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1. Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 

15/10/2018 của Chính phủ Quy định 

chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và 

Luật an toàn, vệ sinh lao động về 

bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với 

người lao động là công dân nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam   

Theo khoản 1, Điều 2, Nghị định này, người 

nước ngoài chỉ phải đóng BHXH tại Việt 

Nam khi ký kết HĐLĐ từ đủ 1 năm trở lên và 

có giấy phép lao động, giấy phép hành nghề 

hoặc chứng chỉ hành nghề do Việt Nam cấp. 

Điều này có nghĩa, người nước ngoài giao 

kết HĐLĐ dưới 1 năm sẽ được miễn đóng 

BHXH. 

 

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 2, người nước 

ngoài còn được miễn đóng BHXH tại Việt 

Nam khi thuộc trường hợp "di chuyển trong 

nội bộ doanh nghiệp" theo khoản 1 Điều 3 

Nghị định 11/2016/NĐ-CP hoặc đã "đủ tuổi 

nghỉ hưu". 

 

Mức đóng và hưởng BHXH đối với người 

nước ngoài cơ bản vẫn như lao động trong 

nước. Tuy nhiên, từ ngày 01/12/2018 đến 

31/12/2021, phía doanh nghiệp chỉ phải trích 

đóng 3% quỹ ốm đau, thai sản và 0,5% quỹ 

Bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”), Bệnh nghề 

nghiệp (“BNN”). 

 

Riêng 22% quỹ hưu trí, tử tuất (trong đó 

doanh nghiệp đóng 14% và người nước 

ngoài đóng 8%) chỉ bắt buộc trích đóng kể từ 

ngày 01/01/2022 (Điều 13). 

 

Trường hợp người nước ngoài giao kết 

nhiều HĐLĐ thì cũng chỉ phải đóng BHXH 

đối với HĐLĐ đầu tiên, trừ BHTN, BNN phải 

đóng cho từng hợp đồng (khoản 4 Điều 13). 

 

Do đến năm 2022 người nước ngoài mới 

phải đóng quỹ hưu trí nên chế độ lương hưu 

sẽ chỉ được tính hưởng kể từ năm 2022. 

Điều kiện, mức hưởng lương hưu gần như 

giống lao động trong nước. Riêng BHXH 1 

lần, người nước ngoài được hưởng ngay khi 

chấm dứt HĐLĐ về nước mà không cần chờ 

sau 1 năm nghỉ việc (Điều 9). 

 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/12/2018. Các chế độ quy định tại Điều 9 

(hưu trí), Điều 10 (tử tuất) Nghị định này có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. 

 

2. Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

Theo đó, Nghị định đã sửa đổi nhiều quy 

định liên quan đến điều kiện, thủ tục cấp 

phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam. Một trong số các sửa đổi này là việc 

miễn giấy phép lao động dành cho người 

chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương 

mại tại Việt Nam. 

 

Ngoài ra, một số trường hợp sau đây được 

miễn đăng ký nhu cầu sử dụng lao động 

nước ngoài: Trưởng văn phòng đại diện, dự 

án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính 

phủ tại Việt Nam; Thân nhân của cán bộ đại 

diện nước ngoài tại Việt Nam được miễn xin 

giấy phép lao động theo ĐƯQT. 

 

Thời hạn cấp giấy phép lao động được rút 

ngắn từ 7 ngày xuống còn 5 ngày làm việc. 

 

Về thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng 

lao động nước ngoài, chuyển từ Chủ tịch 

UBND tỉnh sang UBND tỉnh. 

 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 

ban hành. 

 

 

Văn bản mới tháng 
này 
1. Nghị định số 

143/2018/NĐ-CP 

ngày 15/10/2018 

của Chính phủ 

 

2. Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 

của Chính phủ 

 

3. Thông tư số 

87/2018/TT-BTC 

ngày 27/09/2018 

của Bộ Tài chính 

 

4. Thông tư số 

17/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

17/10/2018 của Bộ 

Lao động Thương 

binh và Xã hội. 

 

5. Nghị định số 

146/2018/NĐ-CP 

ngày 17/10/2018 

của Chính phủ 
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3. Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 

27/09/2018 của Bộ Tài chính về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 215/2013/TT-BTC 

ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về cưỡng chế thi hành 

quyết định hành chính thuế 

Theo bổ sung tại khoản 1, Điều 1, Thông tư 

này, các trường hợp được cơ quan thuế "gia 

hạn nộp thuế" hoặc "thông báo không tính 

tiền chậm nộp" thì cũng được tạm dừng 

hoặc chưa bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. 

 

Tuy nhiên, trường hợp "nợ tiền chậm nộp 

tiền phạt" cũng sẽ bị áp dụng biện pháp 

cưỡng chế thuế như nợ tiền thuế, nợ tiền 

chậm nộp tiền thuế (khoản 2 Điều 2). 

 

Về thủ tục, nếu doanh nghiệp đã có tài 

khoản giao dịch thuế điện tử thì Quyết định 

cưỡng chế sẽ được cơ quan thuế gửi trực 

tuyến qua mạng (khoản 2 Điều 1). 

 

Đối với hóa đơn bị cưỡng chế, ngay trong 

ngày chấm dứt cưỡng chế, cơ quan thuế sẽ 

thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng 

và đăng tải công khai thông báo này lên 

trang thông tin Tổng cục Thuế tại địa chỉ 

www.gdt.gov.vn (khoản 7, Điều 1). 

 

Ngoài ra, Thông tư còn thay mới và bổ sung 

một số biểu mẫu áp dụng trong việc cưỡng 

chế thuế. Chi tiết tham khảo Phụ lục 01 và 

02 đính kèm. 

 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

15/11/2018. 

 

Thông tư quy định trách nhiệm tự phân tích, 

kiểm tra, đánh giá việc chấp hành pháp luật 

lao động tại nơi sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

 

4. Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội quy định về 

tự kiểm tra việc thực hiện pháp 

luật lao động của doanh nghiệp 

Theo đó, doanh nghiệp phải tự tổ chức đoàn 

kiểm tra đánh giá việc chấp hành pháp luật 

lao động ít nhất 1 lần trong năm nhằm đánh 

giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và 

có giải pháp cải tiến (khoản 1 Điều 4). 

 

Thời kỳ tự kiểm tra bắt đầu từ ngày đầu tiên 

của tháng 1 dương lịch của năm trước đến 

thời điểm kiểm tra. Thời gian tự kiểm tra cụ 

thể do doanh nghiệp lựa chọn (khoản 2, 3 

Điều 4). 

 

Nội dung tự kiểm tra bao gồm từ việc tuyển 

dụng, đào tạo lao động; giao kết HĐLĐ; ký 

kết thỏa ước lao động tập thể; thời giờ làm 

việc; trả lương; công tác đảm bảo ATVSLĐ; 

xây dựng nội quy; đóng BHXH... đến cả việc 

xử lý kỷ luật, giải quyết tranh chấp, khiếu nại 

của lao động (Điều 5). 

 

Nội dung tự kiểm tra cụ thể sẽ được Bộ Lao 

động thiết kế thành Phiếu tự kiểm tra theo 

từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đăng 

trên website tại địa chỉ 

http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn để 

doanh nghiệp lựa chọn. 

 

Hồ sơ tự kiểm tra gồm phiếu tự kiểm tra, kết 

luận tự kiểm tra, văn bản thành lập đoàn tự 

kiểm tra và các tài liệu, hồ sơ liên quan phải 

được lưu giữ trong hồ sơ quản lý doanh 

nghiệp để làm căn cứ theo dõi, phân tích, 

đưa ra các chính sách nâng cao mức tuân 

thủ. 

 

Doanh nghiệp phải phối hợp với công đoàn 

cơ sở thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra 

trực tuyến (thông qua website nêu trên) khi 

có yêu cầu của cơ quan Thanh tra nhà nước 

(Điều 7). 

 

 

Văn bản mới tháng 
này 

1. Nghị định số 

143/2018/NĐ-CP 

ngày 15/10/2018 

của Chính phủ 

 

2. Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 

của Chính phủ 

 

3. Thông tư số 

87/2018/TT-BTC 

ngày 27/09/2018 

của Bộ Tài chính 

 

4. Thông tư số 

17/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

17/10/2018 của Bộ 

Lao động Thương 

binh và Xã hội. 

 

5. Nghị định số 

146/2018/NĐ-CP 

ngày 17/10/2018 

của Chính phủ 
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Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 

không chấp hành công tác tự kiểm tra và 

báo cáo theo quy định tại Thông tư này là cơ 

sở để cơ quan thanh tra nhà nước về lao 

động tiến hành thanh tra đột xuất hoặc đưa 

vào kế hoạch thanh tra năm sau, đồng thời 

là tình tiết tăng nặng để quyết định mức xử 

phạt vi phạm hành chính, nếu gây hậu quả 

nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự và bị xử lý bằng các hình thức khác theo 

quy định của pháp luật. 

 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2019 và thay thế Quyết định số 

02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/02/2006. 

 

5. Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 

17/10/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi 

hành một số điều của Luật bảo 

hiểm y tế 

Tương tự quy định cũ, doanh nghiệp vẫn sẽ 

phải trích đóng BHYT bắt buộc cho tất cả 

người lao động ký kết HĐLĐ từ đủ 3 tháng 

trở lên và người quản lý doanh nghiệp có 

hưởng lương (Điều 1). 

 

Tuy nhiên, khoản 5 Điều 2 Nghị định này quy 

định rõ, thời gian người lao động nghỉ hưởng 

chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận con 

nuôi sẽ được cơ quan BHXH đóng thay 

BHYT, doanh nghiệp được miễn trích đóng. 

 

Về mức đóng BHYT, vẫn như mức đóng 

hiện hành là 4,5% tiền lương hàng tháng. 

Ngoài ra, Nghị định quy định rõ, đối với 

người ký nhiều HĐLĐ thì phải đóng BHYT 

theo HĐLĐ có mức lương cao nhất (khoản 3 

Điều 7). 

 

Về chế độ thanh toán BHYT, theo khoản 3 

Điều 14 Nghị định, các trường hợp tự đi 

KCB không đúng tuyến (trái tuyến) sau đó 

được chuyển tuyến đến bệnh viện khác thì 

vẫn được hưởng BHYT. Mức hưởng theo 

quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật BHYT, trừ 

các trường hợp sau: cấp cứu; đang điều trị 

nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài 

phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh; tình trạng bệnh diễn biến vượt 

quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/12/2018. 

 

Văn bản mới tháng 
này 

1. Nghị định số 

143/2018/NĐ-CP 

ngày 15/10/2018 

của Chính phủ 

 

2. Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 

của Chính phủ 

 

3. Thông tư số 

87/2018/TT-BTC 

ngày 27/09/2018 

của Bộ Tài chính 

 

4. Thông tư số 

17/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

17/10/2018 của Bộ 

Lao động Thương 

binh và Xã hội. 

 

5. Nghị định số 

146/2018/NĐ-CP 

ngày 17/10/2018 

của Chính phủ 
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1. Công văn số 3842/TCT-KK ngày 

09/10/2018 của Tổng cục Thuế 

(“TCT”) về việc hoàn thuế GTGT 

Theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 2 

Thông tư 26/2015/TT-BTC, đối với thuế 

GTGT vãng lai nộp ở các tỉnh, doanh nghiệp 

được tổng hợp và kê khai bù trừ vào số thuế 

GTGT phải nộp tại trụ sở chính. 
 

Trường hợp doanh nghiệp vừa bán hàng 

trong nước, vừa xuất khẩu thì số thuế GTGT 

phải nộp của hàng bán trong nước được bù 

trừ với thuế GTGT đầu vào của hàng xuất 

khẩu. 
 

Số thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu 

chỉ được xét hoàn nếu sau khi bù trừ còn lại 

từ 300 triệu đồng trở lên, hạn mức hoàn 

thuế không quá 10% doanh thu xuất khẩu 

(Điều 1, Thông tư 130/2016/TT-BTC ). 
 

Lưu ý, đối với số thuế GTGT chưa khấu trừ 

hết của hàng tiêu thụ trong nước và số thuế 

vãng lai đã nộp thì không được cộng dồn với 

số thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu 

để xin hoàn thuế. 
 

2. Công văn số 3744/TCT-TNCN ngày 

03/10/2018 của TCT về việc kê khai 

thuế TNCN 

Theo quy định tại khoản 3, Điều 21, Thông 

tư 92/2015/TT-BTC, chỉ người lao động có 

thu nhập duy nhất tại một nơi mới được ủy 

quyền quyết toán thuế. 
 

Theo đó, đối với người lao động là cá nhân 

cư trú tại Việt Nam nhưng phát sinh thêm 

thu nhập ở nước ngoài, tức có thu nhập 2 

nơi thì không được ủy quyền, phải trực tiếp 

quyết toán thuế (theo mẫu 02/QTT-TNCN). 
 

Trường hợp phần thu nhập ở nước ngoài đã 

bị khấu trừ thuế thì số thuế này được giảm 

trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam theo 

khoản 2, Điều 26, Thông tư 111/2013/TT-

BTC. Trên tờ khai quyết toán thuế, "số thuế 

đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ" kê khai 

tại chỉ tiêu số 39. 

3. Công văn số 5826/TCHQ-TXNK 

ngày 5/10/2018 của Tổng cục Hải 

quan về việc xử lý thuế đối với 

hàng hóa XNK tại chỗ 

Hàng hóa sản xuất xuất khẩu (“SXXK”) được 

miễn/hoặc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu 

theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP liệu có bao 

gồm cả trường hợp xuất khẩu tại chỗ? 
 

Theo Công văn này, trường hợp hàng hóa 

xuất khẩu tại chỗ là hàng do doanh nghiệp 

nội địa sản xuất sau đó xuất bán cho DNCX 

(không nằm trong KCX nhưng đáp ứng quy 

định về khu PTQ theo khoản 1, Điều 4, Luật 

thuế XNK) thì vẫn được hưởng chính sách 

miễn hoặc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu. 

Tuy nhiên, đối với hàng hóa xuất khẩu tại 

chỗ là hàng do doanh nghiệp Việt Nam sản 

xuất cho thương nhân nước ngoài nhưng 

được chỉ định giao sản phẩm tại Việt Nam 

thì không được miễn hay hoàn thuế nhập 

khẩu nguyên liệu. 
 

Các trường hợp đã được miễn thuế nhập 

khẩu nguyên liệu để SXXK nhưng sau đó 

thực xuất khẩu sản phẩm tại chỗ theo chỉ 

định của thương nhân nước ngoài thì sẽ bị 

ấn định thuế, tiền chậm nộp và bị xử phạt 

hành chính. 
 

4. Công văn số 3428/TCT-CS ngày 

07/09/2018 của TCT về việc khai 

nộp thuế nhà thầu đối với dịch vụ 

làm trung gian thanh toán cho bên 

nước ngoài 

Theo Công văn này, trường hợp tổ chức 

nước ngoài làm trung gian thanh toán cho 

các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ 

(“HH, DV”) 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 HH, DV 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.

 

Công văn hướng dẫn 

tháng này 

1. Công văn số 

3842/TCT-KK 

ngày 09/10/2018 

của Tổng cục Thuế 

về việc hoàn thuế 

GTGT. 

 

2. Công văn số 

3744/TCT-TNCN 

ngày 03/10/2018 

của Tổng cục Thuế 

về việc kê khai 

thuế TNCN. 

 

3. Công văn số 

5826/TCHQ-

TXNK ngày 

5/10/2018 của 

Tổng cục Hải quan 

về việc xử lý thuế 

đối với hàng hóa 

XNK tại chỗ. 

 

4. Công văn số 

3428/TCT-CS ngày 

07/09/2018 của 

Tổng cục Thuế về 

việc khai nộp thuế 

nhà thầu đối với 

dịch vụ làm trung 

gian thanh toán 

cho bên nước 

ngoài. 



 

 

Về Chúng tôi 

ASTC là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tiên phong về chất lượng tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp 

cho Khách hàng của mình các dịch vụ giá trị gia tăng như thuế, kiểm toán, tư vấn, kế toán. ASTC được 

điều hành bởi những người sáng lập dày dặn kinh nghiệm trong nghề với mục tiêu cung cấp các dịch vụ 

đáp ứng các tiêu chí Chính xác, Chuẩn mực, Đúng hạn, Bảo mật tới khách hàng theo đúng những gì 

chúng tôi đã cam kết với khách hàng. “Chúng tôi không thỏa hiệp về chất lượng dịch vụ” - Đây là một 

trong những giá trị được tất cả nhân viên của chúng tôi cùng nhau chia sẻ. Các dịch vụ của chúng tôi 

được cung cấp thông qua một nhóm các công ty bao gồm: 

- Công ty TNHH Tư vấn Thuế và Giải pháp Quản trị (ASTC); 

- Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập (IAC). 

Chúng tôi là thành viên chính thức của mạng lưới RT ASEAN, một mạng lưới các công ty với thương hiệu 

RT có trụ sở tại Singapore, hiện diện tại hơn 14 quốc gia và 25 thành phố trên khắp ASEAN, Châu Á, 

Australia và rộng khắp hơn nữa. Chúng tôi tự hào có thể cung cấp các dịch vụ với tiêu chuẩn quốc tế 

chuyên nghiệp. 

 

 

 

 

Thông tin liên hệ 
 

 

 

Các thông tin và nhận định trong bản tin này được cung cấp dựa vào các nguồn thông tin mà chúng tôi coi là đáng 

tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp và không cấu thành các tư vấn chuyên môn. Nếu quý khách muốn đưa ra 

quyết định dựa trên bản tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết. 

 

 

Nguyễn Bá Chinh – CPA, CTA 

Giám đốc điều hành 

+84 0904 917 259 

chinh.nb@iachanoi.com 

 

 

 

Park Sung Wan – FM 

Giám đốc Tư vấn 

+84 0987 252 990 

swpark@astc.vn 

 

Hà Thị Thu Trang – CPA, CTA 

Giám đốc Kiểm toán 

+84 0977 438 698 

trang.htt@iachanoi.com 

 

 

 

Bùi Minh Cường – CPA, CTA 

Giám đốc Kiểm toán 

+84 0987 200 809 

cuong.bm@iachanoi.com 

 

 

     

     

     

     

     

     

http://astc.vn 

http://iachanoi.com 

 

facebook.com/KeToanIACHaNoi 

info@astc.vn 

infor@iachanoi.com 
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