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QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Ngày 13/06/2019 Chính phủ ban hành Nghị 
định số 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong hoạt động khoa học và 
công nghệ, chuyển giao công nghệ, theo đó: 

Nghị định điều chỉnh tăng mức phạt đối với một số vi 
phạm trong hoạt động khoa học & công nghệ 
(KH&CN), gồm: 

- Không thông báo với Bộ KH&CN việc thành lập tổ 
chức KH&CN trực thuộc ở nước ngoài, văn phòng đại 
diện, chi nhánh ở nước ngoài trong thời hạn 30 ngày 
kể từ ngày thành lập, bị phạt từ 2 - 4 triệu đồng, mức 
cũ chỉ từ 1 - 2 triệu (khoản 2 Điều 8). 

- Không đăng ký hoạt động trong thời hạn 60 ngày kể 
từ ngày thành lập tổ chức KH&CN, bị phạt từ 4 - 6 
triệu, mức cũ chỉ từ 2 - 3 triệu (khoản 3 Điều 8). 

- Tiến hành hoạt động KH&CN khi bị tước Giấy chứng 
nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh, Giấy 
phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ 
chức KH&CN nước ngoài, bị phạt từ 10 - 14 triệu, mức 
cũ chỉ từ 5 - 10 triệu (khoản 6 Điều 8). 

- Không thông báo việc thành lập Quỹ phát triển 
KH&CN, bị phạt từ 4 - 8 triệu, mức cũ chỉ từ 2 - 6 triệu 
(Điều 13). 

- Thành lập Quỹ phát triển KH&CN nhưng không đăng 
ký hoạt động, bị phạt từ 12 - 20 triệu, mức cũ chỉ từ 8 - 
16 triệu (khoản 3 Điều 13). 

Tuy nhiên, mức trần xử phạt trong hoạt động KH&CN 
vẫn là 50 triệu đồng (đối với cá nhân) và 100 triệu 
đồng (đối với tổ chức). 

 

 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019. 

Thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 26/7/2013 
và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014. 

Download 
 

 

Ngày 21/05/2019 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 36452/CT-TTHT về chính 
sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư 
mở rộng, theo đó: 

Trường hợp Công ty đầu tư thêm TSCĐ để phát triển 
dự án đang hoạt động tại khu công nghiệp, nếu đáp 
ứng một trong ba tiêu chí về dự án đầu tư mở rộng quy 
định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì 
dự án mở rộng này được lựa chọn hưởng ưu đãi theo 
dự án ban đầu hoặc hưởng ưu đãi về miễn, giảm thuế 
bằng với mức miễn, giảm của dự án đầu tư mới trên 
cùng địa bàn. 

http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019134531.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019134531.doc
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Nếu Công ty lựa chọn hưởng ưu đãi về thời gian miễn, 
giảm thuế bằng với dự án đầu tư mới trên cùng địa 
bàn (khu công nghiệp) thì thu nhập tăng thêm từ dự án 
đầu tư mở rộng được miễn thuế 2 năm và giảm 50% 
thuế trong 4 năm tiếp theo (Điều 6 Thông tư 
151/2014/TT-BTC ). 

Thời gian miễn, giảm thuế được tính từ năm dự án đầu 
tư mở rộng hoàn thành đưa vào SXKD có thu nhập; 
trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm 
đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư 
mở rộng thì thời gian miễn, giảm thuế được tính từ 
năm thứ tư dự án phát sinh doanh thu (khoản 4 Điều 
10 Thông tư 96/2015/TT-BTC). 

Download 
 

Ngày 05/06/2019 Bộ kế hoạch và Đầu tư ban 
hành Công văn số 3741/BKHĐT-QLĐT về việc 
thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định, 
theo đó: 

Quy định tại khoản 2 Điều 94 và khoản 1 Điều 96 Nghị 
định 63/2014/NĐ-CP, trường hợp nhà thầu ký hợp 
đồng xây lắp theo đơn giá cố định, nếu khối lượng 
công việc thực tế thực hiện ít hơn khối lượng nêu trong 
hợp đồng thì nhà thầu chỉ được thanh toán cho phần 
khối lượng đã thực hiện. 

Tuy nhiên, nếu khối lượng công việc thực tế mà nhà 
thầu đã thực hiện theo đúng thiết kế nhiều hơn khối 
lượng công việc nêu trong hợp đồng thì nhà thầu sẽ 
được thanh toán phần chênh lệch phát sinh thêm, tính 
theo đơn giá cố định trong hợp đồng. 

 

 

 

 

Cần lưu ý, việc thanh toán hợp đồng xây lắp không 
căn cứ theo dự toán hay định mức, đơn giá do nhà 
nước ban hành (các định mức, đơn giá này chỉ dùng 
để xác định giá gói thầu), cũng không căn cứ theo hóa 
đơn đầu vào (mua vật tư, máy móc, thiết bị...) của nhà 
thầu, mà thực hiện theo đơn giá thỏa thuận trong hợp 
đồng và nguyên tắc nêu trên. 

Download 
 

Ngày 24/05/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban 
hành Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT về việc chấn 
chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, 
hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi 
phạm trong đấu thầu, theo đó: 

Nhằm đẩy lùi tiêu cực trong đấu thầu các dự án đầu tư 
phát triển và mua sắm tài sản công, Chỉ thị đã đưa ra 
một số yêu cầu cần tuân thủ khi tổ chức đấu thầu gồm: 

- Hồ sơ mời thầu (HSMT) phải được lập theo đúng 
mẫu quy định, không được tự ý chỉnh sửa hay đặt 
thêm yêu cầu không phù hợp. 

- HSMT phải khách quan, công bằng, thu hút sự tham 
gia cạnh tranh rộng rãi của các nhà thầu. Tuyệt đối 
không đưa ra các nội dung mang tính định hướng, tạo 
lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu hoặc cản trở sự 
tham gia của nhà thầu. 

- Kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do nhà thầu 
bị loại để đảm bảo công khai, minh bạch. Đối với gói 
thầu tổ chức đấu thầu quốc tế, thông báo mời thầu/kết 
quả lựa chọn nhà thầu phải đăng tải cả tiếng Anh và 
tiếng Việt. 

 

 

 

http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019134601.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019134601.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019134617.pdf
http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019134617.pdf
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- Quá trình mua HSMT, nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) 
phải đảm bảo thuận tiện, dễ tiếp cận cho nhà thầu, 
không để xảy ra tình trạng “quây thầu, vây thầu”, cướp 
HSDT,.... 

- Việc đánh giá HSDT phải đảm bảo nguyên tắc trung 
thực, khách quan, công bằng, tuyệt đối không thiên vị 
hoặc gây khó khăn cho bất kỳ nhà thầu nào. 

- Không được loại nhà thầu tại bước kiểm tra tính hợp 
lệ HSDT do thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, 
năng lực, kinh nghiệm khi chưa thực hiện làm rõ 
HSDT. 

- Đối với các tài liệu về năng lực, kinh nghiệm do nhà 
thầu gửi đến bên mời thầu, chủ đầu tư trong thời gian 
đánh giá HSDT phải được tiếp nhận để xem xét, đánh 
giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. 

- Các Bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà 
nước phải nghiêm túc thực hiện lộ trình đấu thầu qua 
mạng theo Thông tư 07/2015/TTLT/BKHĐT-BTC và 
Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2019, đảm bảo tỷ lệ 
đấu thầu qua mạng năm 2019 đạt tối thiểu 50% về số 
lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu. 

Download 
 

 
 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Ngày 30/05/2019 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 40632/CT-TTHT về việc sử 
dụng hóa đơn điện tử, theo đó: 

Quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-
BTC, các doanh nghiệp thuộc diện bắt buộc mua hóa 
đơn của Thuế phải sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế 
cấp trong thời hạn 12 tháng. Hết 12 tháng, căn cứ tình 
hình sử dụng hóa đơn, việc khai nộp thuế và đề nghị 
của doanh nghiệp, cơ quan thuế sẽ xem xét cho doanh 
nghiệp tự tạo hóa đơn. 

Trường hợp Công ty mua hóa đơn của cơ quan Thuế 
chưa đủ 12 tháng thì không được chuyển sang sử 
dụng hóa đơn điện tử. Công ty bắt buộc phải mua hóa 
đơn của cơ quan Thuế đủ 12 tháng mới được xem xét 
cho sử dụng hóa đơn điện tử. 

Download 

 

Ngày 04/06/2019 Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 2260/TCT-CS về việc khấu trừ, 
hoàn thuế GTGT đối với chuyển đổi loại hình 
doanh nghiệp, theo đó: 

Trường hợp doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành 
Công ty TNHH MTV nhưng MST, vốn, chủ sở hữu 
không thay đổi và Công ty mới sau khi chuyển đổi kế 
thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp cũ thì 
Công ty mới được kế thừa số thuế GTGT chưa khấu 
trừ hết của doanh nghiệp cũ để chuyển khấu trừ sang 
kỳ tiếp theo. 

Download 
 

 

http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019134641.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019134641.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019134817.pdf
http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019134817.pdf
http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019134841.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019134841.doc
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Ngày 04/06/2019 Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 2252/TCT-CS về chính sách thuế, 
theo đó: 

Quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 209/2013/NĐ-
CP, hoạt động "chiếu sáng công cộng" thuộc đối tượng 
không chịu thuế GTGT đầu ra. 

Về nguyên tắc, hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng để 
chiếu sáng công cộng không được khấu trừ thuế 
GTGT (khoản 1 Điều 9 Nghị định 209/2013/NĐ-CP). 

Đối với hoạt động thi công xây dựng đường điện chiếu 
sáng, Tổng cục Thuế yêu cầu doanh nghiệp trình bày 
cụ thể với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn 
chi tiết. 

Download 
 

 
Ngày 03/06/2019 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 41468/CT-TTHT về thuế 
GTGT đối với hoạt động đào tạo, thi và cấp 
chứng chỉ các khóa đào tạo ngắn hạn, theo 
đó: 

Quy định tại khoản 13 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-
BTC, hoạt động dạy học, dạy nghề nhằm đào tạo, 
nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức, chuyên môn 
nghề nghiệp cho người học thuộc diện được miễn thuế 
GTGT. 

Khi phát sinh doanh thu từ hoạt động đào tạo, tổ chức 
thi cấp chứng chỉ đào tạo ngắn hạn, các trường không 
phải khai nộp thuế GTGT. 

Download 
 

 

 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Ngày 20/05/2019 Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 1988/TCT-DNL về việc khai nộp 
thuế TNCN, theo đó: 

Liên quan đến việc thu thuế đối với trường hợp chuyển 
nhượng bất động sản (BĐS) là tài sản bảo đảm của 
khoản nợ xấu, tại Công văn số 5477/BTC-TCT ngày 
14/5/2019, Bộ Tài chính đã nêu rõ "về nguyên tắc khi 
các cá nhân hoặc tổ chức chuyển nhượng tài sản có 
phát sinh nghĩa vụ thuế thì phải có trách nhiệm nộp 
thuế vào NSNN theo quy định". 

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các ngân hàng 
phải thỏa thuận rõ với các bên liên quan về cách thức 
thanh toán (nộp) các khoản thuế TNCN phát sinh trong 
quá trình xử lý tài sản bảo đảm theo Thông báo số 
106/TB-VPCP ngày 22/3/2019. 

Như vậy, khi cá nhân chuyển nhượng BĐS là tài sản 
bảo đảm cho khoản nợ xấu theo Nghị quyết 
42/2017/QH14 thì vẫn phải kê khai nộp thuế TNCN, 
không được miễn nộp. 

Download 

 

 

http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019134856.pdf
http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019134856.pdf
http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019134914.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019134914.doc
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Ngày 31/05/2019 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 41157/CT-TTHT về thuế 
TNCN đối với thu nhập của cá nhân không 
cư trú, theo đó: 

Hướng dẫn tại Công văn số 1932/TCT-DNNCN ngày 
15/5/2019, trường hợp Công ty tại Việt Nam có mở 
Văn phòng đại diện ở nước ngoài và sử dụng lao động 
là người bản địa, nếu những người này không phải cá 
nhân cư trú tại Việt Nam thì thu nhập phát sinh do làm 
việc tại Văn phòng đại diện nước ngoài không phải 
chịu thuế TNCN ở Việt Nam. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế TNCN số 
04/2007/QH12, đối với cá nhân không cư trú tại Việt 
Nam thì chỉ phải chịu thuế TNCN khi phát sinh thu 
nhập trong lãnh thổ Việt Nam. 

Download 

 

 

Ngày 29/05/2019 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 39722/CT-TTHT về thuế 
TNCN đối với trường hợp trợ cấp 1 lần 
cho nhân viên nghỉ việc, theo đó: 

Trường hợp Công ty có chi trả trợ cấp mất việc và 
khoản hỗ trợ tài chính cho người lao động bị chấm dứt 
HĐLĐ trước thời hạn, nếu khoản trợ cấp mất việc chi 
trả đúng theo quy định tại Bộ luật lao động thì được 
miễn khấu trừ thuế TNCN (điểm b khoản 2 Điều 2 
Thông tư 111/2013/TT-BTC). 

Tuy nhiên, nếu Công ty trả trợ cấp mất việc cao hơn 
mức quy định trong luật thì phần trợ cấp cao hơn phải 
tổng hợp vào tiền lương để tính thuế TNCN theo biểu 
lũy tiến. 

Đối với khoản hỗ trợ tài chính trả thêm cho người lao 
động sau khi chấm dứt HĐLĐ, nếu mức hỗ trợ cao 
hơn 2 triệu đồng thì phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 
10% (điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-
BTC). 

Download 

 
Ngày 26/04/2019 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 26991/CT-TTHT về thuế 
TNCN, theo đó: 

Trường hợp Công ty điều động một số nhân viên từ 
Chi nhánh về trụ sở chính làm việc từ 3 tháng trở lên 
thì thực hiện khấu trừ thuế TNCN "lũy tiến" theo quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều 25 Thông tư 
111/2013/TT-BTC, kể cả nhân viên có HĐLĐ ở nhiều 
nơi. 

Đối với các nhân viên điều động về trụ sở chính từ 3 
tháng trở lên, được ủy quyền cho Công ty quyết toán 
thay thuế TNCN nếu không có thêm thu nhập ở nơi 

http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019135003.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019135003.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019135115.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019135115.doc
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nào khác (điểm a.4 khoản 3 Điều 21 Thông tư 
92/2015/TT-BTC). 

Trường hợp Công ty có điều động nhân viên từ Chi 
nhánh về trụ sở chính làm việc ngắn hạn dưới 3 tháng 
thì thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% theo 
quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 
111/2013/TT-BTC. Các nhân viên này sẽ không được 
ủy quyền cho Công ty quyết toán thay thuế TNCN. 

Download 

 
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Ngày 05/06/2019 Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 2287/TCT-CS về chính sách thuế 
thu nhập doanh nghiệp, theo đó: 

Quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP, 
kể từ kỳ tính thuế 2015, thu nhập của doanh nghiệp từ 
chế biến nông sản, thủy sản tại địa bàn kinh tế xã hội 
đặc biệt khó khăn được miễn thuế TNDN (nếu đáp ứng 
điều kiện). 

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng nhiều điều kiện ưu 
đãi thuế TNDN thì được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi 
thuế có lợi nhất tương ứng với một điều kiện ưu đãi 
(khoản 12 Điều 1 Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ). 

Về ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp doanh 
nghiệp đang đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế và có thu 
nhập từ chế biến nông sản, thủy sản, Bộ Tài chính đã 
có hướng dẫn tại Công văn số 3091/BTC-TCT ngày 
8/3/2017 theo nguyên tắc lựa chọn ưu đãi có lợi nhất. 

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng đã có Công văn số 
4008/TCT-CS ngày 17/10/2018 hướng dẫn về ưu đãi 
thuế TNDN đối với thu nhập từ sản phẩm nông sản, 
thủy sản mới qua sơ chế. 

Download 

Ngày 10/06/2019 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 44290/CT-TTHT về 
chính sách thuế đối với hoạt động chuyển 
nhượng vốn, theo đó: 

Quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP, 
doanh nghiệp nước ngoài nếu có phát sinh thu nhập từ 
chuyển nhượng vốn tại Việt Nam thì phải khai nộp thuế 
TNDN tại Việt Nam. 

Trường hợp Công ty nước ngoài chuyển nhượng vốn 
cho Công ty khác cũng ở nước ngoài nhưng phần vốn 
chuyển nhượng có nguồn gốc ở Việt Nam thì phải nộp 
thuế TNDN tại Việt Nam, không phụ thuộc vào địa 
điểm tiến hành kinh doanh. 

Số thuế TNDN phải nộp được xác định căn cứ vào 
doanh thu, giá vốn và chi phí của hoạt động chuyển 
nhượng vốn. 

Trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển 
nhượng vốn đều là các Công ty ở nước ngoài thì Công 
ty Việt Nam nơi có vốn chuyển nhượng chịu trách 
nhiệm kê khai nộp thay thuế TNDN (tiết c khoản 2 Điều 
14 Thông tư 78/2014/TT-BTC). 

Download 

 
Ngày 10/06/2019 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 44289/CT-TTHT về chi phí 
tính thuế TNDN đối với hoạt động tài trợ cho y 
tế, theo đó: 

Trường hợp Công ty chi tài trợ cho cơ sở y tế nếu là 
cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y 
tế và thuộc các hoạt động tài trợ y tế quy định tại tiết a 
điểm 2.23 khoản 2 Điều 4, đồng thời có đủ hồ sơ quy 
định tại tiết b điểm 2.23 khoản 2 Điều 4 Thông tư 
96/2015/TT-BTC thì được hạch toán chi phí này khi 
tính thuế TNDN. 

http://anvietcpa.com/Upload/Video/18062019135204.doc
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Theo điểm 2.23 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-
BTC, chi phí tài trợ cho y tế được chấp nhận bao gồm: 
các khoản tài trợ cho cơ sở y tế mà không phải để góp 
vốn, mua cổ phần trong cơ sở y tế đó; tài trợ thiết bị y 
tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt 
động thường xuyên của cơ sở y tế; chi tài trợ bằng tiền 
cho người bệnh thông qua cơ quan, tổ chức có chức 
năng huy động tài trợ. 

Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản 
xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện 
doanh nghiệp và người đại diện đơn vị nhận tài trợ 
theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm Thông tư 
78/2014/TT-BTC kèm theo hóa đơn, chứng từ mua 
hàng (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền 
(nếu tài trợ bằng tiền). 

Download 

 
Ngày 18/04/2019 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 21842/CT-TTHT về chi phí 
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 
TNDN, theo đó: 

Khoản chi phí thuê nhà xưởng trong giai đoạn Công ty 
bắt đầu SXKD, chưa phát sinh doanh thu là khoản chi 
thường xuyên để duy trì hoạt động SXKD (không phải 
là khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ), 
nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-
BTC thì được phép hạch toán. 

Đối với TSCĐ sử dụng trong giai đoạn trước khi đi vào 
sản xuất chính thức, Công ty được trích khấu hao bắt 
đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) hạch toán tăng 
TSCĐ theo pháp luật về kế toán. 

 

 

Riêng tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân 
chuyển,... không đáp ứng tiêu chuẩn là TSCĐ được 
phân bổ dần vào chi phí SXKD nhưng tối đa không quá 
3 năm. 

Đối với chi phí trong giai đoạn sản xuất thử nếu đáp 
ứng điều kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì 
cũng được chấp nhận hạch toán. 

Về nguyên tắc, các khoản chi nguyên liệu, vật liệu, 
nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa nếu đáp ứng điều 
kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được tính 
vào chi phí hợp lý, trừ phần chi vượt định mức đối với 
một số nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng 
hóa đã được Nhà nước ban hành định mức. 

Download 
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BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Ngày 05/06/2019 Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí 
Minh ban hành Thông báo số 1222/TB-BHXH 
về việc điều chỉnh lương cơ sở, theo đó: 

Từ 1/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.490.000 
đồng/tháng (Nghị định 38/2019/NĐ-CP ). Do đó, các 
trường hợp đóng BHXH, BHYT căn cứ theo mức 
lương cơ sở sẽ phải điều chỉnh tăng tương ứng kể từ 
1/7/2019, cụ thể: 

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
hưởng lương theo thang bảng lương nhà nước, mức 
tiền lương tháng đóng BHXH là tổng hệ số lương nhân 
(x) mức lương cơ sở mới 1.490.000 đồng/tháng. 

2. Mức trần tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt 
buộc sẽ là 29.800.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở). 

3. Mức trần thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự 
nguyện sẽ là 29.800.000 đồng (20 lần mức lương cơ 
sở). 

4. Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHYT đối với các 
đối tượng tham gia BHYT do NSNN đóng sẽ là 
1.490.000 đồng/tháng. 

5. Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHYT cho các đối 
tượng được NSNN hỗ trợ một phần mức đóng (học 
sinh sinh viên, hộ cận nghèo) và người đóng BHYT hộ 
gia đình sẽ là 1.490.000 đồng/tháng. 

Download 

 
 

 

 

Ngày 04/06/2019 Bảo hiểm xã hội TP. HCM ban 
hành Công văn số 1201/BHXH-CĐ về việc tiếp 
nhận hồ sơ giải quyết hưởng BHXH 1 lần và 
trợ cấp thai sản, theo đó: 

- Hồ sơ hưởng BHXH một lần; hồ sơ hưởng chế độ 
thai sản của người đã thôi việc trước thời điểm sinh 
con, nhận nuôi con nuôi: tiếp nhận hồ sơ theo quy định 
tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH (không hướng dẫn 
người lao động nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện nơi 
cư trú). 

- Các danh sách hưởng trợ cấp và thời gian giải quyết 
hồ sơ: vẫn thực hiện như hiện hành. 

- Việc chuyển các danh sách giải quyết hưởng BHXH: 
chuyển qua đường truyền FTP có tên thư mục 
“CHI_QĐ166/N2019” (Thông báo số 917/TB-BHXH 
ngày 02/5/2019 về thiết tập đường truyền tập tin chi trả 
và thanh, quyết toán theo Quyết định số 166/QĐ-
BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam). 

Download 
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