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BẢN TIN CỦA S&S – THÁNG 5 & 6 NĂM 2018
Bạn đọc thân mến,
Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc bản tin thuế và pháp lý cập nhật tháng 5 & 6 năm 2018 của S&S.
Chúng tôi tin tưởng rằng bạn sẽ hài lòng với bản tin này và chúng tôi rất sẵn sàng đón nhận bất
kỳ thông tin phản hồi hoặc đóng góp ý kiến của các bạn thông qua email:
samuel230@hanmail.net
Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán S&S
Trụ sở chính:
Tầng 8, tòa nhà Yoco
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1,
TP. HCM, Việt Nam
Tel:
84 (28) 39 104 996
Fax: 84 (28) 39 104 998
Web: http://www.ssaudit.com

Văn phòng Hà Nội
Phòng 702, Lầu 7, Tòa Nhà Vinaconex 9
Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Tel:
Fax:

84 (24) 62 512 199
84 (24) 62 512 201

Hy vọng độc giả sẽ hứng thú với bản tin của chúng tôi! Và chúng ta rất hân hạnh giải đáp và thảo
luận các vấn đề của các quý doanh nghiệp để đưa ra cách tốt nhất mà chúng tôi có thể hổ trợ quý
doanh nghiệp

Trang 1/8 – Bản tin thuế - Bản tin hàng tháng

S&S AUDITING AND CONSULTING COMPANY
8th Floor, 41 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: 028-3910.4996 – 3910.4997
Email: SAMUEL230@HANMAIL.NET
Fax: 028-3910.4998
SAMUEL230@SSAUDIT.COM

NỘI DUNG ••••••
1. CÔNG VĂN SỐ 2688/TXNK-CST NGÀY 28/5/2018 VỀ VIỆC HOÀN THUẾ NHẬP
KHẨU
– Trang 3
2. CÔNG VĂN 1827/TCT-TNCN NGÀY 17/5/2018 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN
– Trang 3

3. CÔNG VĂN 1841/TCT-TNCN NGÀY 18/5/2018 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN
- Trang 3

4. CÔNG VĂN 1801/TCT-TNCN NGÀY 16/05/2018 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN
- Trang 4

5. CÔNG VĂN 37304/CT-TTHT NGÀY 4/6/2018 LIÊN QUAN ĐẾN NGHĨA VỤ THUẾ
ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THANH TOÁN VÀ BỒI THƯỜNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC
NGOÀI
- Trang 4
6. CÔNG VĂN 1980/TCT-KK NGÀY 23/5/2018 VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
- Trang 5

7. NGHỊ ĐỊNH 76/2018/NĐ-CP NGÀY 15/5/2018 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU
CỦA LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
- Trang 5
8. NGHỊ ĐỊNH 82/2018/NĐ-CP NGÀY 22/5/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHU
CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ
- Trang 6
9. THÔNG TƯ 02/2018/TT-BKHCN NGÀY 15/5/2018 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG
NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CHUYỂN
GIAO CÔNG NGHỆ
- Trang 7
10. THÔNG BÁO SỐ 1228/TB-BHXH NGÀY 18/6/2018 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC
LƯƠNG CƠ SỞ
- Trang 7
11. QUYẾT ĐỊNH 1158/QĐ-NHNN NGÀY 29/5/2018 VỀ TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC

ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
- Trang 8
Trang 2/8 – Bản tin thuế - Bản tin hàng tháng

S&S AUDITING AND CONSULTING COMPANY
8th Floor, 41 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: 028-3910.4996 – 3910.4997
Email: SAMUEL230@HANMAIL.NET
Fax: 028-3910.4998
SAMUEL230@SSAUDIT.COM

1. CÔNG VĂN SỐ 2688/TXNK-CST NGÀY 28/5/2018 VỀ VIỆC HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU
Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, điều khoản này chỉ cho hoàn thuế
nhập khẩu đối với hàng hóa nhập kinh doanh đã đưa vào sản xuất sản phẩm để xuất khẩu ra
nước ngoài hoặc xuất vào khu PTQ.
Theo đó, đối với hàng hóa nhập kinh doanh đã đưa vào sản xuất sản phẩm để xuất khẩu tại chỗ
thì không được hoàn thuế nhập khẩu.

2. CÔNG VĂN 1827/TCT-TNCN NGÀY 17/5/2018 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN
Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 92/2015/TT-BTC , trường hợp một cá nhân cư trú tại
Việt Nam vừa nhận được thu nhập không bao gồm thuế (thu nhập net) từ VPĐD ở Việt Nam và
từ Công ty khác ở nước ngoài thuộc cùng tập đoàn thì thu nhập làm căn cứ gross up là thu
nhập thực nhận cộng (+) các khoản lợi ích khác được trả thay (nếu có) trừ (-) các khoản giảm
trừ.
"Thu nhập thực nhận" là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà cá nhân nhận được
hàng tháng, không bao gồm thu nhập thuộc diện miễn thuế.
Cũng trường hợp trên, nếu Công ty thuộc cùng tập đoàn đóng trụ sở tại nước có ký kết Hiệp
định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài vào số
thuế phải nộp tại Việt Nam. Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu
thuế Việt Nam trên phần thu nhập phát sinh tại Công ty ở nước ngoài (khoản 2 Điều 26 Thông
tư 111/2013/TT-BTC).

3. CÔNG VĂN 1841/TCT-TNCN NGÀY 18/5/2018 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN
Theo công văn số 1841/TCT-TNCN do Tổng cục thuế ban hành ngày 18/05/2018, trường hợp
người lao động trúng thưởng từ hoạt động rút thăm may mắn trong các sự kiện của công ty,
thì các Cục thuế căn cứ các quy định tài chính thu chi và bản chất các khoản thu nhập mà người
lao động nhận được trong hoạt động rút thăm may mắn của công ty để thực hiện áp dụng
đúng theo quy định đối với thu nhập từ trúng thưởng hoặc thu nhập từ tiền lương, tiền công.
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4. CÔNG VĂN 1801/TCT-TNCN NGÀY 16/05/2018 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN
Theo quy định tại điểm đ.7 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC , các khoản chi phí cho
người lao động nước ngoài như: thuê tư vấn thuế, làm thẻ tạm trú, visa đều phải chịu thuế
TNCN.
Riêng khoản học phí (từ bậc mầm non đến THPT) cho con của người lao động nước ngoài
làm việc tại Việt Nam được miễn thuế TNCN theo điểm g.7 khoản 2 Điều 2 Thông tư
111/2013/TT-BTC .
Đối với chi phí phúc lợi cho người lao động (gồm cả lao động trong nước và nước ngoài),
hiện nay được miễn thuế TNCN các khoản sau: phí đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề (điểm
đ.6 khoản 2 Điều 2); viện phí khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân và thân nhân người
lao động (điểm g.1 khoản 2 Điều 2).
Riêng người lao động gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì
được xét giảm thuế TNCN tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế
phải nộp (Điều 5 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ).
Về chi phí vé máy bay, đi lại, ăn ở tại Việt Nam của nhân viên nhà thầu nước ngoài, thực hiện
theo hướng dẫn tại Công văn số 594/TCT-TNCN ngày 12/02/2015 và Công văn số 4345/TCTTNCN ngày 20/9/2016.

5. CÔNG VĂN 37304/CT-TTHT NGÀY 4/6/2018 LIÊN QUAN ĐẾN NGHĨA VỤ THUẾ ĐỐI VỚI
CÁC KHOẢN THANH TOÁN VÀ BỒI THƯỜNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
Theo Công văn này, trường hợp một doanh nghiệp tại Việt Nam ký hợp đồng (ví dụ: bán cổ
phần) với bên nước ngoài, sau đó, vì lý do nào đó hợp đồng không thể thực hiện được, bên
Việt Nam buộc phải hoàn trả khoản tiền đã nhận thì khoản tiền này không bị xem là thu nhập
nên không buộc phải khấu trừ thuế nhà thầu.
Tuy nhiên, nếu việc hủy hợp đồng phát sinh một khoản bồi thường thì khoản này phải chịu
thuế nhà thầu (tham khảo thêm Công văn số 11503/CT-TTHT ngày 26/3/2018). Đồng thời,
khoản bồi thường này do không tương ứng với doanh thu chịu thuế TNDN (tức không góp
phần hình thành nên một khoản doanh thu nào) nên không được hạch toán vào nhóm chi
phí hợp lý của Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.
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6. CÔNG VĂN 1980/TCT-KK NGÀY 23/5/2018 VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO
THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
Theo quy định tại Điều 80 Thông tư 133/2016/TT-BTC, doanh nghiệp nhỏ và vừa, kể cả doanh
nghiệp siêu nhỏ phải lập và gửi báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý gồm:
 Cơ quan thuế;
 Cơ quan đăng ký kinh doanh và;
 Cơ quan thống kê.
Về mẫu báo cáo tài chính phải thực hiện theo biểu mẫu mới ban hành tại Thông tư
133/2016/TT-BTC kể từ năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2017 (Điều 93).
Trường hợp doanh nghiệp đã nộp báo cáo tài chính theo mẫu cũ ban hành tại Quyết định
số 48/2006/QĐ-BTC thì bắt buộc gửi lại theo mẫu mới nêu trên.

7. NGHỊ ĐỊNH 76/2018/NĐ-CP NGÀY 15/5/2018 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA
LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Nghị định thay mới các Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, hạn chế hoặc cấm
chuyển giao và thủ tục đăng ký chuyển giao, chính sách hỗ trợ trong chuyển giao công
nghệ.
Theo đó, so với quy định cũ, Nghị định bổ sung rất nhiều công nghệ mới được khuyến khích
chuyển giao, chẳng hạn như: công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển; công nghệ chế
tạo thiết bị quang điện tử hồng ngoại; công nghệ nhận dạng giọng nói; công nghệ sản xuất
màn hình LED, OLED; công nghệ sản xuất xe chạy bằng điện, sử dụng năng lượng sạch,
năng lượng tái tạo;...
Tuy nhiên, Nghị định cũng bổ sung nhiều công nghệ hạn chế chuyển giao vào Việt Nam
như: công nghệ truyền hình số mặt đất, truyền hình số vệ tinh DVB; công nghệ chế tạo,
thiết kế hệ thống thông tin - tín hiệu bằng rơ le; sản xuất VLXD sử dụng amiăng trắng...
Ngoài ra, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao vào Việt Nam nay có bổ sung thêm: công
nghệ sản xuất điện thoại công nghệ PHS; công nghệ sản xuất modem tương tự và dial-up,
ADSL; công nghệ sản xuất ti vi, máy tính bằng tia điện tử để tạo ảnh theo công nghệ
analog; công nghệ sản xuất động cơ 2 kỳ dùng cho xe cơ giới; công nghệ sản xuất ô tô
không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3;....
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018
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8. NGHỊ ĐỊNH 82/2018/NĐ-CP NGÀY 22/5/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG
NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ
Nghị định quy định chi tiết về quy hoạch, thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý nhà
nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế.
Một trong những điểm mới của Nghị định này là bổ sung quy định khuyến khích thành lập
loại hình khu công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp sinh thái.
Theo đó, "khu công nghiệp hỗ trợ" là khu công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm công
nghiệp hỗ trợ, thực hiện dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
"Khu công nghiệp sinh thái" là khu công nghiệp trong đó có các doanh nghiệp tham gia vào
hoạt động sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên, có sự liên kết, hợp tác trong
sản xuất để thực hiện hoạt động cộng sinh công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế,
môi trường, xã hội.
Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ sẽ được nhà nước cho
thuê đất trong thời hạn tối đa 70 năm và được miễn, giảm tiền thuê đất theo pháp luật đất
đai, ngoài ra còn được ưu tiên cấp vốn ODA, cấp bảo lãnh chính phủ để vay vốn nước ngoài
(Điều 35).
Đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong khu công nghiệp hỗ trợ
sẽ được hưởng các ưu đãi thuế TNDN, thuế XNK và các hỗ trợ khác theo quy định pháp luật
về thuế, phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp sinh thái sẽ được chứng nhận
là doanh nghiệp sinh thái và được ưu tiên vay vốn ưu đãi từ Quỹ BVMT và các quỹ, ngân
hàng, tổ chức trong và ngoài nước.
Ngoài ra, Nghị định còn bổ sung quy định về thành lập và chính sách ưu đãi đối với loại hình
khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ. Chi tiết tham khảo Mục 3 Chương IV Nghị định.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2018.
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9. THÔNG TƯ 02/2018/TT-BKHCN NGÀY 15/5/2018 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Theo Điều 2 Thông tư này, định kỳ hàng năm, bên nhận chuyển giao công nghệ và bên
chuyển giao công nghệ (trong trường hợp chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài) phải
nộp báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc danh mục hạn chế chuyển
giao về Bộ Khoa học & Công nghệ.
Mẫu báo cáo thực hiện theo Mẫu số 05 đính kèm Thông tư này. Thời hạn gửi báo cáo trước
ngày 31/12 của năm báo cáo. Số liệu báo cáo được lấy từ ngày 15/12 của năm trước liền kề
đến hết ngày 14/12 của năm báo cáo.
Hình thức báo cáo được thể hiện bằng văn bản, bao gồm báo cáo giấy và báo cáo điện tử,
nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đối với báo cáo giấy và gửi qua mạng (về địa
chỉ email: vudtg@most.gov.vn) đối với báo cáo điện tử.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

10. THÔNG BÁO SỐ 1228/TB-BHXH NGÀY 18/6/2018 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ
SỞ
Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.300.000 lên 1.390.000
đồng/tháng (Nghị định 72/2018/NĐ-CP ). Vì vậy, các khoản đóng bảo hiểm căn cứ theo mức
lương cơ sở cũng phải tăng theo, gồm:
 Khoản đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN của cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động hưởng lương theo thang bảng lương nhà nước.
 Khoản đóng BHYT của các đối tượng được NSNN đóng.
 Khoản đóng BHYT của các đối tượng được NSNN hỗ trợ đóng một phần (học sinh,
sinh viên, hộ cần nghèo).
 Khoản đóng BHYT hộ gia đình.
Hạn mức tiền lương tối đa (20 lần mức lương cơ sở) đóng BHXH cũng tăng từ 26 triệu lên
27,8 triệu/tháng.
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S&S AUDITING AND CONSULTING COMPANY
8th Floor, 41 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: 028-3910.4996 – 3910.4997
Email: SAMUEL230@HANMAIL.NET
Fax: 028-3910.4998
SAMUEL230@SSAUDIT.COM

11. QUYẾT ĐỊNH 1158/QĐ-NHNN NGÀY 29/5/2018 VỀ TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI
TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
Theo Quyết định này, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại và chi nhánh
ngân hàng nước ngoài cơ bản vẫn như cũ, cụ thể:
- 3% đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam loại không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng.
- 1% đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam loại có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
- 8% đối với tiền gửi bằng ngoại tệ loại không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng.
- 6% đối với tiền gửi bằng ngoại tệ loại có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
- 1% đối với số dư ngoại tệ gửi ở nước ngoài.
Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô được điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ
bắt buộc về 0% đối với tất cả các loại tiền gửi bằng đồng Việt Nam và đồng ngoại tệ.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 6 năm 2018.
Thay thế Quyết định số 379/QĐ-NHNN ngày 24/02/2009, Quyết định số 1925/QĐ-NHNN ngày
26/8/2011 và Quyết định số 1972/QĐ-NHNN ngày 31/8/2011.
------------0O0----------
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