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VĂN BẢN MỚ I   
 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm
theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc
Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
 
 

I AC  HA  NOI  |  +84  93  566  1 1 1 1
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- Cho phép các chi nhánh được lựa chọn
đóng BHXH tập trung tại Công ty mẹ
hoặc địa phương, thay vì trước đây bắt
buộc phải đóng ngay tại địa phương chi
nhánh hoạt động (khoản 1 Điều 1). 
 
- Dữ liệu thẻ BHYT được quản lý tập
trung và liên thông với dữ liệu thu.
Trường hợp doanh nghiệp chậm đóng
tiền BHYT 30 ngày thì thẻ BHYT tự
động hết giá trị sử dụng.  
Theo quy định tài mục 4, Điều 1, Quyết
định số 888/QĐ-BHXH thì khi Doanh
nghiệp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở
lên thì:

Một số sửa đổi quan trọng theo Quyết định 888/QĐ-BHXH:

QUYẾT Đ ỊNH SỐ  888/QĐ-BHXH NGÀY 16/07/2018
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Doanh nghiệp phả i  đóng đủ số

t iền chưa đóng và nộp số t iền

lãi bằng hai lần mức lãi suất l iên

ngân hàng tính trên số t iền, thờ i

gian chậm đóng; nếu không thực

hiện thì theo yêu cầu của ngườ i

có thẩm quyền, ngân hàng, tổ

chức tín dụng khác, kho bạc nhà

nước có trách nhiệm trích tiền từ

tài khoản tiền gử i  của cơ quan,

tổ chức, ngườ i  sử dụng lao động

có trách nhiệm đóng bảo hiểm y

tế để nộp số t iền chưa đóng,

chậm đóng và lãi của số t iền

này vào tài khoản của quỹ bảo

hiểm y tế;

 

Doanh nghiệp phả i  hoàn trả toàn

bộ chi phí cho ngườ i  lao động

trong phạm vi quyền lợ i ,  mức

hưởng bảo hiểm y tế mà ngườ i

lao động đã chi trả trong thờ i

gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế. 



5

VĂN BẢN DỰ THẢO

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA

NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2016/NĐ-CP NGÀY 01/09/2016 CỦA CHÍNH

PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI

HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU. 

 

 



a, Hàng hoá nhập khẩu tại chỗ mà

hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam

và được bên nước ngoài đặt gia công

bán cho doanh nghiệp tại Việt Nam

hoặc hàng hóa mua bán giữa doanh

nghiệp Việt Nam với phía nước ngoài

không có hiện diện tại Việt Nam và

được thương nhân nước ngoài chỉ

định giao, nhận hàng hóa với doanh

nghiệp khác tại Việt Nam thì áp dụng

mức thuế suất ưu đãi theo quy định

tại điểm a, khoản 3, Điều 5, Luật

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

 

b, Hàng hóa nhập khẩu tại chỗ mà

Hàng hóa mua bán giữa doanh

nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế

xuất, doanh nghiệp trong khu phi

thuế quan thì áp dúng mức thuế suất

ưu đãi theo quy định tại điểm b,

khoản 3, Điều 5, Luật thuế xuất

khẩu, thuế nhập khẩu. Ngoài ra,

người nộp thuế phải có giấy chứng

nhận xuất xứ của hàng hoá do cơ

quan có thẩm quyền của Việt Nam

cấp nộp cho cơ quan hải quan khi

làm thủ tục hải quan. 
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Một số điểm nội dung thay đổi đáng chú ý trong dự thảo văn bản: 
 

1. Dự thảo bổ sung quy định về việc áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất

nhập khẩu tại chỗ, cụ thể (khoản 3, Điều 3 Dự thảo). 



3. Dự thảo bổ sung: phụ liệu; thiết

bị, máy móc tạm xuất tái nhập để

thực hiện hợp đồng gia công được

miễn thuế (khoản 4, Điều 1 của Dự

thảo). 

 

4. Dự thảo quy định rõ người khai

hải quan kê khai tính thuế đối với

nguyên liệu, vật tư trong nước cấu

thành trong sản phẩm gia công xuất

khẩu trên tờ khai sản phẩm gia

công xuất khẩu theo trị giá tính

thuế và thuế suất của nguyên liệu,

vật tư, linh kiện (điểm g, khoản 1,

Điều 10 của Dự thảo). 

2. Dự thảo bổ sung các nội dung về

thư bảo lãnh, việc nộp thư bảo lãnh

và kiểm tra, theo dõi, xử lý thư bảo

lãnh. (khoản 3, Điều 1 của Dự thảo). 
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DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI,

BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA

NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2016/NĐ-CP

NGÀY 01/09/2016 CỦA CHÍNH

PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT

SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI

HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU,

THUẾ NHẬP KHẨU. 



5.  Dự thảo bỏ quy định miễn thuế 3%

đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên

liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để

gia công (khoản 4, Điều 10 Dự thảo). 

 

6. Dự thảo bổ sung dự án đầu tư có

quy mô từ 6.000 tỷ đồng trở lên và dự

án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng

từ 500 lao động thì hàng hóa nhập

khẩu tạo TSCĐ được miễn thuế nhập

khẩu (khoản 1, Điều 14 Dự thảo). 

 

 

7. Dự thảo quy định tại thời

điểm báo cáo quyết toán hoặc

hết thời hạn hợp đồng gia công

thì hàng hoá nhập khẩu để gia

công dư thừa phải tái xuất

hoặc chuyển sang thực hiện

gia công chuyển tiếp hoặc tiêu

huỷ hoặc làm quà tặng.

Trường hợp thay đổi mục đích

sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ

nội địa phải kê khai nộp thuế

theo mức thuế suất tại thời

điểm thay đổi mục đích sử

dụng (khoản, Điều 10 Dự

thảo). 
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CÁC CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN 

VÀ TRẢ  LỜI  VỀ  THUẾ

IAC HA NOI

H O T L I N E :  + 8 4 9 3  5 6 6  1 1 1 1
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1
CÔNG VĂN SỐ 2499/TCT-CS NGÀY 22/06/2018 CỦA TỔNG CỤC

THUẾ VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ VÀ KÊ KHAI, NỘP THUẾ ĐỐI

VỚI TÀI SẢN GÓP VỐN. 



 

- Theo quy định tại khoản 7 Điều

5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, tài

sản góp vốn để thành lập doanh

nghiệp được miễn xuất hóa đơn

và miễn kê khai nộp thuế GTGT. 

 

- Theo trả lời của Tổng cục

thuế, đối với trường hợp Công ty

góp thêm vốn điều lệ vào Công

ty khác bằng giá trị tài sản gắn

liền với đất thì tài sản góp thêm

cũng được miễn xuất hóa đơn và

miễn khai nộp thuế GTGT. 

 

- Theo quy định tại điểm b,

Khoản 2.15, Phụ lục 4, Ban

hành kèm theo Thông tư số

39/2014/TT-BTC ngày

31/03/2014, Hồ sơ góp vốn bao

gồm: biên bản góp vốn, biên bản

định giá kèm theo bộ hồ sơ về

nguồn gốc tài sản. 
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Theo quy định tại khoản 1 Điều 19

Luật Kế toán số 88/2015/QH13, chứng

từ kế toán phải được ký bằng bút

mực, không được ký bút mực đỏ và

không được đóng dấu chữ ký khắc

sẵn.

 

"Hóa đơn" cũng được xem là một loại

chứng từ kế toán (khoản 1 Điều 20

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ). Do

đó, doanh nghiệp không được sử

dụng chữ ký khắc sẵn để đóng lên

hóa đơn.  

CÔNG VĂN SỐ 2515/TCT-CS

NGÀY 22/06/2018 CỦA TỔNG

CỤC THUẾ VỀ VIỆC SỬ DỤNG

CHỮ KÝ KHẮC SẴN TRÊN

HÓA ĐƠN:  

 

1 1

2



CÔNG VĂN SỐ 2710/TCT-PC

NGÀY 09/07/2018 CỦA TỔNG

CỤC THUẾ VỀ VIỆC PHẠT

CHẬM NỘP THUẾ TNCN

Theo quy định tại khoản 2, khoản

3, Điều 110, Luật quản lý thuế số

78/2006/QH11, thời hiệu xử phạt

hành vi chậm nộp tiền thuế, khai

thiếu thuế là 5 năm.  

 

Quá thời hạn 5 năm sẽ không bị xử

phạt, nhưng vẫn phải nộp đủ số

thuế thiếu.  

 

Như vậy, trường hợp người nước

ngoài nộp hồ sơ quyết toán thuế

TNCN trễ quá 5 năm thì không bị xử

phạt về hành vi chậm nộp thuế do

đã quá thời hiệu xử phạt. 

 

Tuy nhiên, vẫn phải nộp đủ số tiền

thuế thiếu và tiền phạt chậm nộp

theo mức như sau:  

 

- Giai đoạn từ 01/07/2013 đến trước

01/01/2015: theo mức 0,07%/ngày

tính trên số tiền thuế chậm nộp đối

với số ngày chậm nộp vượt quá thời

hạn 90 ngày. 

 

- Giai đoạn từ 01/01/2015 - trước

01/07/2016: theo mức 0,05%/ngày

tính trên số tiền thuế chậm nộp.  

 

- Giai đoạn từ 01/07/2016 trở đi: theo

mức 0,03%/ngày tính trên số tiền

thuế chậm nộp.
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CÔNG VĂN SỐ 48085/CT-TTHT NGÀY 10/07/2018 CỦA CỤC

THUẾ TP. HÀ NỘI VỀ HỒ SƠ GIAO DỊCH LIÊN KẾT. 

 

Nếu Công ty không cung cấp được bất

kỳ Báo cáo lợi nhuận nào của Công ty

mẹ thì phải có văn bản giải trình

nguyên nhân, căn cứ pháp lý và trích

dẫn quy định pháp luật cụ thể của

nước đối tác về việc không cho cung

cấp Báo cáo này hoặc Công ty mẹ

thuộc diện không phải lập Báo cáo lợi

nhuận liên quốc gia. 

Theo quy định tại khoản 4, Điều 10,

Nghị định 20/2017/NĐ-CP và khoản 2,

Điều 4, Thông tư 41/2017/TT-BTC,

trường hợp Công ty có Công ty mẹ tối

cao ở nước ngoài thì trong hồ sơ kê

khai giao dịch liên kết Công ty phải

nộp thêm bản sao Báo cáo lợi nhuận

liên quốc gia của Công ty mẹ. 

 

Nếu Công ty không cung cấp được Báo

cáo lợi nhuận của Công ty mẹ cho kỳ

tính thuế tương ứng với kỳ quyết toán

thuế của Công ty thì có thể thay bằng

Báo cáo lợi nhuận của năm tài chính

liền trước đó, nhưng phải nộp kèm

thêm văn bản giải thích lý do.  

 

 

4
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CÔNG VĂN SỐ 51690/CT-

TTHT NGÀY 25/07/2018

CỦA CỤC THUẾ TP. HÀ

NỘI VỀ VIỆC KHẤU TRỪ

THUẾ GTGT ĐỐI VỚI

CHỨNG TỪ NỘP THUẾ

GTGT HÀNG NHẬP KHẨU

BỊ SAI SÓT.

Đối với khoản thuế nộp cho cơ quan

thuế nội địa, nếu ghi sai thông tin

trên chứng từ nộp tiền thì doanh

nghiệp lập thư tra soát (mẫu số C1-

11/NS ban hành tại Thông tư

84/2016/TT-BTC) gửi kèm theo

chứng từ nộp thuế hoặc thông tin

liên quan đến nội dung đề nghị điều

chỉnh sai sót cho cơ quan thuế. 

 

Số thuế GTGT đầu vào và chi phí

cho hàng nhập khẩu nếu đáp ứng

các điều kiện quy định tại Điều 15

Thông tư 219/2013/TT-BTC, khoản

10, Điều 1, Thông tư 26/2015/TT-

BTC và Điều 4, Thông tư

96/2015/TT-BTC thì được khấu trừ

và hạch toán. 
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VỀ  IAC HÀ NỘ I  

Các thông tin và nhận định trong bản tin này được cung cấp bởi IAC Hà Nội dựa vào các nguồn
thông tin mà IAC Hà Nội coi là đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi
không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng các thông tin trong tài liệu này. 
 

Nguyen Ba Chinh-CPA Ha Noi Office

Bui Minh Cuong-CPA 

Managing Director
+84 904 917 259 
chinh.nb@iachanoi.com

Add: Floor 6, CT1, Bac Ha C14 building, To Huu, Nam

Tu Liem, Ha Noi

Tel: +84 24 6666 6860 

Fax: +84 24 6666 6859 

Email: infor@iachanoi.com 

Vice Director
+84 987 200 809 
cuong.bm@iachanoi.com

INDEPENDENT AUDITING CONSULTING CO., LTD

IAC Ha Noi

IAC Hà Nội là văn phòng tại Hà Nội của Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập (IAC).
Trụ sở chính của Công ty đặt tại TP. Hồ Chí Minh và hiện đã có chi nhánh tại Hà Nội, Sài
Gòn và Đồng Nai.  
 
Công ty được thành lập để cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm kiểm toán, kế
toán, tư vấn thuế và tư vấn định giá doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu cụ thể của các công
ty và các tổ chức phi chính phủ. Công ty được chứng nhận là Nhà Cung Cấp Đáng Tin
Cậy Tại Việt Nam do NQA - Tổ chức chứng nhận HTQL Chất lượng quốc tế - Vương
Quốc Anh làm Cơ quan Giám sát chất lượng.  
 
Với hơn 70 nhân viên chuyên nghiệp trong đó có 2 kiểm toán viên có chứng chỉ CPA
Australia, 13 kiểm toán viên có chứng chỉ CPA Việt Nam và 6 chuyên gia tư vấn thuế có
chứng chỉ tư vấn thuế làm việc tại 4 văn phòng, chúng tôi có chuyên môn sâu rộng cùng
sự am hiểu về nhiều lĩnh vực để cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho các đối tượng
khách hàng hoạt động tại nhiều lĩnh vực ngành nghề tại Việt Nam.


