
BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 11 NĂM 2018

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH

 CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018
Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
- Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm

2016 về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán
được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

- Bãi bỏ một số điều tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy
định chi tiết một số điều của Luật kế toán.

- Bãi bỏ một số điều của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

- Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của các Nghị định quy định về lĩnh vực xổ số, casino, đặt
cược, kinh doanh bảo hiểm, thẩm định giá, kinh doanh chứng khoán.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

2. Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018
Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu
trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm
đến 29 năm 6 tháng
Nghị định này quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu
hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, có thời
gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, bị tác động bất lợi hơn so với
lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm
2014 so với Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2018.

3. Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao
động
- Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm

việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.
- Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh

nghiệp như sau: mức 4.180.000 đồng/tháng áp dụng đối với vùng I, mức 3.710.000
đồng/tháng đối với vùng II, mức 3.250.000 đồng/tháng đối với vùng III và mức
2.920.000 đồng/tháng đối với vùng IV.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.



B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI

 BỘ TÀI CHÍNH

4. Số 14192/BTC-TCT ngày 15 tháng 11 năm 2018
V/v một số nội dung Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử khi bán
hàng hoá, cung cấp dịch vụ
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 quy định một số nội dung mới về hoá đơn
điện tử như hình thức hoá đơn điện tử và nguyên tắc sử dụng; các trường hợp áp dụng hoá
đơn điện tử; tra cứu thông tin hoá đơn điện tử phục vụ kiểm tra lưu thông trên thị trường;
các trường hợp được cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu
tiền; cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử có thu tiền; huỷ hoá đơn giấy khi bắt đầu sử dụng
hoá đơn điện tử; thủ tục hành chính khi sử dụng hoá đơn điện tử; trách nhiệm chia sẻ, kết
nối thông tin, dữ liệu; hiệu lực thi hành.

 TỔNG CỤC THUẾ

5. Số 4261/TCT-KK ngày 01 tháng 11 năm 2018
V/v: hướng dẫn kê khai, hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH MGA Việt Nam.
Nếu dự án đầu tư chia ra nhiều giai đoạn, hạng mục đầu tư: Đối với hạng mục đầu tư đã
hoàn thành, phát sinh doanh thu thì không được hoàn thuế GTGT đầu vào phát sinh sau thời
điểm phát sinh doanh thu, số thuế GTGT đầu vào phát sinh trước thời điểm phát sinh doanh
thu nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ, điều kiện tại Khoản 3 Thông tư số 130/2016/TT-BTC
ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính thì được xem xét giải quyết hoàn thuế. Công ty bàn giao
số thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn, số thuế GTGT đầu ra của hạng mục đầu tư phát
sinh doanh thu cho Chi nhánh để kê khai trên tờ khai mẫu 01/GTGT nộp cơ quan thuế quản
lý trực tiếp Chi nhánh tại địa bàn phát sinh doanh thu (Chi cục Thuế thành phố Châu Đốc,
tỉnh An Giang).

6. Số 4311/TCT-CS ngày 05 tháng 11 năm 2018
V/v hoá đơn
Kể từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Công ty Bảo hiểm PIJICO sử dụng hết hoá đơn
đặt in đã thông báo phát hành và vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp hoá đơn đặt in phù hợp với
điều kiện thực tế của doanh nghiệp thì tiếp tục áp dụng hoá đơn đặt in theo quy định tại
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày
17/01/2014 của Chính phủ và sử dụng đến khi chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử theo
quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ.

7. Số 6727/TCHQ-KĐHQ ngày 16 tháng 11 năm 2018
V/v giám định lại phế liệu nhập khẩu
- Trường hợp doanh nghiệp không nhất trí với kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan thì

người khai hải quan thực hiện khiếu nại hoặc được lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định
để thực hiện việc giám định lại hàng hoá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp người khai hải quan thực hiện lựa chọn tổ chức giám định để thực hiện
việc giám định lại hàng hoá thì Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hoá có văn
bản đề nghị cơ quan kiểm định hải quan cùng thực hiện giám sát việc lấy mẫu giám



định lại. Trong quá trình lấy mẫu, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu giám sát việc
mẫu phải chụp ảnh các vị trí lấy mẫu, quay phim toàn bộ quá trình lấy mẫu từ khi bắt
đầu mở container (đối với hàng hoá đóng trong container) hoặc bắt đầu kiểm tra đối với
hàng rời cho đến khi kết thúc việc lấy mẫu. Hình ảnh chụp các vị trí kiểm tra, phim ghi
hình quá trình kiểm tra lưu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu để phục vụ công tác thanh
tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, khởi kiện.

8. Số 4763/TCT-CS ngày 29 tháng 11 năm 2018
V/v hoá đơn
- Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến

ngày 31/10/2020, cơ quan thuế chưa thông báo cơ sở kinh doanh mới thành lập sử dụng
hoá đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì các cơ sở kinh doanh mới thành
lập này đăng ký phát hành hoá đơn tự in, hoá đơn đặt in, hoá đơn điện tử hoặc mua hoá
đơn của cơ quan thuế để sử dụng (nếu thuộc trường hợp mua hoá đơn) và thực hiện các
thủ tục hành chính về hoá đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày
14/05/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn
thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

- Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ
ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 thực hiện áp dụng hoá đơn điện tử theo Nghị
định số 119/2018/NĐ-CP nhưng cơ sở kinh doanh mới thành lập chưa đáp ứng điều
kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà đăng ký phát hành hoá đơn theo Nghị định số
51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và
các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số
04/2014/NĐ-CP thì cơ sở kinh doanh mới thành lập này thực hiện gửi dữ liệu hoá đơn
đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số
119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

9. Số 4781/TCT-KK ngày 30 tháng 11 năm 2018
Vv vướng mắc chính sách thuế
Công ty Cổ phần đầu tư khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (sau đây gọi là Công ty) là
doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng. Công ty đã được xử
lý hoàn thuế của dự án đầu tư đến hết kỳ kê khai tháng 5/2017 tại tờ khai 02/GTGT. Từ kỳ
khai thuế tháng 6/2017, Công ty đi vào hoạt động, phát sinh doanh thu, Công ty kê khai số
thuế còn được khấu trừ của dự án đầu tư cùng thuế GTGT được khấu trừ của hoạt động sản
xuất kinh doanh tại tờ khai 01/GTGT thì Công ty không thuộc trường hợp hoàn thuế giá trị
gia tăng đối với dự án đầu tư theo Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày
12/8/2016 của Bộ Tài chính.





2018年第 11月份之業務通信

A. 新法律文件

 政府

1. 2018年 11月 07日第 151/2018/NĐ-CP號法令
修訂和補充一些規定在財政部國家管理範圍內的投資和商業條件的法令
- 修訂、取消 2016年 07月 01日第 84/2016/ND-CP號法令關於為有公共利益

的單位審計的執業審計師和審計組織的標準和條件。

- 取消在 2016年 12月 30日第 174/2016/ND-CP號法令關於會計法詳細內容
的若干條款。

- 取消 2012年 03月 13日第 17/2012/ND-CP號法令關於細節規定與嚮導實行

獨立審計法的若干條款。

- 修訂、取消對彩票，賭場，博彩，保險業務，估值，證券交易領域的一些
法令條款。

本法令自簽署之日起生效。

2. 2018年 11月 07日第 153/2018/NĐ-CP號法令
關於調整 2018 年至 2021 年期間開始享受養老金的女性勞動者養老金政策的
規定，有支付社會保險期間滿 20年至 29年 06個月
本法令規定了關於調整 2018 年至 2021 年期間開始享受養老金的女性勞動者

養老金政策的規定，有支付社會保險期間滿 20年至 29年 06個月，由於適用

2014年社會保險法的養老金計算方式與 2006年社會保險法發生變化，因此比

男性勞動者受到的不利影響。

本法令於 2018年 12月 24日起生效。

3. 2018年 11月 16日第 157/2018/NĐ-CP號法令
在勞動合同下工作的勞動者之區域最低工資

- 本法令規定了根據勞動法在勞動合同下工作的勞動者的區域最低工資。

- 在企業工作的勞動者的區域最低工資規定如下： 第 I 區適用 4,180,000 越

南盾/月，第 II區適用 3,710,000越南盾，第 III區適用 3,250,000越南盾/月，

第 IV區為 2,920,000越南盾/月。

本法令自 2019年 01月 01日起生效。



B.指導-回復文書

 財政部

4. 2018年 11月 15日第 14192/BTC-TCT號法令
主旨：第 119/2018/NĐ-CP 號法令規定在銷售商品和提供服務時使用電子發票

的若干條款

2018年 09月 12日第 119/2018/NĐ-CP號法令規定了電子發票的一些新內容，

如電子發票表格和使用原則；適用電子發票的案件；查詢電子發票信息以查

詢市場流通情況；能提供具有稅務機關編號的電子發票服務之案件；提供有

收費電子發票的服務；開始使用電子發票時取消紙質發票；使用電子發票時

的行政程序；分擔和連接信息和數據的責任；執法效果。

 稅務總局

5. 2018年 11月 01日第 4261/TCT-KK號
主旨：指導MGA Vietnam Company Limited的增值稅申報和退款。

如果投資項目分為多階段、多項目：對於完工投資項目並有了營業收入，不

允許退還發生收入後產生的進項增值稅，如果符合財政部 2016年 08月 12日

第 130/2016/TT-BTC 號通知第 3 條規定的扣除條件，則在發生收入之前產生

的進項增值稅可以考慮處理退稅。公司將交付未退還的進項增值稅，投資項

目產生收入的增值稅到分公司，以按照第 01/GTGT 號表格申報，並提交給直

接管理分公司的稅務機關在產生收入的地區（安江省朱篤市稅務支局）。

6. 2018年 11月 05日第 4311/TCT-CS號
主旨：發票

從 2018年 11月 01日到 2020年 10月 31日，PIJICO保險公司用完打印發票，

仍需要繼續使用打印發票以符合企業實際條件，將企業繼續按照政府 2010 年
05月 14日第 51/2010/ND-CP號法令，政府 2014年 01月 17日第 04/2014/ND-

CP 號法令的規定申請打印發票並使用，直至政府 2018 年 09 月 12 日第

119/2018/ND-CP號法令規定改為電子發票。

7. 2018年 11月 16日第 6727/TCHQ-KĐHQ號
主旨：重新鉴定進口廢料

- 如果企業不同意海關機關的檢驗結果，海關申報人應當提出投訴或者可以
選擇專業鉴定機構或組織按規定對貨物進行重新鉴定。

- 如果海關申報人選擇鉴定機構進行貨物重新鉴定，存放貨物的邊境口岸海
關分局應向海關鉴定機構提出書面申請，要求共同監督重新抽樣。在抽樣

過程中，監管抽樣的邊境海關分局的官員必須拍攝取樣位置的照片，從開

container（對於 container中的貨物）時點拍攝整個取樣過程或開始檢查散裝

貨物直到取樣完成。檢查崗位的照片，檢查過程中記錄的影片應保存在邊

境海關分局，以服務檢查，審查和解決投訴和訴訟工作。



8. 2018年 11月 29日第 4763/TCT-CS號
主旨：發票

- 如果在 2018年 11月 01日至 2020年 10月 31日期間建立的新商業機構，

稅務機構尚未根據第 119/2018/NĐ-CP 號法令通知新商業機構使用電子發

票，將登記發行自印發票，訂印發票，電子發票或稅務機關的購買發票

（如果屬於購買發票適用的案件）並執行發票行政程序根據 2010年 05月

14日第 51/2010/NĐ-CP號法令，2014年 01月 17日頒布的第 04/2014/NĐ-

CP 號法令以及指導執行第 51/2010/NĐ-CP 號法令，第 04/2014/NĐ-CP 號

法令的文件。

- 如果稅務機構通知從 2018年 11月 01日至 2020年 10月 31日建立的新商

業機構，則應根據第 119/2018/NĐ-CP 號法令適用電子發票，但新商業機

構尚未達到信息技術基礎設施的條件以發行發票根據 2010 年 05 月 14 日

第 51/2010/NĐ-CP號法令，2014年 01月 17日頒布的第 04/2014/NĐ-CP號
法令以及指導執行第 51/2010/NĐ-CP號法令，第 04/2014/NĐ-CP號法令的

文件規定，新商業機構根據第 119/2018/ND-CP號法令第 03附件表格提交

發票數據，同時提交增值稅納稅申報表。

9. 2018年 11月 30日第 4781/TCT-KK號
主旨：稅收政策疑問

Danang International Terminal Investment And Operation Joint Stock Company
（以下簡稱公司）是峴港國際車站投資項目新成立的企業。公司在 2017年 05

月征稅期在第 02/GTGT 號表格獲得投資項目的退稅，公司開始營業，產生收

入，公司以生產經營活動的可抵扣增值稅同時申報與投資項目的可抵扣增值

稅在第 01/GTGT號表格，根據財政部 2016年 08月 12日第 130/2016/TT-BTC

號通第 1條第 3款，本公司不屬於投資項目增值稅退稅的案件。
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