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TRONG THÁNG NÀY 

Tên văn bản Nội dung Trang 

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Nghị định 05/2019/NĐ-CP  
03 trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện công tác 
kiểm toán nội bộ 

3 

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP 
Điều kiện chứng nhận và chính sách ưu đãi mới dành cho doanh 
nghiệp Khoa học và Công nghệ 

3 

Nghị định số 10/2019/NĐ-CP 
Quy chế hoạt động của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp 

4 

Thông tư số 51/2018/TT-NHNN 
Điều kiện mới về góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng và công ty 
tài chính 

5 

Thông tư số 57/2018/TT-BCT Biểu mẫu mới về cấp phép kinh doanh thuốc lá 5 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Công văn số 6005/CT-TTHT Doanh nghiệp phải lập hóa đơn khi đổi lại hàng 6 

Công văn số 4585/CT-TTHT 
Được phép mua hóa đơn lẻ của cơ quan thuế khi bán thanh lý 
TSCĐ 

6 

Công văn số 2978/CT-TTHT 
Văn phòng đại diện nước ngoài được miễn nộp thuế khi thanh lý 
tài sản 

6 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Công văn số 3779/CT-TTHT Lương tăng ca ở nước ngoài được miễn thuế TNCN 7 

Công văn số 5152/CT-TTHT 
Chỉ nhận lương tại Việt Nam, người nước ngoài không cần tự 
khai thuế 
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THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 

Nghị định số 14/2019/NĐ-CP  Sửa đổi quy định khung về thuế tiêu thụ đặc biệt 7 

Công văn số 7465/TCHQ-TXNK  Thuế TTĐB của hàng tái nhập đã xuất khẩu 8 

XUẤT NHẬP KHẨU 

Công văn số 1426/BTC-CST  
Xuất khẩu xi măng được miễn xác định tỷ lệ tài nguyên, khoáng 
sản 

8 

Công văn số 530/TCHQ-TXNK Hàng nhập khẩu nếu bị tịch thu được miễn nộp thuế GTGT 8 
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QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Ngày 22/01/2019 Chính phủ ban hành Nghị 
định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ, theo 
đó: 

Các doanh nghiệp sau đây phải thực hiện công tác 
kiểm toán nội bộ: 

- 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. 

Các doanh nghiệp khác được khuyến khích thực hiện 
công tác kiểm toán nội bộ. 

Doanh nghiệp có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập 
đủ điều kiện hoạt động kiểm toán để cung cấp dịch vụ 
kiểm toán nội bộ. 

Tuy nhiên, trường hợp này phải đảm bảo tuân thủ các 
nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ quy định tại 
Điều 5, 6 Nghị định này. 

Nghị định 05/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 
01/4/2019. 
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Ngày 01/02/2019 Chính phủ ban hành Nghị 
định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ, theo đó: 

Doanh nghiệp KH&CN phải đáp ứng điều kiện có khả 
năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả KH&CN được cơ 
quan có thẩm quyền công nhận; và đạt doanh thu từ 
việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết 
quả KH&CN tối thiểu 30% tổng doanh thu (trừ doanh 
nghiệp mới thành lập dưới 5 năm) (Điều 6). 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 
thực hiện tại Sở Khoa học & Công nghệ địa phương 
nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, trừ những trường 
hợp đặc biệt quy định tại khoản 2 Điều 5 phải thực 
hiện tại Bộ Khoa học & Công nghệ. 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN đồng thời 
cũng là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN, 
được dùng làm cơ sở hưởng các chính sách ưu đãi 
thuế, hỗ trợ đầu tư (Điều 4). 

Doanh nghiệp KH&CN đáp ứng điều kiện quy định tại 
Nghị định này sẽ được miễn thuế TNDN 4 năm, giảm 
50% thuế TNDN trong 9 năm tiếp theo (Điều 12). 
Ngoài ra, còn được miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt 
nước, ưu đãi tín dụng... 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2019. 
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Ngày 30/01/2019 Chính phủ ban hành Nghị 
định số 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, 
trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà 
nước, theo đó: 

Nghị định quy định chi tiết về quyền, trách nhiệm của 
cơ quan, người đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 
doanh nghiệp về điều lệ, chiến lược, kế hoạch của 
doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành điều lệ và 
điều lệ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp theo đề 
nghị của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, trừ 
trường hợp thuộc thẩm quyền ban hành của Chính 
phủ. 

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt để Hội đồng 
thành viên, Chủ tịch công ty quyết định kế hoạch 05 
năm (bao gồm chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh 
doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm) và kế 
hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh 
nghiệp, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt 
của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Quyết định phê duyệt các kế hoạch quy định tại 
khoản 2 Điều này phải bao gồm những nội dung chủ 
yếu sau: 

a) Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch; 

b) Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và 
các chỉ tiêu kế hoạch khác. 

c) Giải pháp thực hiện kế hoạch; 

d) Phân công tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết 
quả thực hiện kế hoạch. 

đ) Các nội dung khác. 

4. Về giám sát, kiểm tra thực hiện kế hoạch đã được 
phê duyệt: 

a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu phải thực hiện giám 
sát, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch quy định tại 
khoản 2 Điều này và đánh giá kết quả thực hiện. 

b) Cơ quan đại diện chủ sở hữu hướng dẫn, đôn đốc 
doanh nghiệp xây dựng, gửi báo cáo giữa kỳ và báo 
cáo cuối kỳ về tình hình thực hiện các kế hoạch để 
phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, bao gồm những 
nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu 
kế hoạch được giao; 

- Tình hình thực hiện các giải pháp đã đề ra trong kế 
hoạch; 

- Hạn chế, nguyên nhân của việc không thực hiện hoặc 
thực hiện không tốt kế hoạch (nếu có); 

- Các giải pháp tiếp theo để hoàn thành các mục tiêu 
trong kế hoạch kỳ kế tiếp. 

c) Trình tự và thời hạn gửi các báo cáo thực hiện theo 
quy định Chính phủ về chế độ giám sát, kiểm tra việc 
thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ 
được giao của doanh nghiệp nhà nước.  

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2019 và 
thay thế Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 
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Ngày 31/12/2018 Ngân hàng Nhà nước ban 
hành Thông tư số 51/2018/TT-NHNN quy định 
điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp 
thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức 
tín dụng, theo đó: 

Các ngân hàng thương mại và công ty tài chính khi 
góp vốn, mua cổ phần theo một trong các trường hợp 
sau phải có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước: 

- Ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần để: (i) 
Thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết ở trong 
nước hoạt động trong các lĩnh vực bảo lãnh phát hành 
chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân 
phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh 
mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu; bảo 
hiểm; quản lý nợ và khai thác tài sản; kiều hối; kinh 
doanh ngoại hối, vàng; dịch vụ trung gian thanh toán; 
thông tin tín dụng; (ii) Mua lại công ty con, công ty liên 
kết ở trong nước hoạt động trong các lĩnh vực cho 
thuê tài chính; bao thanh toán; tín dụng tiêu dùng; phát 
hành thẻ tín dụng; 

- Ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần vào 
doanh nghiệp khác ở trong nước hoạt động ngoài lĩnh 
vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh 
ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín 
dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, 
thông tin tín dụng; 

- Công ty tài chính góp vốn, mua cổ phần để thành lập, 
mua lại công ty con, công ty liên kết ở trong nước hoạt 
động trong các lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, quản 
lý nợ và khai thác tài sản; 

- Chuyển nợ thành vốn góp để xử lý nợ xấu của ngân 
hàng thương mại tại doanh nghiệp trong nước hoạt 
động ngoài lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, 
kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành 
thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian 
thanh toán, thông tin tín dụng. 

Ngoài ra, phải đáp ứng các điều kiện cụ thể quy định 
tại Điều 4 Thông tư. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2019. 
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Ngày 26/12/2018 Bộ Công thương ban hành 
Thông tư số 57/2018/TT-BCT quy định chi tiết 
một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kinh doanh thuốc lá, theo đó: 

Thông tư quy định về: 

1. Mẫu đơn đề nghị, mẫu Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, mẫu Giấy phép và các 
mẫu bảng kê liên quan đến việc cấp, cấp bổ sung, sửa 
đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và Giấy phép kinh doanh 
thuốc lá. 

2. Chế độ, biểu mẫu báo cáo; danh mục thiết bị chuyên 
ngành thuốc lá; hướng dẫn biểu mẫu đăng ký nhu cầu 
nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá, sợi thuốc lá, 
nguyên liệu lá thuốc lá và quy định về kiểm tra các 
hoạt động trong kinh doanh thuốc lá. 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2019. Quy định 
về mẫu đơn, bảg kê đề nghị cấp Giấy phép sản xuất 
sản phẩm thuốc lá và mẫu Giấy phép sản xuất sản 
phẩm thuốc lá của Thông tư này có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2020. 

Bãi bỏ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013. 
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THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Ngày 01/02/2019 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 6005/CT-TTHT về hóa đơn 
hàng bán trả, đổi lại, theo đó: 

Đối với khách hàng là doanh nghiệp, khi đổi hoặc trả 
lại hàng đã mua do bị lỗi phải xuất hóa đơn (trả hàng), 
trên hóa đơn ghi rõ hàng trả lại người bán do không 
đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. 

Đối với khách hàng là cá nhân, khi đổi hoặc trả lại 
hàng bị lỗi không cần lập hóa đơn, tuy nhiên bên bán 
và khách hàng phải lập biên bản ghi rõ loại hàng, số 
lượng, giá trị hàng trả lại, tiền thuế GTGT, lý do trả 
hàng, đồng thời bên bán thu hồi lại hóa đơn đã giao. 

Trường hợp bên bán có đổi hàng khác cho khách hàng 
thì phải xuất hóa đơn và kê khai thuế theo quy định. 
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Ngày 28/01/2019 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 4585/CT-TTHT về hóa đơn 
GTGT, theo đó: 

Quy định tại Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC, 
trường hợp Công ty đang làm thủ tục quyết toán thuế 
và đã hủy hết hóa đơn nhưng có phát sinh thanh lý tài 
sản thì phải gửi đơn đề nghị cơ quan Thuế cấp hóa 
đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3). 

Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ, cơ quan Thuế sẽ 
hướng dẫn Công ty xác định số thuế để nộp trước khi 
cấp hóa đơn (loại hóa đơn bán hàng). 
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Ngày 18/01/2019 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 2978/CT-TTHT về việc cấp 
hóa đơn đối với trường hợp VPĐD bán thanh 
lý tài sản, theo đó: 

Quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-
BTC và khoản 1 Điều 2 Thông tư 78/2014/TT-BTC, tổ 
chức không kinh doanh được miễn khai nộp thuế 
GTGT, thuế TNDN khi bán tài sản. 

Trường hợp Văn phòng đại diện nước ngoài không tổ 
chức sản xuất, kinh doanh thì khi bán thanh lý tài sản 
phục vụ hoạt động của văn phòng được miễn kê khai 
nộp thuế GTGT, thuế TNDN. 

Cơ quan thuế sẽ không cấp hóa đơn lẻ cho hoạt động 
bán tài sản thanh lý của Văn phòng đại diện nêu trên 
(khoản 1 Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC). 
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THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Ngày 23/01/2019 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 3779/CT-TTHT về chính 
sách thuế TNCN đối với người nước ngoài, 
theo đó: 

Quy định tại tiết i khoản 1 Điều 3 Thông tư 
111/2013/TT-BTC, tiền lương được trả cao hơn do làm 
việc ban đêm, làm thêm giờ so với tiền lương làm việc 
ban ngày, làm việc giờ bình thường thuộc diện miễn 
thuế TNCN. 

Trường hợp người nước ngoài có phát sinh tiền lương 
làm việc ban đêm, làm thêm giờ từ nước ngoài thì 
phần lương được trả cao hơn so với tiền lương làm 
việc ban ngày, làm việc giờ bình thường cũng được 
miễn thuế TNCN. 

Cách xác định phần lương được trả cao hơn tương tự 
như cách xác định khi làm việc ban đêm, làm thêm giờ 
tại Việt Nam. Người nước ngoài có trách nhiệm cung 
cấp cho cơ quan thuế các chứng từ liên quan đến việc 
xác định phần thu nhập được miễn thuế này. 

Download 
 

Ngày 30/01/2019 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 5152/CT-TTHT về việc kê 
khai và nộp thuế TNCN, theo đó: 

Quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-
BTC, "cá nhân cư trú" chỉ phải trực tiếp khai thuế 
TNCN khi được các tổ chức quốc tế trả lương hoặc 
được trả lương từ nước ngoài. 

Trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú và chỉ 
nhận lương từ công ty tại Việt Nam, không phát sinh 
tiền lương trả từ nước ngoài thì không phải trực tiếp 
khai thuế TNCN. 

Download 

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 

Ngày 01/02/2019 Chính phủ ban hành Nghị 
định số 14/2019/NĐ-CP về việc 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 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
thuế tiêu thụ đặc biệt, theo đó: 

Một trong những sửa đổi đáng lưu ý của Nghị định này 
là miễn thuế TTĐB đối với máy bay sử dụng cho các 
mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, 
chụp ảnh, đo đạc bản đồ (khoản 1 Điều 1). 

Thủ tục hoàn thuế TTĐB đối với hàng hóa TN-TX, 
nguyên liệu NSXXK được thực hiện như thủ tục hoàn 
thuế nhập khẩu quy định tại Điều 34, Điều 36 Nghị định 
134/2016/NĐ-CP (khoản 2 Điều 1). 

Số thuế TTĐB truy nộp theo quyết định ấn định thuế 
của cơ quan hải quan cũng được khấu trừ khi xác định 
số thuế phải nộp của sản phẩm bán ra, trừ trường hợp 
bị phạt về gian lận, trốn thuế (khoản 3 Điều 1). 

Hồ sơ khai thuế TTĐB áp dụng các biểu mẫu mới bao 
gồm: Tờ khai thuế theo Mẫu số 01/TTĐB và Bảng xác 
định thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có) theo Mẫu số 
01-1/TTĐB ban hành kèm Nghị định này. 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2019. 

Download 

 

http://anvietcpa.com/Upload/Video/17022019144536.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17022019144536.doc
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Ngày 19/12/2018 Tổng cục Hải quan ban hành 
Công văn số 7465/TCHQ-TXNK về việc xử lý 
thuế tiêu thụ đặc biệt hàng tái nhập, theo đó: 

Trường hợp sản phẩm sản xuất xuất khẩu (SXXK) phải 
tái nhập trở lại Việt Nam thì khi tái nhập chưa phải nộp 
thuế nhập khẩu, thuế GTGT và thuế TTĐB. 

Tuy nhiên, nếu sau khi tái nhập, sản phẩm được bán 
ra thị trường nội địa thì phải truy nộp thuế nhập khẩu 
và kê khai nộp thuế GTGT, thuế TTĐB ở khâu bán ra 
(khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP, khoản 1 
Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC, khoản 4 Điều 2 
Thông tư 130/2016/TT-BTC ). 

Đối với số thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu nguyên 
liệu của sản phẩm phải tái nhập, không được xét hoàn 
mà kê khai khấu trừ với thuế TTĐB phải nộp ở khâu 
bán ra. 

Download 

XUẤT NHẬP KHẨU 

Ngày 29/01/2019 Bộ Tài chính ban hành Công 
văn số 1426/BTC-CST về thuế GTGT, thuế xuất 
khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu, 
theo đó: 

Quy trình sản xuất xi măng thì xi măng được sản xuất 
từ nguyên liệu chính là Clinker. Clinker là sản phẩm 
chế biến từ tài nguyên, khoáng sản đã được chế biến 
thành sản phẩm khác (không còn là tài nguyên, 
khoáng sản), theo đó mặt hàng xi măng khi xuất khẩu 
không phải xác định tỷ lệ tài nguyên, khoáng sản theo 
quy định tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP và không 
thuộc nhóm hàng có số thứ tự 211 (chịu thuế xuất 
khẩu 5%) tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm Nghị 
định 125/2017/NĐ-CP. 

Đồng thời, xi măng xuất khẩu sẽ được hưởng thuế 
GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c 
khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12. 
 

Download 

Ngày 23/01/2019 Tổng cục Hải quan ban hành 
Công văn số 530/TCHQ-TXNK về thuế GTGT 
hàng hóa bị tịch thu, theo đó: 

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp 
chưa được thông quan hoặc giải phóng hàng, vẫn 
trong khu vực giám sát của cơ quan hải quan, chưa 
nộp thuế nếu bị tịch thu thì quyền sở hữu của doanh 
nghiệp đối với hàng hóa đó đã chấm dứt. 

Doanh nghiệp không phải nộp thuế GTGT của hàng 
hóa nhập khẩu bị tịch thu. 

Download 
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