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Nhập khẩu hàng để làm quà tặng không được miễn thuế nhập 
khẩu 

6 

CHẾ ĐỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Nghị định số 148/2018/NĐ-CP Thay đổi cách tính và hưởng trợ cấp mất việc, thôi việc 6 

Công văn số 2219/BHXH-CĐ Một số hướng dẫn quan trọng về chế độ ốm đau thai sản 7 



    BẢN TIN THÁNG 11 

 

Page 2 

 

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Ngày 15/10/2018 UBND TP. Hà Nội ban hành 
Quyết định số 5507/QĐ-UBND ngày về việc 
công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xúc tiến 
thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Công thương, theo đó: 

Quyết định thay mới một số thủ tục hành chính về 
đăng ký khuyến mại trên địa bàn TP. Hà Nội, gồm: 

1. Đăng ký chương trình khuyến mại mang tính may rủi 
thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh thành 

2. Đăng ký sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại 
mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh thành 

3. Thông báo hoạt động khuyến mại 

4. Thông báo sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến 
mại 

5. Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại 
Việt Nam 

6. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, 
triển lãm thương mại tại Việt Nam 

Các thủ tục này được sửa đổi căn cứ theo các quy 
định mới về đăng ký khuyến mại tại Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 
các thủ tục hành chính số 102, 103, 104, 105, 106 
phần I - A lĩnh vực Xúc tiến thương mại tại Quyết định 
số 4915/QĐ-UBND ngày 07/9/2016. 

Download 
 

 

Ngày 29/10/2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban 
hành Công văn số 7686/BKHĐT-PC về việc 
điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
trong trường hợp chuyển đổi loại hình doanh 
nghiệp, theo đó: 

Quy định tại khoản 5 Điều 38 Nghị định 118/2015/NĐ-
CP, chỉ các dự án không thực hiện theo Giấy chứng 
nhận đầu tư (miễn cấp Giấy chứng nhận đầu tư) thì 
mới được miễn thực hiện thủ tục điều chỉnh nhà đầu 
tư. 

Trường hợp Công ty đang thực hiện dự án có Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư thì khi chuyển đổi loại hình 
từ doanh nghiệp FDI sang doanh nghiệp trong nước 
phải làm thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư. 

Download 

 

 

 

http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018142626.pdf
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018142626.pdf
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018142657.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018142657.doc
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Ngày 26/09/2018 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
ban hành Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 
về Biểu thuế bảo vệ môi trường, theo đó: 

Biểu thuế BVMT này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 
1/1/2019 và thay thế Biểu thuế cũ ban hành tại Nghị 
quyết số 1269/2011/UBTVQH12. 

So với Biểu thuế cũ, Biểu thuế mới đã điều chỉnh tăng 
mức thuế BVMT đối với nhiều mặt hàng gồm: 

- Xăng: 3.000 lên 4.000 đồng/lít 

- Dầu diesel: 1.500 lên 2.000 đồng/lít 

- Dầu hỏa: 300 lên 1.000 đồng/lít 

- Dầu mazut/Dầu, mỡ nhờn: 900 lên 2.000 đồng/lít/kg 

- Than nâu: 10.000 lên 15.000 đồng/tấn 

- Than antraxit: 20.000 lên 30.000 đồng/tấn 

- Than mỡ/Than đá khác: 10.000 lên 15.000 đồng/tấn 

- Dung dịch HCFC: 4.000 lên 5.000 đồng/kg 

- Túi ni lông: 40.000 lên 50.000 đồng/kg 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. 

Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 
đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 
888a/2015/UBTVQH13 ngày 10/3/2015 hết hiệu lực thi 
hành kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực. 

Download 

 

 

 

 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Ngày 18/10/2018 Tổng cục Hải quan ban hành 
Công văn số 6123/TCHQ-TXNK về thuế GTGT 
mặt hàng phân bón, theo đó: 

Quy định tại Biểu thuế GTGT hàng nhập khẩu ban 
hành kèm Thông tư 83/2014/TT-BTC, mặt hàng phân 
bón vi lượng (mã số 2833.25.00) có thuế suất GTGT 
10%. 

Tuy nhiên, theo Luật thuế GTGT sửa đổi số 
71/2014/QH13 và khoản 1 Điều 3 Nghị định 
12/2015/NĐ-CP thì kể từ ngày 1/1/2015, phân bón 
thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Theo đó, kể từ năm 2015, khi nhập khẩu phân bón vi 
lượng, doanh nghiệp không phải nộp thuế GTGT. 

Download 

 
 
 
 
 

http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018142724.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018142724.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018142744.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018142744.doc
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Ngày 01/10/2018 Bộ Tài chính ban hành Công 
văn số 11889/BTC-CST về chính sách thuế 
GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu, theo đó: 

Biểu thuế GTGT hàng nhập khẩu tại Thông tư 
83/2014/TT-BTC được xây dựng mã dựa trên Danh 
mục hàng hóa XNK ban hành kèm Thông tư 
156/2011/TT-BTC. 

Tuy nhiên, Danh mục hàng hóa XNK này đã được thay 
đổi bằng Danh mục mới ban hành kèm Thông tư 
65/2017/TT-BTC nên việc xác định thuế GTGT hàng 
nhập khẩu không còn thực hiện theo Biểu thuế GTGT 
ban hành tại Thông tư 83/2014/TT-BTC nữa mà căn 
cứ theo các văn bản thuế GTGT hiện hành sau: 

- Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 

- Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 

- Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 

- Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018. 

Download 

Ngày 06/11/2018 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 74023/CT-TTHT về hóa 
đơn, chứng từ, theo đó: 

Quy định chuyển tiếp tại Điều 36 Nghị định 
119/2018/NĐ-CP, đối với các hóa đơn đã đặt in trước 
01/11/2018, nếu doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng 
tiếp thì được thông báo phát hành và sử dụng đến hết 
31/10/2020. 

 

 

 

Trường hợp doanh nghiệp không muốn sử dụng tiếp 
hóa đơn đặt in mà chuyển sang sử dụng hóa đơn điện 
tử kể từ 01/11/2018 thì thực hiện theo quy định tại 
Nghị định 119/2018/NĐ-CP. 

Lưu ý, trường hợp sau ngày 01/11/2018, doanh nghiệp 
vẫn sử dụng tiếp hóa đơn đặt in thì phải gửi dữ liệu 
hóa đơn cho cơ quan thuế theo Mẫu số 03 (Phụ lục 
ban hành kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP) cùng với tờ 
khai thuế GTGT. 

Download 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Ngày 05/11/2018 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 73512/CT-TTHT về lương 
tháng 13 và lợi tức ghi tăng vốn, theo đó: 

"Lương tháng 13" được xem là khoản chi tiền lương, 
tiền thưởng, không phải chi phí phúc lợi. 

Khoản chi lương tháng 13 chỉ được hạch toán nếu có 
ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một 
trong các hồ sơ: Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao 
động; Quy chế tài chính; Quy chế thưởng của Công ty 
(điểm b khoản 2.6 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC. 

Lương tháng 13 thuộc thu nhập từ tiền lương nên phải 
chịu thuế TNCN, không được miễn thuế. 

Đối với lợi tức ghi tăng vốn phải kê khai nộp thuế đầu 
tư vốn tại thời điểm chuyển nhượng hoặc rút vốn, trừ 
lợi tức của DNTN và chủ Công ty TNHH một thành 
viên (khoản 6 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC). 

Download 
 

 

http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018142806.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018142806.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018143000.pdf
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018143000.pdf
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018144625.pdf
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018144625.pdf
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Ngày 05/11/2018 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 73511/CT-TTHT về thuế 
TNDN, TNCN đối với tiền ăn trưa, ăn ca, theo 
đó: 

Quy định tại điểm g.5 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-
BTC, trường hợp Công ty phụ cấp tiền ăn trưa, ăn 
giữa ca bằng hình thức tổ chức nấu ăn, mua suất ăn, 
cấp phiếu ăn hoặc chi tiền không quá hạn mức 
730.000 đồng/tháng thì được miễn khấu trừ thuế 
TNCN. 

Phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca nếu đáp ứng các điều kiện 
tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được hạch 
toán vào chi phí hợp lý. 

Download 

THUẾ NHÀ THẦU 

Ngày 14/06/2018 Cục Thuế TP. HCM ban hành 
Công văn số 5706/CT-TTHT về thuế nhà thầu, 
theo đó: 

Quy định tại khoản 2.a Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-
BTC, thu nhập từ bản quyền phần mềm phải chịu thuế 
nhà thầu (TNDN) với tỷ lệ 10% doanh thu. 

Trường hợp Công ty mua quyền sử dụng phần mềm 
của nước ngoài thì trước khi thanh toán tiền phí (bao 
gồm phí đăng ký ban đầu và phí gia hạn hàng năm) 
phải khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu là 10% doanh 
thu. 

Riêng khoản thuế GTGT trong thuế nhà thầu được 
miễn nộp, do phần mềm thuộc đối tượng không chịu 
thuế GTGT (Thông tư 219/2013/TT-BTC). 

Download 

 

Ngày 07/09/2018 Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 3428/TCT-CS về việc khai nộp 
thuế nhà thầu đối với dịch vụ làm trung gian 
thanh toán cho bên nước ngoài, theo đó: 

Trường hợp tổ chức nước ngoài làm trung gian thanh 
toán cho các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ 
giữa các doanh nghiệp Việt Nam thì khoản phí được 
hưởng phải chịu thuế nhà thầu. Bên bán có trách 
nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu trước khi 
thanh toán phí dịch vụ. 

Tuy nhiên, trường hợp tổ chức nước ngoài làm trung 
gian thanh toán cho các giao dịch mua bán hàng hóa, 
dịch vụ giữa bên bán tại nước ngoài và bên mua tại 
Việt Nam thì khoản phí dịch vụ nhận thanh toán từ bên 
bán ở nước ngoài không phải chịu thuế nhà thầu. 

Download 

 

 

http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018143040.pdf
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018143040.pdf
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018143058.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018143058.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018143115.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018143115.doc
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XUẤT NHẬP KHẨU 

Ngày 17/10/2018 Bộ tài chính ban hành Thông 
tư số 95/2018/TT-BTC về việc bãi bỏ một số 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong 
lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, theo 
đó: 

Thông tư bãi bỏ 3 Thông tư quy định về chính sách 
miễn thuế XNK gồm: 

1. Thông tư số 35/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 về 
miễn thuế xuất khẩu gỗ chế biến từ nguyên liệu nhập 
khẩu. 

2. Thông tư số 118/2011/TT-BTC ngày 16/08/2011 về 
miễn thuế nhập khẩu đối với các dự án điện. 

3. Thông tư số 10/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 về 
miễn thuế nhập khẩu đối với các dự án sản xuất, lắp 
ráp trang thiết bị y tế. 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018. 

Download 

Ngày 31/10/2018 Tổng cục Hải Quan ban 
hành Công văn số 6719/TXNK-CST về 
chính sách thuế đối với quà biếu, quà 
tặng, theo đó: 

Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và Luật thuế GTGT 
số 13/2008/QH12 không có quy định chính sách miễn 
thuế cho hàng hóa nhập khẩu được biếu tặng giữa các 
tổ chức, cá nhân Việt Nam với nhau. 

Vì vậy, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa 
để biếu tặng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam thì 
không thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu và thuế 
GTGT. 

Download 

CHẾ ĐỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG 
 
Ngày 24/10/2018 Chính phủ ban hành Nghị 
định số 148/2018/NĐ-CP ngày về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số nội dung của Bộ luật lao 
động, theo đó: 

Thâm niên đã tính hưởng trợ cấp thôi việc trước đó 
(nếu có) sẽ không còn được tính hưởng trợ cấp mất 
việc về sau (khoản 5 Điều 1). 

Ngoài ra, đối với trợ cấp thôi việc, những khoảng thời 
gian sau đây sẽ không còn được tính trợ cấp thôi việc: 
thời gian thử việc, học nghề, tập nghề; thời gian bị tạm 
giữ, tạm giam cho dù sau đó được kết luận vô tội. 

Đối với thời gian tham gia BHTN bị giảm trừ khi tính trợ 
cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, theo bổ sung tại Nghị 
định này thì khoảng thời gian được tính là thời gian đã 
đóng BHTN theo quy định của pháp luật về BHTN 
cũng bị giảm trừ. 

Tuy nhiên, có một số khoảng thời gian mới sẽ được 
tính trợ cấp thôi việc, như: thời gian nghỉ việc để điều 
trị, phục hồi chức năng lao động sau khi bị TNLĐ-BNN; 
thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân có 
hưởng lương. 

Về thời hạn thanh toán các chế độ khi chấm dứt 
HĐLĐ, khoản 8 Điều 1 Nghị định cho phép doanh 
nghiệp được giãn thời hạn chi trả (tối đa 30 ngày) 
trong một số trường hợp đặc biệt khác, như: sáp nhập, 
hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở 
hữu, quyền sử dụng tài sản theo Điều 45 BLLĐ. 

 

 

http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018143300.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018143300.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018143323.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018143323.doc
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Thêm nữa, tiền lương làm căn cứ tính mức bồi thường 
khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật được quy 
định rõ "là tiền lương theo HĐLĐ tại thời điểm doanh 
nghiệp hoặc người lao động đơn phương chấm dứt 
HĐLĐ trái luật" (khoản 10 Điều 1). 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2018. 

Bãi bỏ Điều 7 và khoản 1, khoản 3 Điều 10 Thông tư 
số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2002. 

Download 

Ngày 07/11/2018 Bảo hiểm xã hội TP. HCM ban 
hành Công văn số 2219/BHXH-CĐ hướng dẫn 
nghiệp vụ về chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng 
sức, theo đó: 

Liên quan đến chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, 
Công văn lưu ý một số điểm quan trọng sau đây: 

- Quy định hiện hành chỉ tính trợ cấp nghỉ ốm theo 
ngày. Trường hợp giấy nghỉ ốm cấp 1/2 ngày, nếu 
thực tế nghỉ nguyên ngày thì vẫn được trả trợ cấp 
ngày đó. 

- Số ngày nghỉ ốm được trợ cấp không vượt quá số 
ngày theo chỉ định của bệnh viện và số ngày doanh 
nghiệp đề nghị. 

- Người bị ốm trong thời gian nghỉ phép, nghỉ không 
lương, về nguyên tắc sẽ không được trợ cấp ốm đau. 
Tuy nhiên, nếu việc nghỉ không lương là đột xuất, đã 
định đi làm trở lại nhưng vì bị ốm nên nghỉ tiếp thì 
những ngày nghỉ ốm sẽ được trợ cấp. 

- Trường hợp 2 con trở lên cùng bị ốm, cả cha và mẹ 
đều phải nghỉ để chăm sóc con thì cả 2 đều được 
hưởng chế độ ốm đau. 

- Thâm niên đóng BHXH được hưởng chế độ ốm đau, 
thai sản chỉ tính thâm niên đóng BHXH bắt buộc, 
không tính thời gian đóng BHXH tự nguyện. 

- Lao động nữ phải thôi việc để dưỡng thai theo chỉ 
định của bác sĩ, nếu có thâm niên đóng BHXH đủ 12 
tháng và đủ 3 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi 
sinh thì vẫn được hưởng trợ cấp thai sản. 

- Trường hợp đang điều trị bệnh dài ngày nhưng đã 
nghỉ hết thời gian tối đa trong năm thì được chuyển 
sang hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức. 

- Thời gian tối đa nghỉ dưỡng sức sau thai sản được 
tính cho một năm, kể từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của 
năm dương lịch. 

- Thời gian tính hưởng chế độ dưỡng sức được tính 
trên thời gian thực tế nghỉ việc, bao gồm cả ngày nghỉ 
lễ, tết, nghỉ hàng tuần. 

- Giấy nghỉ hưởng BHXH phải đúng theo mẫu C65-HD, 
có đầy đủ dấu, chữ ký của bác sĩ điều trị, dấu của 
bệnh viện, chữ ký của bác sĩ khám. 

- Trường hợp đi khám chữa bệnh ở nước ngoài thì 
giấy KCB do bệnh viện nước ngoài cấp phải hợp pháp 
hóa hoặc được dịch tại cơ quan công chứng. 

Download 

http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018143342.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018143342.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018143358.pdf
http://anvietcpa.com/Upload/Video/17112018143358.pdf
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