòng tham khảo ấn
bản này của chúng tôi
để biết thêm chi tiết.
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 Công văn số 1855/TCT-CS của Tổng cục Thuế ban
hành ngày 20/03/2019 hướng dẫn về chính sách ưu
đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) cho các
doanh nghiệp (“DN”) thực hiện dự án đầu tư mới là
sản xuất sản phẩm phần mềm.
Chính sách ưu đãi bao gồm:
 Thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm; và
 Miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong
9 năm tiếp theo.
 Công văn số 1959/TCT-DNL ngày 16/05/2019 của
Tổng cục Thuế về giao dịch tài chính phái sinh của
nhà thầu nước ngoài.
Theo đó, các giao dịch tài chính phái sinh như giao dịch
hoán đổi ngoại tệ và giao dịch mua, bán ngoại tệ kỳ hạn
thuộc đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng
(“GTGT”). Tuy nhiên, doanh thu và thu nhập chịu thuế từ
các giao dịch tài chính phái sinh này thì vẫn phải tính và
nộp thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số
103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính.
 Công văn số 2038/TCT-CS được Tổng cục Thuế
ban hành ngày 22/05/2019 hướng dẫn về việc hoàn
thuế GTGT đối với Ban Quản lý dự án (“BQLDA”) sử
dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại.
Trường hợp BQLDA có đủ điều kiện đại diện cho chủ dự
án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại (đại diện
theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền) trong việc
thực hiện các thủ tục về hoàn thuế GTGT thì BQLDA
thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT đối với dự án sử
dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại.
 Công văn số 2069/TCT-CS được Tổng cục Thuế
ban hành ngày 23/05/2019 hướng dẫn về chính sách
thu tiền thuê đất bổ sung đối với thời gian chậm tiến
độ thực hiện dự án.
Trường hợp đất được Nhà nước cho thuê để thực hiện
dự án đầu tư mà chủ đầu tư được gia hạn thời gian đưa
đất vào sử dụng theo quy định tại Điểm I, Khoản 1, Điều
64, Luật Đất đai năm 2013 thì phải nộp bổ sung khoản
tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian
chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian gia hạn
theo quy định tại Khoản 3, Điều 2, Thông tư số
333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.

 Công văn 1788/TCT-DNL ngày 07/05/2019 của
Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT của hàng
bán trả lại.
Theo đó, nếu bên mua đang tạm ngưng kinh doanh có
thời hạn theo quyết định của Tòa án, và bên mua
không lập hóa đơn hàng bán trả lại cho bên bán đồng
thời giao dịch trả hàng đã được xác nhận giữa 3 bên
gồm bên mua, bên bán và ngân hàng bảo lãnh, thì bên
mua được kê khai giảm số thuế GTGT đầu vào, và bên
bán được kê khai giảm số thuế GTGT đầu ra tương
ứng.
 Công văn 5000/TCT-DNL được Tổng cục Thuế
ban hành ngày 12/12/2018 hướng dẫn về xuất hóa
đơn GTGT cho chương trình marketing.
Trường hợp doanh nghiệp có thỏa thuận chi bằng tiền
cho các cơ sở kinh doanh là các Đại lý của doanh
nghiệp để thực hiện các hoạt động marketing và quảng
cáo hình ảnh thương hiệu cho doanh nghiệp, thì các
cơ sở kinh doanh này phải lập hóa đơn GTGT và thực
hiện kê khai, nộp thuế theo quy định. Bên cạnh đó, nếu
khoản chi này đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều
4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban
hành ngày 22/06/2015, thì được hạch toán vào chi phí
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
 Áp dụng thuế GTGT với thuế suất 10% đối với
dịch vụ quảng cáo cung ứng tại Việt Nam cho tổ
chức, cá nhân ở nước ngoài theo Công văn số
1851/TCT-CS được Tổng cục Thuế ban hành ngày
09/05/2019.
 Phần mềm hỗ trợ kê khai (“HTKK”) đã được
nâng cấp lên phiên bản 4.1.8.
Từ ngày 22/05/2019 khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức,
cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng này thay cho
các phiên bản trước đây.
 Hà Nội chính thức sử dụng dịch vụ thuế điện tử.
Từ ngày 06/05/2019, Cục Thuế Tp. Hà Nội chuyển
sang sử dụng dịch vụ thuế điện tử eTax
(thuedientu.gdt.gov.vn) thay thế hệ thống iHTKK
(nhantokhai.gdt.gov.vn) và nộp thuế điện tử
(nopthue.gdt.gov.vn) đang cung cấp cho các doanh
nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
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LAO ĐỘNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) VÀ BẢO HIỂM
XÃ HỘI (“BHXH”)
 Công văn số 1970/TCT-DNNCN ngày 17/05/2019 của
Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN đối với
chuyển nhượng cổ phiếu tại nước ngoài.
Theo Công Văn này, thu nhập do người nước ngoài là cá
nhân cư trú tại Việt Nam nhận được từ việc chuyển
nhượng cổ phiếu của công ty tại Nhật Bản được xác định
là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Vì vậy, cá
nhân có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế TNCN theo thuế suất
0,1% trên giá chuyển nhượng và nộp hồ sơ khai thuế tại
Cục Thuế nơi cá nhân đăng ký thường trú hoặc tạm trú.
Trường hợp Việt Nam và Nhật Bản đã ký Hiệp định tránh
đánh thuế hai lần về việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối
với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu thì cá nhân thực
hiện theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã ký.
 Người nước ngoài thuê cửa hàng kinh doanh tại
Việt Nam phải đăng ký thuế theo Công văn số
1593/TCT-DNNCN ngày 22/04/2019 của Tổng cục Thuế.
Theo đó, trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú
và có địa điểm kinh doanh cố định tại Việt Nam nhưng
không thành lập doanh nghiệp thì phải đăng ký thuế, kê
khai, nộp thuế theo quy định hiện hành về hộ, cá nhân cư
trú có hoạt động kinh doanh.
 Lãi tiền gửi tại hợp tác xã (“HTX”) không được
miễn thuế TNCN theo Công văn số 1241/TCT-DNNCN
ngày 05/04/2019 của Tổng cục Thuế.
Theo Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, lãi
tiền gửi tại tổ chức tín dụng thuộc diện miễn thuế TNCN.
Tuy nhiên, HTX không phải là tổ chức tín dụng. Theo đó,
các cá nhân là thành viên HTX có phát sinh lãi tiền gửi tại
HTX từ hoạt động tín dụng nội bộ không được miễn thuế.
 Từ ngày 22/05/2019, Quy trình tham gia BHXH tại
Tp. Hồ Chí Minh sẽ được điều chỉnh theo Thông báo
số 1082/TB-BHXH ngày 21/05/2019 của BHXH Tp. Hồ
Chí Minh.
Theo Thông báo này, kể từ ngày 22/05/2019, BHXH Tp.
Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh Quy trình đăng ký, điều
chỉnh đóng bảo hiểm xã hội (“BHXH”), bảo hiểm y tế
(“BHYT”), bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”) và cấp sổ
BHXH, thẻ BHYT theo cơ chế một cửa (gọi chung là “Quy
trình 600”).
 Tăng lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên
1.490.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/07/2019 theo Nghị
định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ.
Việc tăng lương cơ sở sẽ kéo theo tăng mức trần đóng
BHXH và BHYT từ 27.800.000 đồng lên 29.800.000 đồng
(20 lần mức lương cơ sở).
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 Ngày 23/05/2019, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1764/KH-BHXH về việc thực hiện đẩy mạnh chi
trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Theo đó, BHXH Việt Nam đã đặt ra mục tiêu như sau:
 Đến năm 2020, 20% số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương được thực hiện qua ngân hàng theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018; và
 Đến năm 2021, 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất, v.v sử dụng phương tiện
thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019.
Để đạt được kết quả trên, BHXH Việt Nam đã đề xuất kế hoạch hành động với nội dung chính như sau:
 Hoàn thiện về cơ sở pháp lý: ban hành quy định bắt buộc đối với người hưởng mới vùng đô thị nhận tiền BHXH
qua tài khoản cá nhân.
 Đề xuất lộ trình kết nối, chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và tổ chức cung
ứng dịch vụ thanh toán.
 Đề xuất giải pháp phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ công có cơ chế ưu đãi cho người hưởng
lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân.
 Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH (“QĐ 636”) của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội ban ngày 05/05/2019
công bố 05 thủ tục hành chính (“TTHC”) mới thuộc lĩnh vực lao động & tiền lương.
Cụ thể, QĐ 636 công bố danh mục 05 TTHC mới thuộc lĩnh vực lao động & tiền lương sau đây:
 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; và
 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
Ngoài ra, QĐ 636 cũng công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung như sau:
 Đăng ký nội quy lao động; và
 Gửi thang lương, bảng lương, và định mức lao động của doanh nghiệp.
 Thông tư số 09/2019/TT-BLĐTBXH được Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội ban hành ngày 24/05/2019
về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, hiệu lực từ ngày 10/07/2019.

HẢI QUAN
 Thông tư số 29/VBHN-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 17/05/2019 quy định áp dụng chế độ ưu
tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan , kiể m tra , giám sát hải quan đ ối với hàng hóa xuấ t khẩ u , nhâ ̣p
khẩ u , hiệu lực từ ngày 01/07/2019.
Chế độ ưu tiên dành cho doanh nghiệp, dự án hoặc đại lý đượ c cơ quan hả i quan công nhận là doan h nghiệp, dự
án hoặc đại lý ưu tiên bao gồm:
 Miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực
hiện thủ tục hải quan;
 Được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;
 Được ưu tiên kiểm tra thực tế hàng hóa trước bằng máy soi đối với trường hợp kiểm tra ngẫu nhiên;
 Được đưa hàng hóa nhập khẩu về kho của doanh nghiệp để bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra chuyên
ngành;
 Được hoàn thuế trước, kiểm tra sau;
 Đối với hoạt động xuất, nhập khẩu tại chỗ: Nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất của doanh nghiệp
mua từ kho ngoại quan được thực hiện nhập khẩu hàng hóa trước, khai hải quan sau;
 Miễn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan.
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 Công văn số 5438/BTC-CST được Bộ Tài chính ban hành ngày 14/05/2019 về hoàn thuế GTGT đối với
hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu.
Từ ngày 01/07/2016 đến trước ngày 01/02/2018, doanh nghiệp không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng
hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Từ ngày 01/02/2018, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều
1, Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ.
 Công văn số 2929/TCHQ-TXNK được Tổng cục Hải quan ban hành ngày 14/05/2019 về miễn thuế nhập
khẩu theo điều ước quốc tế.
Theo đó, việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế chỉ được thực hiện sau khi
điều ước quốc tế (Việt Nam là thành viên) có hiệu lực. Cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được
miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa được quy định cụ thể tại điều ước
quốc tế.
 Công văn số 2936/TCHQ-TXNK được Tổng cục Hải quan ban hành ngày 14/05/2019 về hoàn thuế nhập
khẩu.
Vì hợp đồng thuê mượn có điều khoản thanh toán ghi tiền thuê, mượn miễn phí nên đây không được xem là quan
hệ mua, bán hàng hóa. Đồng thời, vì không có chỉ định giao, nhận hàng hóa với một doanh nghiệp Việt Nam khác
của thương nhân nước ngoài nên không thuộc các trường hợp được thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo
quy định tại Khoản 1, Điều 35, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Vì vậy, công ty không có đủ cơ sở để được hoàn thuế
nhập khẩu theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 19, Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13.
 Công văn số 1744/TCT-KK được Tổng cục Thuế ban hành ngày 03/05/2019 về kê khai thuế GTGT cho hàng
nhập khẩu nộp thừa.
Theo đó, số thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa được thực hiện theo quy định tại Điều 47, Luật Quản lý thuế. Nếu
cơ quan thuế đã hoàn tiền, người nộp thuế nộp lại số tiền thuế hoàn cao hơn số tiền được hoàn theo kết quả kê
khai điều chỉnh và tiền lãi chậm nộp tính từ ngày nhận được tiền hoàn thuế theo quyết định của cơ quan thuế đến
ngày nộp lại tiền hoàn cho Ngân sách Nhà nước.

 Công văn số 79/TCHQ-TXNK được Tổng cục Hải quan ban hành ngày 03/01/2019 về chính sách thuế đối
với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.
Trường hợp doanh nghiệp sau khi khai thay đổi mục đích sử dụng đã nộp thuế nhập khẩu cho phần hàng hóa nhập
khẩu nhưng giao cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công hoặc sản xuất một hoặc một số công đoạn sau đó
nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất, xuất khẩu sản phẩm thì không đáp ứng quy định về cơ sở xác định hàng
hóa được hoàn thuế nên không được hoàn thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, vật tư đã giao cho tổ chức, cá
nhân khác thực hiện gia công hoặc sản xuất một hoặc một số công đoạn.
 Công văn số 1815/TCT-CS được Tổng cục Thuế ban hành ngày 08/05/2019 về thuế GTGT đối với hàng
hóa nhập khẩu để xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”).
Theo đó, doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa để xây dựng, lắp đặt công trình cho DNCX phải nộp thuế
GTGT ở khâu nhập khẩu. Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho DNCX được áp dụng thuế suất GTGT 0%
nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
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 Từ ngày 01/05/2019, hàng hóa xuất khẩu đi Hoa Kỳ qua cảng Cát Lái
phải soi chiếu phóng xạ.
Vừa qua, ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa
khẩu cảng Sài Gòn - Khu vực 1, đã cho biết rằng bắt đầu từ tháng 5/2019, toàn
bộ container hàng hóa xuất khẩu đi Hoa Kỳ thông quan cảng Cát Lái sẽ được
soi chiếu qua hệ thống Megaport nhằm phát hiện phóng xạ.
Trước đó, năm 2014, hệ thống này cũng đã được lắp đặt và vận hành tại 3
cảng thuộc địa bàn quản lí của Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu, gồm: Cảng
Tân Cảng – Cái Mép, Cảng container quốc tế Tân Cảng- Cái Mép và Cảng
quốc tế SP-PSA.
 Thông tư số 22/2019/TT-BTC (“Thông tư 22”) được Bộ Tài chính ban
hành ngày 16/04/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
12/2015/TT-BTC quy định chi tiết một số thủ tục về hải quan, bao gồm:
thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số
nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt
động đại lý làm thủ tục hải quan. Thông tư 22 có hiệu lực từ ngày
01/07/2019.
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