
BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 8 NĂM 2018

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH

 CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015
của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
- Bổ sung Khoản 4 Điều 4 như sau: “4. Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu

trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh
nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”.

- Sửa đổi Điều 37: Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ
ký số công cộng.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 44: Đăng ký thay đổi vốn Điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp…
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.

2. Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018
Nông nghiệp hữu cơ
- Nghị định này quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc,

kinh doanh, kiểm tra nhà nước sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong các lĩnh vực trồng
trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản và chính sách khuyến khích phát
triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

- Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia
đình hoặc nhóm hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ (gọi tắt là cơ
sở); tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông
nghiệp hữu cơ trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.

 BỘ TÀI CHÍNH

3. Thông tư số 81/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2018
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-
CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật đầu tư
Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 7 Thông tư số 83/2016/TT-BTC: “5. Đối với các dự án đầu
tư được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý
tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 1/7/2015 và dự án đầu tư
trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thực hiện trước ngày 1/7/2015 thực hiện
chính sách ưu đãi về thuế (thuế TNDN, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp)
theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 1/7/2015 và được bảo
đảm ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 3 Nghị định 118/2015/NĐ-CP”.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 10 năm 2018.



B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI

 TỔNG CỤC THUẾ

4. Số 3040/TCT-HTQT ngày 08 tháng 8 năm 2018
V/v xác định cơ sở thường trú của công ty UPS tại Việt Nam
- Tổng cục Thuế xác định mặc dù không trực tiếp thực hiện thẩm quyền ký kết hợp đồng

đứng tên công ty UPS nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng, công ty Cửu Long đã
thay mặt công ty UPS thu cước phí dịch vụ từ khách hàng của công ty UPS và chuyển
phí này cho công ty UPS. Nói cách khác, công ty Cửu Long đã hình thành quan hệ là
đại diện của công ty UPS thực hiện một phần hoạt động kinh doanh của công ty UPS tại
Việt Nam (thu cước phí dịch vụ).

- Mặt khác, việc công ty UPS: (i) giữ quyền tuỳ ý bố trí đội ngũ nhân viên bán hàng,
quản lý hay kế toán tại văn phòng của công ty Cửu Long, (ii) tuỳ ý ra vào nhà kho và sử
dụng các phương tiện của công ty Cửu Long, (iii) di chuyển hay kiểm tra bất kỳ vật/thứ
nào mà công ty Cửu Long lưu trữ và/hoặc đang vận chuyển; (iv) trực tiếp hay chỉ định
bên thứ ba tiến hành kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài khoản tại văn phòng của công ty Cửu
Long đã khiến cho công ty Cửu Long phải thực hiện theo các chỉ dẫn chi tiết của công
ty UPS và chịu sự kiểm soát nhất định của công ty UPS, do đó mất tính độc lập trong
phạm vi thực hiện các Thoả thuận với công ty UPS.

- Do đó, công ty UPS được xác định là có cơ sở thường trú tại Việt Nam thông qua công
ty Cửu Long trong quá trình thực hiện Thoả thuận dịch vụ ký kết ngày 04/5/2012 và
Thoả thuận dịch vụ vận chuyển ký kết ngày 11/5/2012 giữa công ty UPS và công ty
Cửu Long.

5. Số 3065/TCT-KK ngày 09 tháng 8 năm 2018
V/v cấp MST để kê khai, nộp thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp
- Công ty Tag-It Pacific Ltd là thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

muốn tham gia hoạt động kinh doanh dưới hình thức nhà thầu nước ngoài không thành
lập pháp nhân tại Việt Nam và ký kết thông qua các hợp đồng thương mại với khách
hàng Việt Nam thì Công ty Tag-It Pacific Ltd phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 90/2007/NĐ-CP
ngày 31/5/2007 của Chính phủ quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của
thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam. Sau khi Công ty Tag-It
Pacific Ltd được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu do
cơ quan có thẩm quyền cấp, Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty Tag-It
Pacific Ltd thực hiện đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư
95/2016/TT-BTC.

- Việc thực hiện kê khai, nộp thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp của Công ty Tag-
It Pacific Ltd sau khi đăng ký thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số
4431/TCT-KK ngày 23/9/2016 của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế nhà thầu.



6. Số 3081/TCT-CS ngày 09 tháng 8 năm 2018
V/v thuế GTGT
Công ty TNHH cơ giới Trọng Nguyên đề nghị hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ
xuất khẩu, trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ
bán trong nước (bán tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT cho Công ty TNHH MTV
Quốc tế Chailease) thì Công ty phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho
SXKD hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế
GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu
của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ của các kỳ kê khai
thuế GTGT tính từ kỳ kê khai tiếp theo kỳ hoàn thuế liên trước đến kỳ hoàn thuế hiện tại.
Số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu sau khi bù trừ với số thuế
GTGT phải nộp của hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên
thì Công ty Trọng Nguyên được hoàn thuế cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu theo quy định.
Số thuế GTGT được hoàn của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của
hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

7. Số 3154/TCT-CS ngày 15 tháng 8 năm 2018
V/v thuế GTGT
Cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành
tài sản cố định của doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhưng không
được hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư. Việc xác định tài sản cố định và tài sản không phải
là tài sản cố định theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của
Bộ Tài chính.

8. Số 3181/TCT-KK ngày 17 tháng 8 năm 2018
V/v kê khai chứng từ nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhân Phú (sau đây gọi là Công ty) có trụ sở
chính tại tỉnh Bình Định. Trong năm 2017, Công ty có phát sinh hoạt động xây dựng vãng
lai tại tỉnh Phú Yên. Công ty đã thực hiện nộp tiền thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ 2% trên
doanh thu chưa có thuế của công trình xây dựng vãng lai tại tỉnh Phú Yên vào Kho bạc Nhà
nước tỉnh Phú Yên theo Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước số 0000048 đề ngày
11/1/2018 thì Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhân Phú được tổng hợp số thuế
đã nộp theo chứng từ nộp tiền thuế nêu trên để trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp trên
tờ khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế Quý 1/2018 tại trụ sở chính.

9. Số 3206/TCT-CS ngày 20 tháng 8 năm 2018
V/v chính sách thuế và hoá đơn
Công ty cổ phần đầu tư Thế giới Di động chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cá nhân nhà đầu
tư thì Công ty chưa phải khai và nộp thuế từ đầu tư vốn khi nhận. Tuy nhiên, khi chuyển
nhượng vốn, cá nhân khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng
vốn và thu nhập từ đầu tư vốn, cụ thể:
- Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, trường hợp cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu khi

chuyển nhượng Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động không thực hiện khấu trừ thuế
TNCN đầu tư vốn mà cá nhân tự khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư
vốn.

- Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng
khoán được xác định là có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (theo quy định tại
Điểm b Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC) của Công ty đại chúng giao
dịch tại Sở giao dịch chứng khoán không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan Thuế.



Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài Khoản lưu ký, Công
ty quản lý quỹ nơi cá nhân uỷ thác quản lý danh mục đầu tư khai thuế theo hướng dẫn
tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

10. Số 3280/TCT-TTr ngày 24 tháng 8 năm 2018
V/v tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng nông, lâm,
thuỷ, hải sản
- Tiến hành rà soát và có biện pháp tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối

với các doanh nghiệp trên địa bàn có kinh doanh các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi,
thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông
thường để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm (nếu có) để chống thất thu
cho NSNN; đồng thời phối hợp với các cơ quan Hải quan và các cơ quan quản lý nhà
nước khác có liên quan tại các Tỉnh, Thành phố để có thông tin kịp thời về các doanh
nghiệp kinh doanh các sản phẩm nêu trên.

- Trường hợp trong quá trình thanh tra, kiểm tra tại trụ sở Người nộp thuế nếu phát hiện
hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm
quyền để điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự theo đúng quy định tại
Điều 76 Luật Quản lý thuế và hướng dẫn tại Quy chế phối hợp số 1527/QCPH/TCT-
TCCS ngày 31/10/2007 giữa Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính và Tổng cục Cảnh sát - Bộ
Công an trong đấu tranh phòng chống các hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế.





2018年第 8月份之業務通信

A. 新法律文件

 政府

1. 2018年 08月 23日第 108/2018/NĐ-CP號法令
修訂，補充政府 2015年 09月 14日第 78/2015/ND-CP號法令關於商業登記的

若干條款

- 補充第 4條第 4款如下：“4. 企業無需在企業註冊申請表中蓋章，在企業

註冊檔案中通知企業註冊內容，決議，決定和會議記錄的變更情況”。
- 調整第 37條：使用數字簽名通過電子網絡進行企業註冊的順序和程序。

- 修改和補充第 44條：註冊資本變更登記，出資比例變更......

該法令自 2018年 10月 10日起生效。

2. 2018年 08月 29日第 109/2018/NĐ-CP號法令
有機農業

- 該法令規定了有機農產品在種植、畜牧業、林業和水產養殖領域的生產、
認證、標籤、標識、可追溯性、商業和國家檢驗和鼓勵有機農業發展的政

策。

- 本法令適用於生產或經營有機農產品的企業、合作社、合作團體、農場、
家庭戶或家庭群體（簡稱企業）；在越南境內從事與有機農產品生產和貿

易有關的活動的組織和個人。

該法令於 2018年 10月 15日起生效。

 財政部

3. 2018年 08月 28日第 81/2018/TT-BTC號公告
修訂和補充財政部 2016年 06月 17日第 83/2016/TT-BTC號公告規定投資法所

列投資優惠以及政府 2015年 11月 12日第 118/2015/NĐ-CP號法令細節規定與

嚮導實行投資法的若干條款

修改，補充第 83/2016/TT-BTC號公告第 7條第 5款：“5. 對於已獲得投資執

照，投資許可證或具有同等法律效力的文件的投資項目，由 2015 年 07 月 01

日前的國家主管機構簽發，以及 2015年 07月 01日前投資資本低於 150億越

南盾的國內投資項目，將根據 2015年 07月 01日前生效的法律文件的規定實

施稅收優惠政策（企業所得稅、進口稅和非農業土地使用稅），並擔保能享

受投資待遇按照第 118/2015/ND-CP號法令第 3條的規定”。

本公告於 2018年 10月 12日起生效。



B.指導-回復文書

 稅務總局

4. 2018年 08月 08日第 3040/TCT-HTQT號
主旨：確定 UPS公司在越南的常設機構

- 稅務總局確定雖然沒有直接行使以 UPS公司名義簽訂合同的權限，但在履
行合同的過程中，九龍公司代表 UPS公司收取了客戶的服務費並將此費用
轉移給 UPS 公司。換句話說，九龍公司已成為 UPS 公司的代表處，在越
南執行 UPS的部分業務（收取服務費）。

- 另一方面，UPS公司：（i）保留自行決定將銷售，管理或會計人員安排在
九龍公司辦公室的權利；(ii) 可隨時進入九龍公司的倉庫和使用工具、設
備；（iii）移動或檢查九龍公司存儲和/或運輸的任何物品；（iv）直接或
指定第三方檢查九龍公司辦公室的賬簿、檔案、賬戶，使九龍公司遵循
UPS 公司的詳細指示並在 UPS 公司的一定下收了控制，從而在與 UPS 公
司的協議範圍內失去其獨立性。

- 因此，UPS 被確定為在越南具有常設機構，通過與九龍公司簽訂和履行的
2012/05/04日協議和 2012/05/11日運輸服務協議。

5. 2018年 08月 09日第 3065/TCT-KK號
主旨：簽發稅務號碼以根據混合方法申報並支付承包商稅
- Tag-It Pacific Ltd 是一家外國貿易商，沒有在越南，並希望以外國承包商
的形式從事商業活動，該外國承包商沒有在越南建立法律實體並通過與越
南客戶的貿易簽訂合同，Tag-It Pacific Ltd必須按照政府 2007年 05月 31
日第 90/2007/ND-CP 號法令的規定（沒有在越南出現的外國貿易商的出口
權和進口權）獲得進口權和出口權登記證書。在 Tag-It Pacific Ltd 獲得主
管當局批准的進口權和出口權登記證書後，胡志明市稅務局指導 Tag-It
Pacific Ltd根據 95/2016/TT-BTC第 7條第 3款進行稅務登記。

- Tag-It Pacific Ltd 在稅務登記後依據混合方法進行申報和支付承包商稅是
按照稅務總局 2016年 09月 23日第 4431/TCT-KK號函件關於承包商納稅
申報的規定。

6. 2018年 08月 09日第 3081/TCT-CS號
主旨：增值稅
Jonq Yeuan Machinery Co., Ltd（Công ty TNHH cơ giới Trọng Nguyên）已要求

對出口貨物和服務徵收增值稅退稅，在月度/季度中，有出口貨物和服務及在

國內銷售的商品和服務（出售應繳納增值稅的資產給 Công ty TNHH MTV

Quốc tế Chailease）。公司必須單獨核算用於生產出口貨物和服務的進項增值

稅。如果不能單獨核算，出口貨物或服務的進項增值稅金額，應根據出口貨

物和服務營業額與各期貨物和服務總營業額之間的比例確定，從上次退稅期

後的申報期到當前納稅期。出口貨物和服務進項增值稅在與國內消費的商品



或服務的應納稅額抵消之後，若還達到 3 億越南盾或以上，則出口商品和服
務的進項增值稅退還給納稅人。出口貨物或服務的可退還增值稅金額不得超

過出口貨物或服務的營業額乘以 10％。

7. 2018年 08月 15日第 3154/TCT-CS號
主旨：增值稅

在沒有形成企業固定資產的情況下，建設房屋出售或者租賃的投資項目的商

業機構，可以申報和扣除進項增值稅，但不享受投資項目的增值稅退稅。在

財政部 2017年 04月 12日發布的第 28/2017/TT-BTC號公告的指導下，確定固

定資產和資產不是固定資產。

8. 2018年 08月 17日第 3181/TCT-KK號
主旨：申報省外稅款的憑證

仁富建築貿易有限公司（Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhân Phú）

（以下簡稱公司）總部位於平定省。2017 年，公司在富安省發生了建築活動。

根據國家財政預算案的 2018年 01月 11日第 0000048編號付款單，本公司已

向富安省國庫對富安省建築工程支付非稅收入上的 2％稅金，仁富建築貿易有

限公司有權綜合上述納稅憑證的金額，減去應付增值稅金額在公司的 2018 年

第一季度納稅期增值稅申報表。

9. 2018年 08月 20日第 3206/TCT-CS號
主旨：稅收政策和發票
世界移動投資股份公司（Mobile World Investment Corporation）向個人投資者
支付股息，公司無需在收到資本投資時申報納稅。但是，在轉移資本時，個
人對資本轉移收入和資本投資收入申報並繳納個人所得稅，具體如下：

- 對於資本投資的收入，以股份方式獲得股息的個人要自己申報和繳納個人
所得稅，世界移動投資股份公司不扣除個人所得稅。

- 對於資本轉移收入，如果證券轉讓人被確定為具有證券轉讓的收入（根據
第 111/2013/TT-BTC號公告第 2條第 4款第 b點）在聯交所進行交易的公
眾公司無須直接向稅務局提交報稅表。在個人已開立證券存款帳戶的證券
公司或商業銀行或者在個人委託投資項目納稅申報的基金管理公司，參見
第 156/2013/TT-BTC號公告第 16條第 1款。

10. 2018年 08月 24日第 3280/TCT-TTr號
主旨：加強對農業，林業和水產品經營企業的稅收管理

- 進行審查並採取措施，加強對尚未加工成其他產品或只是初步處理的種植，

畜牧，水產養殖和海產品經營所在地企業的管理，檢查和控制，以便及時

發現，預防和處理違規行為（若有），以防止國家預算收入的損失；同時，

與各省市海關機關和其他相關國家管理機構協調，及時掌握上述產品經營

企業的情況。



- 在納稅人辦公室檢查和清查期間，如果發現有逃稅行為出現刑事標誌的，

應當依照法律規定將檔案移交主管機關進行調查根據刑事訴訟法的規定，

根據稅務管理法第 76條的規定和由稅務總局 - 財政部 - 警察總局 - 公安部

在打擊稅務領域的犯罪行為 2007年 10月 31日第 1527/QCPH/TCT-TCCS

號協調機制的指導。
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