
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


