BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018
A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH


QUỐC HỘI

1.

Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018
Luật cạnh tranh
- Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có
khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh
không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý
nhà nước về cạnh tranh.
- Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp)
bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp
hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước, đơn vị sự nghiệp công
lập và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Hiệp hội ngành, nghề hoạt
động tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Luật Cạnh tranh số
27/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.



CHÍNH PHỦ

2.

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018
Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
- Nghị định này quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, bao
gồm: liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài; cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước
ngoài; văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.
- Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức quốc tế và tổ chức,
cá nhân nước ngoài hoạt động hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Nghị định này không áp dụng đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực
giáo dục nghề nghiệp.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2018 và thay thế Nghị định số
73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của
nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12
năm 2014 của Chính phủ sửa đổi khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP.



BỘ TÀI CHÍNH

3.

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2018
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
- Văn bản này được hợp nhất từ 03 Thông tư sau: Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày
16/6/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ
Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16
tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018
của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày
16 tháng 6 năm 2014.
- Thông tư này hướng dẫn việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền sử
dụng đất; miễn, giảm tiền sử dụng đất; ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất; hướng
dẫn xử lý chuyển tiếp và một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày
15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là
Nghị định số 45/2014/NĐ-CP).

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI


TỔNG CỤC THUẾ

4.

Số 2154/TCT-KK ngày 01 tháng 6 năm 2018
V/v điều chỉnh tiền chậm nộp
Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Vạn Xuân ngày 21/10/2014 nộp hồ sơ khai thuế
GTGT của kỳ tính thuế tháng 9/2014 cho cơ quan thuế, sau đó ngày 31/1/2015, Công ty
phát hiện sai sót (số thuế tại chỉ tiêu [22] “Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển
sang” trên tờ khai thuế tháng 9/2014 thấp hơn số thuế tại chỉ tiêu [43] “Thuế GTGT còn
được khấu trừ chuyển kỳ sau”), nên thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT làm tăng
số thuế GTGT được khấu trừ và được Cổng thông tin điện tử ngành thuế chấp nhận hồ sơ
khai thuế bổ sung đó. Tuy nhiên, do tờ khai thuế bổ sung gửi đến cơ quan thuế bị sai lỗi số
học, nên số thuế GTGT khấu trừ khai bổ sung tăng đến ngày 16/8/2016 mới được hạch toán
vào hệ thống ứng dụng quản lý thuế, dẫn đến người nộp thuế phát sinh số thuế phải nộp và
hệ thống ứng dụng quản lý thuế tự động tính tiền chậm nộp thì Cục Thuế thực hiện điều
chỉnh lại số tiền chậm nộp cho người nộp thuế.

5.

Số 2171/TCT-CS ngày 04 tháng 06 năm 2018
V/v thuế GTGT
Trường hợp công ty cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ cho khách hàng ở Hàn Quốc và
máy chủ được đặt tại công ty (Việt Nam) thì dịch vụ này không được coi là dịch vụ xuất
khẩu và thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

6.

Số 2206/TCT-CS ngày 04 tháng 06 năm 2018
V/v thuế GTGT
Trường hợp Công ty Tân Đại Dương thực hiện chuyển đổi từ loại hình công ty TNHH hai
thành viên sang loại hình công ty cổ phần theo đúng quy định về chuyển đổi loại hình
doanh nghiệp quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 mà bên tiếp nhận kế thừa

toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi (mã số thuế của doanh
nghiệp không đổi), khi chuyển đổi sở hữu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu
trừ hết thì được chuyển sang khấu trừ kỳ sau, hoặc được giải quyết hoàn thuế theo quy định.
7.

Số 2205/TCT-CS ngày 04 tháng 06 năm 2018
V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng
Chi nhánh 50 - Công ty cổ phần Phi Khoa có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với trường
hợp giải thể Chi nhánh, kỳ tính thuế từ quý 3/2016 đến quý 01/2017. Chi nhánh không có
tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của Chi nhánh, toàn bộ hợp đồng mua, bán
của Chi nhánh được uỷ quyền cho Trụ sở chính thực hiện thanh toán qua tài khoản ngân
hàng. Chi nhánh đã đăng ký tài khoản ngân hàng số 8708708 mở tại Ngân hàng Á Châu Phòng giao dịch Thạch Đà của Trụ sở chính với cơ quan thuế theo Tờ khai mẫu 08-MST
ngày 09/9/2016. Trường hợp Chi nhánh 50 - Công ty cổ phần Phi Khoa khi giải thể có số
thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được chuyển về Trụ sở chính để tiếp tục kê
khai khấu trừ, không được hoàn.

8.

Số 2211/TCT-DNL ngày 05 tháng 6 năm 2018
V/v: thực hiện hoá đơn điện tử
SCTV được thể hiện hoá đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hoá đơn
có hiển thị: cùng số hoá đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng
tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hoá
đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hoá đơn đó).

9.

Số 2249/TCT-TNCN ngày 06 tháng 6 năm 2018
V/v kê khai, uỷ quyền quyết toán thuế TNCN
- Trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ
tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thì thực hiện khai thuế
trực tiếp với cơ quan thuế theo quý. Cuối năm người lao động nước ngoài là cá nhân cư
trú tại Việt Nam có trách nhiệm tự quyết toán thuế.
- Trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam chỉ có thu nhập
từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam chi trả thì được uỷ quyền cho
tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay.

10.

Số 2351/TCT-CS ngày 13 tháng 06 năm 2018
V/v DN chế xuất thực hiện gia công cho DN nội địa
Công ty TNHH một thành viên Chubu Rika Long Hậu (doanh nghiệp chế xuất nằm trong
khu chế xuất) nhận sản xuất và gia công sản phẩm cho các doanh nghiệp trong nội địa thì
Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh
thu từ hoạt động gia công với các doanh nghiệp nội địa của Cục Thuế tỉnh Long An tại công
văn số 2164/CT-TTHT ngày 13/9/2017. Việc đăng ký phương pháp tính thuế và hoá đơn
thực hiện theo quy định.

11.

Số 2451/TCT-CS ngày 20 tháng 06 năm 2018
V/v hoá đơn điện tử
Hiện nay, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đang xây dựng dự thảo Nghị định về hoá đơn,
chứng từ điện tử thay thế và xây dựng hệ thống hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Chính phủ. Do vậy, đề nghị Cục Thuế
thành phố Hà Nội hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế mua hoá đơn
trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hoá đơn, việc kê

khai, nộp thuế của doanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 02 ngày làm
việc, cơ quan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hoá đơn để sử
dụng (tự tạo hoá đơn theo hình thức tự in, đặt in, hoặc hoá đơn điện tử theo Thông tư số
32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính) hoặc tiếp tục mua hoá đơn của cơ
quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện.



2018 年第 6 月份之業務通信
A. 新法律文件

1.

國會
2018 年 06 月 12 日第 23/2018/QH14 號法令
競爭法
- 本法規定了限制競爭或經濟集中的行為，這些行為導致或有可能限制對越
南市場的競爭影響；不公平的競爭行為；競爭訴訟；處理違反競爭法的行
為；國家競爭管理。
- 適用對象：商業組織和個人（以下統稱為企業）包括生產或提供公用事業
產品和服務的企業，在國家獨家領域經營的企業，在越南經營的公共非經
營單位和外國企業；在越南經營的分支機構和行業協會；相關的國內外機
構，組織和個人。
本法自 2019 年 07 月 01 日起生效。第 27/2004/QH11 號競爭法於本法生效之日
起失效。

2.

2018 年 06 月 06 日第 86/2018/NĐ-CP 號法令
教育領域中的對外投資合作條例
- 該法令規定了在教育領域中的對外合作和投資，包括：與外國聯結教育和
培訓，擁有外資的教育機構，駐越南外國教育代表處。
- 本法令適用於越南組織和個人，國際組織以及從事教育和培訓領域合作投
資的外國組織和個人。
- 該法令不適用於職業教育領域的對外合作和投資。
該法令於 2018 年 08 月 01 日生效，取代了政府 2012 年 09 月 26 日第
73/2012/ND-CP 號法令關於在教育領域中的對外合作和投資；以及政府 2014
年 12 月 29 日第 124/2014/ND-CP 號法令關於修訂第 73/2012/ND-CP 號法令第
31 條第 6 款。


3.

財政部
2018 年 06 月 25 日第 19/VBHN-BTC 號法令
指導政府 2014 年 05 月 15 日第 45/2014/ND-CP 號法令的若干條款，規定徵收
土地使用稅
- 本文件由以下三份通知合併：財政部 2014 年 06 月 16 日第 76/2014/TTBTC 號通知；財政部於 2016 年 12 月 26 日第 332/2016/TT-BTC 號通知，
修訂補充了財政部 2014 年 06 月 16 日第 76/2014/TT-BTC 號通知的若干條

-

款；財政部 2018 年 01 月 30 日第 10/2018/TT-BTC 號通知，修訂補充 2014
年 06 月 16 日第 76/2014/TT-BTC 號通知的若干條款。
本通知指導土地使用的確定，程序，手續，征收稅金；減免土地使用費；
欠款記錄，繳付土地使用費； 轉發處理與有些具體內容的指導在政府 2014
年 05 月 15 日第 45/2014/ND-CP 號法令關於徵收土地使用費（第 45/2014/NĐCP 號議定）

B. 指導-回復文書


稅務總局

4.

2018 年 06 月 01 日第 2154/TCT-KK 號
主旨：遲交款調整
Van Xuan Import- Export And Investment Joint Stock Company 在 2014 年 10 月
21 日向稅務機關提交了 2014 年 09 月納稅期的 VAT 申報文件，然後在 2015
年 01 月 31 日，公司發現了一個錯誤（在 2014 年 09 月納稅期申報文件的科目
[22] “上期累計的 VAT”中的稅額低於科目[43]“ 累計下期的 VAT”），然
後補充申報增加未扣除完 VAT，並得到稅務電子信息門戶的批准。但是，由
於向稅務局提交的補充申報單有算術錯誤，所以調整金額至 2016 年 06 月 16
日才被核算入稅收管理系統，導致發生應繳納稅款並稅收管理系統自動計算
遲交罰款，對於該場合，稅務局將進行調整遲交罰款。

5.

2018 年 06 月 04 日第 2171/TCT-CS 號
主旨：增值稅
如果公司向駐韓國客戶提供出租主機服務且主機位於越南公司，則該服務不
被視為出口服務並要適用增值稅 10％。

6.

2018 年 06 月 04 日第 2206/TCT-CS 號
主旨：增值稅
如果新大洋公司（Công ty Tân Đại Dương）根據第 68/2014/QH13 號企業法的
企業轉型規定，從兩人有限責任公司轉變為股份公司，並且接收方在轉換之
前繼承了企業的所有納稅義務（企業的稅號不變），當轉換所有權後，如果
進項增值稅金額尚未全額扣除，可以轉入後續扣除或按規定退還。

7.

2018 年 06 月 04 日第 2205/TCT-CS 號
主旨：通過銀行付款憑證
飛科股份公司–第 50 號分公司（Chi nhánh 50 - Công ty cổ phần Phi Khoa）在分
支機構解散之前有一份檔案要求增值稅退稅，稅收期限從 2016 年第 3 季度到
2017 年第 1 季度。分支對分支稅號沒有銀行存款賬戶，並且所有分支機構的
購買和銷售合同都委託公司通過銀行進行全部支付。分支機構已使用公司的
亞洲銀行-石大分行的第 8708708 號賬戶以向稅務機關申報依據 2016/09/09 日

第 08-MST 號表格。如果飛科股份公司–第 50 號分公司解散，進項增值稅沒有
全額扣除，可以轉移到總公司繼續申報和扣除，不可退還。
8.

2018 年 06 月 05 日第 2211/TCT-DNL 號
主旨：電子發票
SCTV 可以開立發票多於一張，若下一頁頂部顯示：與第一頁相同的發票號碼
（由計算機系統自動做）；相同的名稱，地址，買賣雙方的稅碼；相同的發
票表格和標記；包括越南語註釋 “tiep theo trang truoc - trang X/Y”，（其中 X
是頁碼，Y 是該發票的總頁數）。

9.

2018 年 06 月 05 日第 2249/TCT-TNCN 號
主旨：個人所得稅之申報，委託辦理稅務結算
- 若外籍員工是在越南居住個人，從外國組織和個人獲得收入，將應每季度
直接向稅務機關申報納稅。在年底，在越南居住的外籍員工必須自己進行
稅收結算。
- 若外籍員工是在越南居住個人，只有越南的組織和個人支付的收入，將有
權委託收入給付組織和個人代表進行稅收結算。

10. 2018 年 06 月 13 日第 2351/TCT-CS 號
主旨：加工出口企業為國內企業加工
Chubu Rika Long Hau (Vietnam) Co., Ltd（位於出口加工區的出口加工企業）
接受加工產品給內地企業，稅務總局統一意見于龍安省稅務局在 2017 年 09
月 13 日第 2164/CT-TTHT 號公文關於內企業對加工活動的營業額申報和繳納
增值稅。稅務計算方法和發票的登記應符合規定。
11. 2018 年 06 月 20 日第 2451/TCT-CS 號
主旨：電子發票
目前，財政部（稅務總局）正在起草關於電子發票和憑證的法令，取代並建
立具有稅務機關的代碼的電子發票系統，依據政府 2017 年 06 月 06 日第
26/CT-TTg 號的指導。因此，建議河內市稅務局指導高風險企業購買發票在
12 個月期限。在 12 個月期限結束時，根據使用發票，申報和納稅的情況及企
業的要求，應在 02 個工作日內，稅務機關發送書面通知以企自行創建發票
（自行打印，訂印或電子發票依據財政部 2011 年 03 月 14 日第 32/2011/TTBTC 號通知）或如果不符合條件，繼續購買稅務機關的發票。



