
BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 7 NĂM 2018

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH

 CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 07 năm 2018
Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp
- Nghị định này quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản

xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp
(sau đây gọi chung là sản phẩm nông nghiệp).

- Nghị định này quy định về hình thức liên kết, hợp đồng liên kết và dự án liên kết; các
chính sách ưu đãi, hỗ trợ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2018. Bãi bỏ Quyết định số
62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách
khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,
xây dựng cánh đồng lớn kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

2. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2018
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
- Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày

18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và một số khoản
tại Điều 1 của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định
số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư
xây dựng

- Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016
của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức
chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động
sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.

 BỘ TÀI CHÍNH

3. Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2018
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám
sát, kiểm soát hải quan
- Văn bản này được hợp nhất từ 02 Nghị định sau: Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21

tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải
quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, có hiệu lực kể từ ngày
15 tháng 3 năm 2015; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21
tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải



quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, có hiệu lực từ ngày 05
tháng 6 năm 2018.

- Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ
tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và kiểm soát hải quan đối với hàng hoá xuất
khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, thông
tin có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hải quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2015.

4. Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm
2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
- Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 4, điểm a khoản 2 Điều 7, Điều 8.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 9: “Điều 9. Thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 10, Điều 15, khoản 2 Điều 16.
- Bổ sung Điều 20a: Điều 20a. Quy định về hồ sơ quyết toán và thẩm tra quyết toán hoàn

thành thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.
- Sửa đổi, bổ sung điểm a, b và c khoản 1 Điều 21: Xác định chi phí thẩm tra, phê duyệt

quyết toán; chi phí kiểm toán độc lập,...
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018. Thông tư này thay thế
quy định về quyết toán dự án đầu tư hoàn thành tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24
tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân
sách xã, phường, thị trấn.

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI

 TỔNG CỤC THUẾ

5. Số 2641/TCT-CS ngày 04 tháng 7 năm 2018
V/v hoá đơn
- Với mục tiêu áp dụng hoá đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, góp phần hạn chế việc

sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán, đồng thời với sự phát triển của công
nghệ thông tin thì việc lập hoá đơn điện tử cho mọi giao dịch phát sinh là hoàn toàn có
thể thực hiện được. Do đó, tại dự thảo Nghị định quy định về hoá đơn điện tử, Bộ Tài
chính đã trình Chính phủ quy định người bán phải sử dụng hoá đơn điện tử khi bán
hàng hoá, cung cấp dịch vụ (không quy định ngưỡng trên hay dưới 200.000 đồng).

- Trường hợp doanh nghiệp viết hoá đơn chỉ sai về “hình thức” như: hàng hoá xuất khẩu
tại chỗ đã sử dụng hoá đơn GTGT; hoá đơn viết tắt tên, địa chỉ người mua hàng nhưng
đúng MST; viết hoá đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống thì Bộ Tài
chính yêu cầu các Cục thuế kiểm tra thực tế nếu hoá đơn đã lập phù hợp với sổ kế toán,
phản ánh đúng bản chất kinh tế, có thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì Cục
thuế hướng dẫn nhắc nhở doanh nghiệp và thực hiện hoàn thuế hoặc cho khấu trừ theo
đúng thực tế phát sinh.



6. Số 2710/TCT-PC ngày 09 tháng 7 năm 2018
V/v phạt chậm nộp thuế TNCN
- Nếu đến ngày 14/11/2017 ông Stephen Alan Smith mới nộp hồ sơ quyết toán thuế

TNCN của năm 2011 thì Ông không bị xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế
TNCN của năm 2011 do đã quá thời hiệu xử phạt theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3
Điều 110 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 nêu trên.

- Từ 01/7/2013 đến trước ngày 01/01/2015, tiền chậm nộp tính theo mức 0,07%/ngày
tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi
ngày; Từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/7/2016, tiền chậm nộp theo mức
0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp; Từ ngày 01/7/2016, tiền chậm nộp theo
mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

7. Số 2781/TCT-KK ngày 13 tháng 7 năm 2018
V/v khai thuế GTGT
Trường hợp Công ty nhận được hoá đơn GTGT đầu vào từ các nhà cung cấp trong tháng
01/2018 nhưng không tổng hợp khai vào chỉ tiêu giá trị [23] và thuế GTGT [24] của hàng
hoá, dịch vụ mua vào tại Tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 01/2018, mà tổng hợp khai
vào Tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 3/2018 thì Công ty chỉ được khấu trừ, hoàn thuế
GTGT liên quan đến hoá đơn GTGT này nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền chưa
công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở Công ty đối với kỳ tính thuế
tháng 01/2018.

8. Số 2796/TCT-DNL ngày 17 tháng 7 năm 2018
V/v trả lời chính sách thuế
Trường hợp Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam sử dụng, lưu trữ các
chứng từ điện tử (hoá đơn điện tử) được xuất bởi các nhà cung cấp ở nước ngoài và được
quản lý qua hệ thống mua hàng điện tử của Panasonic nhưng không có chữ ký điện tử của
người bán thì Công ty không được sử dụng các chứng từ này cho mục đích kê khai và nộp
thuế theo quy định.

9. Số 2861/TCT-TNCN ngày 23 tháng 7 năm 2018
V/v: về chính sách thuế TNCN
Các cá nhân chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần theo quy định tại luật Doanh nghiệp
và Luật Chứng khoán được xác định là chuyển nhượng chứng khoán, theo đó các cá nhân
thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN theo mức thuế suất 0,1% tính trên giá chuyển nhượng
theo hướng dẫn tại Điều 16 và Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

10. Số 2890/TCT-KK ngày 25 tháng 07 năm 2018
V/v hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu
Hồ sơ hoàn đã được cơ quan thuế giải quyết và có thông báo thuộc trường hợp không được
hoàn thuế thì hồ sơ hoàn thuế đó đã được kết thúc các bước công việc trong quy trình hoàn
thuế tại cơ quan thuế. Nếu sau đó người nộp thuế đáp ứng Điều kiện, thủ tục và có nhu cầu
hoàn số thuế đã được thông báo không thuộc trường hợp được hoàn trước đây thì người nộp
thuế nộp một bộ hồ sơ hoàn thuế mới với đầy đủ thông tin liên quan chứng minh đủ Điều
kiện hoàn thuế. Cơ quan thuế cập nhật hồ sơ hoàn thuế mới trên ứng dụng theo dõi hồ sơ,
phân hệ giải quyết hoàn thuế và giải quyết hoàn thuế theo đúng quy trình giải quyết hồ sơ
hoàn thuế hiện hành.



11. Số 2891/TCT-KK ngày 25 tháng 07 năm 2018
V/v xác định số thuế TNCN nộp thừa được hoàn của tổ chức chi trả
Cảng hàng không Liên Khương đã nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017 và qua kết
quả kiểm tra trên cơ sở dữ liệu tính đến thời điểm doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế, doanh
nghiệp có số tiền thuế nộp thừa do có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo hồ sơ
quyết toán thì số thuế nộp thừa được cơ quan thuế tự động bù trừ vào số phải nộp của kỳ
tính thuế tiếp theo hoặc doanh nghiệp được xem xét, giải quyết hoàn số thuế thu nhập cá
nhân nộp thừa năm 2017 (bao gồm cả các chứng từ nộp thuế của người nộp thuế phát sinh
trong tháng 1 năm 2018).

12. Số 2940/TCT-CS ngày 31 tháng 07 năm 2018
V/v thuế GTGT
- Trường hợp Công ty TNHH Hoá Chất và Môi trường Aureole Mitani CN Hải Dương là

doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản nhập khẩu mặt hàng hoá chất Sodium persulfate
(Na2S2O8) dạng bột, sau đó, chất này được kết hợp với nước theo tỷ lệ nhất định để
pha loãng tạo thành dung dịch Na2S2O8 30% sau đó xuất khẩu thì chưa đủ cơ sở để
xác định đây là hoạt động chế biến sau đó xuất khẩu. Để xác định đây có phải là một
công đoạn chế biến để sản xuất hàng hoá xuất khẩu hay không thì đề nghị Cục Thuế
liên hệ với cơ quan hải quan và cơ quan chuyên ngành để xác định.

- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu rượu sau đó xuất khẩu thì rượu xuất khẩu không
được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%, doanh nghiệp không phải tính thuế GTGT
đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.





2018年第 7月份之業務通信

A. 新法律文件

 政府

1. 2018年 07月 05日第 98/2018/NĐ-CP號法令
推進農產品生產與銷售連接政策

- 該法令規定了推進農產品生產與銷售連接政策，將種植、畜牧、水產、林
業和鹽業產品的生產與消費連接起來（以下統稱為農產品）。

- 本法令規定了鏈接形式、合同與鏈接項目；優惠與支持政策。

該法令於 2018 年 08 月 20 日生效。取消了政府首相 2013 年 10 月 25 日第
62/2013/QD-TTg號決定關於推進農產品生產與銷售連接、大田建設政策。

2. 2018年 07月 16日第 100/2018/NĐ-CP號法令
修改，補充和撤銷建設部國家管理領域內商業投資條件的若干規定

- 修訂，補充，取代和撤銷政府 2015年 06月 18日第 59/2015/ND-CP號法令

關於建設投資項目管理以及政府第 42/2017/NĐ-CP號法令第 1條的若干條

款關於修訂，補充政府 2015年 06月 18日第 59/2015/ND-CP號法令關於建

設投資項目管理。

- 修訂，補充政府 2016年 07月 1日第 79/2016/NĐ-CP號法令的若干條款關

於對提供有關公寓管理的專業知識和技能的培訓服務、實行房地產業務，

經營房地產交易大廳的若干條件。

該法令於 2018年 09月 15日生效。

 財政部

3. 2018年 07月 11日第 24/VBHN-BTC號
關於海關手續，檢查，監督和控制的詳細規定和執行措施

- 本文件與以下兩項法令合併：政府 2015 年 01 月 21 日第 08/2015/ND-CP

號法令關於海關手續，檢查，監督和控制的詳細規定和執行措施，自 2015

年 03月 15日起生效；政府 2018年 04月 20日第 59/2018/ND-CP號法令，

修訂、補充了政府 2015年 01月 21日第 08/2015/ND-CP 號法令的若干條

款，關於海關手續，檢查，監督和控制的詳細規定和執行措施，自 2018
年 06月 05日起生效。

- 該法令對海關手續，檢查，監督和控制具體了詳細規定和執行措施，包括

出口、進口、過境貨物，出境、入境或過境運輸工具以及國家海關管理相

關信息。

該法令於 2015年 03月 15日生效。



4. 2018年 07月 30日第 64/2018/TT-BTC號
修訂、補充財政部 2016年 01月 18日第 09/2016/TT-BTC號通函的若干條款，

關於由國家資本資助的完工項目的結算。

- 修訂、補充第 1條，第 4條，第 7條第 2款第 a點，第 8條。

- 修訂、補充第 9條：“第 9條.批准權限和結算審查機關。

- 修訂、補充第 10條，第 15條，第 16條第 2款。

- 補充第 20a條：第 20a條.規定了對社、坊、鎮預算資本的完工項目之結算

檔案和審查權限。

- 修訂、補充第 21條第 1款第 a，b和 c點：確定結算審查和批准費用；獨

立審計費用，......

本通函自 2018年 09月 15日起生效。本通函取代了完工投資項目決算規定在
財政部 2012年 02月 24日第 28/2012/TT-BTC號通知關於對社、坊、鎮預算資
本的管理。

B.指導-回復文書

 稅務總局

5. 2018年 07月 04日第 2641/TCT-CS號
主旨：發票

- 以在全國范圍內應用電子發票的目的，有助於限制使用現金是在支付交易

中，同時和信息技術的發展，製作電子發票給所有交易都是完全可行的。

因此，在電子發票法令草案中，財政部已向政府提出規定賣方必須在銷售

商品或提供服務時使用電子發票的建議（無規定上限或低於 200,000

VND）。

- 企業開具發票時，只能在“形式”上出現錯誤，如：現場出口貨物需已經

使用增值稅發票；縮寫買方的名稱和地址但稅務號碼正確；發票空兒沒有

空節斜線。但是，如果發票是按照會計賬簿進行的，反映經濟性質並通過

銀行支付，財政部要求稅務部門進行實際檢查以按照規定來指導企業，並

根據實際情況進行退稅或扣除。

6. 2018年 07月 09日第 2710/TCT-PC號
主旨：個人所得稅（PIT）之遲交罰款

- 如果到在 2017年 11月 14日，Stephen Alan Smith先生才提交了 2011年

PIT決算檔案，將不被處罰對於遲交 2011年 PIT稅金的行為，由於處罰時

效已經過期依據第 78/2006/QH11號稅收管理法第 110條第 2，3款的規定。

- 從 2013年 07月 01日至 2015年 01月 01日之前，延遲付款的計算方式為

超過 90天的遲交天數的每日 0.07％在延遲繳納的稅金額上；從 2015年 01

月 01 日至 2016 年 07 月 01 日之前，逾期付款按每日 0.05％的稅率計算;

2016年 01月 07日起，延遲付款的費率為每天 0.03％。



7. 2018年 07月 13日第 2781/TCT-KK號
主旨：VAT申報

如果公司在 2018 年 01 月收到供應商的進項增值稅發票，但沒有綜合申報在

2018年 01月納稅期第 01/GTGT表格第[23]價值指標和第[24]貨物服務進項增

值稅指標，而申報在 2018 年 03 月納稅期的增值稅申報表中，將公司只能與

此增值稅發票相關的增值稅金額進行扣除、退稅，如果稅務機關，主管當局

尚未對公司在 2018年 01月納稅期內公佈稅務檢查、清查決定。

8. 2018年 07月 17日第 2796/TCT-DNL號
主旨：有關稅務政策的回復

如果 Panasonic System Networks Viet Nam Co., Ltd使用和存儲由海外供應商發

行的電子文件（電子發票），並通過 Panasonic 的電子採購系統進行管理，如

果沒有賣方的電子簽名，公司不得將這些文件用於納稅申報和納稅。

9. 2018年 07月 23日第 2861/TCT-TNCN號
主旨：個人所得稅政策

根據企業法和證券法的規定在股份公司中轉移資本的個人被定義為證券轉讓，

個人應以轉讓價格的 0.1%稅率申報並支付 PIT，依據第 92/2015/TT-BTC號通

知第 16條和第 21條的指導下。

10. 2018年 07月 25日第 2890/TCT-KK號
主旨：出口貨物的增值稅退稅

退稅檔案已由稅務局解決並在未獲得退稅的情況下通知，退稅檔案已完成退

稅流程中的工作步驟。如果以後納稅人符合條件和程序，並希望繼續退還當

前不可退回的稅額，納稅人應提交新的退稅檔案，並提供全部相關信息來證

明滿足退稅條件。稅務機關應當根據檔案監督應用上更新新退稅檔案，並處

理退稅依據現行規定。

11. 2018年 07月 25日第 2891/TCT-KK號
主旨：確定付費組織多付 PIT金額

Lien Khuong 機場已於 2017 年提交 PIT 決算檔案，並根據企業要求退稅時的

數據進行檢查結果，企業有超額納稅，所納稅額高於應付稅額。多付的稅額

應由稅務機關自動抵消後續納稅期的應付金額，或者企業應當考慮並退還

2017 年多繳的個人所得稅金額（包括納稅人於 2018 年 01 月發生的納稅憑

證）。

12. 2018年 07月 31日第 2940/TCT-CS號
主旨：增值稅

- Aureole Mitani Chemical And Environment INC- Hai Duong Branch（Công ty

TNHH Hoá Chất và Môi trường Aureole Mitani CN Hải Dương）是一家 100％

日本投資公司，以粉末形式進口 Sodium persulfate (Na2S2O8)，將該物質

與水以一定比例混合稀釋，形成 Na2S2O8 30％ 溶液，然後出口，將不夠



基礎來確定這是加工出口的活動。為了確定這是否是出口貨物生產的加工

階段，應要求稅務部門與海關和專門機構聯繫確定。

- 如果企業進口酒類以出口，出口酒精無法享受 0％的增值稅稅率，企業無
需計算銷項增值稅，但無權扣除進項增值稅。
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