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1.1 THÔNG TƯ 68/2019/TT-BTC NGÀY 30/09/2019 QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN
TỬ (“HĐĐT”)
Ngày 30/09/2019, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính Phủ quy định về HĐĐT khi bán hàng
hóa, cung cấp dịch vụ. Một số điểm đáng lưu ý như sau:
1. Nội dung của HĐĐT có các thay đổi so với HĐĐT hiện tại như sau:
▪ Thay đổi cách ghi ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn theo hướng đơn giản và dễ
dàng để phân biệt với loại HĐĐT đang được sử dụng;
▪ Thời điểm lập hóa đơn được xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử được hiển thị trên hóa
đơn;
▪ Người mua không bắt buộc phải thực hiện ký số trên HĐĐT như quy định cũ mà phụ thuộc vào điều
kiện kỹ thuật và thỏa thuận giữa người mua, người bán;
▪ Về tên hàng hóa, dịch vụ trên HĐĐT, bắt buộc phải thể hiện bằng tiếng Việt. Nếu bán hàng có nhiều
chủng loại, thương hiệu thì phải ghi chi tiết đến từng chủng loại, thương hiệu, ví dụ điện thoại
Samsung, điện thoại Nokia...;
▪ Ngoài ra, nếu bán hàng thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu thì phải ghi rõ các số hiệu, ký hiệu đặc
trưng của hàng hóa, ví dụ số khung, số máy của xe; địa chỉ, kích thước, số tầng của căn nhà...;
▪ Về địa chỉ người mua, nếu bán hàng hóa, dịch vụ cho người nước ngoài thì thông tin địa chỉ người mua
có thể thay bằng thông tin về quốc tịch và số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh.
2. HĐĐT áp dụng cả cho xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ
Thay vì được sử dụng hóa đơn thương mại, Thông tư 68 quy định cơ sở kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện
tử (hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ. Đối với hàng hóa, thời
điểm xuất hóa đơn là sau khi hoàn thành thủ tục xuất khẩu (Điểm 5c, Điều 6).
3. Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế
Thông tư 68 quy định hướng dẫn phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, không phân biệt giá trị từng
lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thông tư cũng nêu ra các tiêu chí để xác định các doanh nghiệp có rủi ro
cao về thuế.
4. Cấp hóa đơn bán lẻ
Bổ sung thêm các trường hợp sau được cấp hóa đơn lẻ bởi Cơ quan thuế đối với trường hợp người nộp thuế là
doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp
trực tiếp:
▪

Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát
sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;
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▪
▪

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã
ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;
Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp thông báo không được sử dụng HĐĐT.

5. Trường hợp HĐĐT có sai sót thì được xử lý như sau:
▪ Nếu hóa đơn bị sai tên, địa chỉ nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác thì người bán thông
báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04
ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và không phải lập lại hóa đơn;
▪ Trường hợp có sai sót về mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi
trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi
rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy HĐĐT và lập
hóa đơn HĐĐT mới thay thế;
▪ Trường hợp cơ quan thuế phát hiện HĐĐT đã lập có sai sót thì cơ quan thuế thông báo cho người bán
theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai
sót và người bán thực hiện điều chỉnh theo các hướng dẫn như trên trong thời hạn quy định;
6. Việc chuyển dữ liệu HĐĐT cho Cơ quan thuế được thực hiện như sau:
Người nộp thuế được lựa chọn chuyển dữ liệu trực tiếp (nếu đáp ứng các điều kiện về chuẩn dữ liệu kết
nối và kỹ thuật) hoặc gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế;
Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu sẽ phải thực hiện cùng thời hạn
nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các trường hợp có sử dụng hóa đơn với số lượng lớn
như cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng
không, bán xăng dầu cho người tiêu dùng là cá nhân, ... Các trường hợp khác thì người bán phải có trách
nhiệm chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn đồng thời cho cả Cơ quan thuế và người mua.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019.

1.2 CÔNG VĂN SỐ 69382/CT-TTHT NGÀY 4/9/2019 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ LIÊN
QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty nước ngoài thực hiện chuyển
nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Việt Nam cho cá nhân thì đây là thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo
quy định tại Khoản 1, Điều 14, Thông tư số 78/2014/TT-BTC phải nộp thuế chuyển nhượng vốn, cho dù
không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.
Bên mua nếu là tổ chức, cá nhân ở Việt Nam thì có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế chuyển nhượng vốn
cho Công ty nước ngoài (điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC ).
Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định
giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường, cơ quan thuế có quyền kiểm tra và ấn định giá chuyển
nhượng.
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1.3 CÔNG VĂN SỐ 71443/CT-TTHT NGÀY 11/9/2019 CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI VỀ
CHI PHÍ LÃI VAY
Theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp có phát sinh giao dịch với các
bên liên kết chỉ được hạch toán chi phí lãi vay tối đa không quá 20% tổng lợi nhuận thuần trong kỳ.
Theo Cục thuế TP. Hà Nội, quy định nêu trên được áp dụng đối với chi phí lãi vay phát sinh từ ngày
1/5/2017 (từ ngày Nghị định 20/2017/NĐ-CP có hiệu lực) trở đi đến hết năm tài chính, không phân biệt
hợp đồng vay được ký kết trước hay sau đó.
Về các chỉ tiêu để tính "Tổng lợi nhuận thuần trong kỳ", nếu doanh nghiệp hạch toán, theo dõi riêng được
kết quả kinh doanh từ ngày 1/5/2017 đến hết năm tài chính thì sẽ xác định theo số liệu phát sinh thực tế.
Ngược lại, nếu doanh nghiệp không thể hạch toán riêng kết quả kinh doanh từ 1/5/2017 đến hết năm tài
chính thì các chỉ tiêu dùng để tính Tổng lợi nhuận thuần trong kỳ được phân bổ tương ứng với số tháng
còn lại của năm tài chính kể từ ngày 1/5/2017.

1.4 CÔNG VĂN SỐ 78407/CT-TTHT NGÀY 15/10/2019 VỀ CHI PHÍ TRẢ HỘ HỌC
PHÍ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động với cá nhân là người nước ngoài sang Việt Nam làm việc,
trong hợp đồng có thỏa thuận các khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam
theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được Công ty trả cho người nước ngoài, nếu có hóa
đơn hoặc chứng từ thu tiền học phí có ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty thì khoản chi tiền học phí
này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động khi tính thuế
TNCN theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

1.5 CÔNG VĂN SỐ 4201/TCT-KK NGÀY 16/10/2019 VỀ VIỆC KÊ KHAI THUẾ
VÃNG LAI NGOẠI TỈNH
Theo Tổng cục Thuế, trường hợp Nhà thầu chính có giao bớt công việc cho Nhà thầu phụ nhưng toàn bộ
giá trị công trình đều được Chủ đầu thanh toán thông qua Nhà thầu chính thì Nhà thầu chính có trách
nhiệm kê khai nộp thuế vãng lai đối với toàn bộ giá trị công trình này.
Riêng Nhà thầu phụ chỉ khai và nộp thuế GTGT trên phần giá trị công trình bàn giao chưa có thuế GTGT
ký với Nhà thầu chính.

1.6CÔNG VĂN SỐ 80200/CT-TTHT NGÀY 23/10/2019 VỀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 6
Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập
chịu thuế: “...d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng
thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh
doanh”
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Theo đó , thù lao của thành viên Hội đồng quản trị chỉ bị xuất toán khi không trực tiếp tham gia điều hành
sản xuất, kinh doanh.
Ngược lại, nếu thành viên Hội đồng quản trị có trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh và thù
lao chi trả đáp ứng điều kiện về hóa đơn, chứng từ quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sẽ được
chấp nhận hạch toán.

1.7CÔNG VĂN SỐ 4409/TCT-KK NGÀY 30/10/2019 VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
TRONG LĨNH VỰC THUẾ
Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Tổng cục thuế đã ban hành công văn 4409/TCT-KK giới thiệu các nội dung mới
của Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực
thuế có hiệu lực từ ngày 05/11/2019. Trong đó có một số thay đổi đáng chú ý như sau:
1. Thời hạn nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử:
▪ Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế, không nộp hồ sơ
khai thuế đã hướng dẫn tại khoản 4, điều 8, Thông tư 110/2015.
2. Xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:
▪ Bỏ nội dung về không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ thuế điện tử, miễn tiền
chậm nộp.
▪ Người nộp thuế (“NNT”) nộp hồ sơ trong ngày tiếp theo liền kề ngày Cổng thông tin điện tử
(“CTTĐT”) của Tổng cục thuế (“TCT”) tiếp tục hoạt động và hồ sơ, chứng từ điện tử nộp trong thời hạn
này là đúng hạn.
▪ NNT được lựa chọn nộp hồ sơ bản giấy tại cơ quan thuế, nộp tiền thuế tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân
hàng thương mại trong thời hạn CTTĐT của TCT bị lỗi.
3. Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử:
▪ NNT được cập một tài khoản chính để thực hiện đầy đủ các giao dịch điện tử với cơ quan thuế; NNT
được sử dụng tài khoản chính để đăng ký thêm một hoặc một số tài khoản phụ qua chức năng trên
CTTĐT của TCT để thực hiện từng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế.
4. Đăng ký thuế lần đầu:
▪ Thời hạn CTTĐT của TCT trả thông báo 01-1/TB-TĐT cho NNT chậm nhất 15 phút sau khi tiếp nhận
hồ sơ đăng ký thuế điện tử.
▪ Trong vòng 02 ngày làm việc, Cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ và trả thông báo không chấp nhận hồ sơ cho
NNT trong trường hợp hồ sơ có sai sót để NNT nộp hồ sơ khác. Thay mẫu thông báo không chấp nhận
hồ sơ đăng ký thuế điện tử thành mẫu 01-2/TB-TĐT.
▪ Cơ quan thuế chỉ thông báo cho NNT đối với hồ sơ đăng ký thuế sau khi kiểm tra có sai sót.
▪ Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế bằng bản giấy không khớp đúng với hồ sơ điện tử và thông tin trên hồ
sơ bằng bản giấy đầy đủ, chính xác, cơ quan thuế giải quyết theo hồ sơ giấy. NNT không phải nộp lại hồ
sơ điện tử.
5. Thay đổi thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế:
▪ Bỏ quy định thông tin về phương pháp tính thuế trong nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế.
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Trường hợp NNT có điều chỉnh thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế thì cơ quan thuế gửi thông tin xác
nhận cho NNT qua CTTĐT của TCT hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN trong thời hạn 02 ngày làm
việc kể từ ngày NNT điều chỉnh thông tin.
6. Khai thuế điện tử:
▪ Trong trường hợp hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản
hướng dẫn thi hành, người nộp thuế không nộp lại hồ sơ khai thuế hoặc có nộp lại hồ sơ khai thuế nhưng
không được cơ quan thuế chấp nhận thì được xác định là chưa hoàn thành việc nộp hồ sơ khai thuế.
7. Lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử:
▪ Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định được tính từ ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ
sơ hoàn thuế điện tử (mẫu 01-2/TB-TĐT).
8. Tra cứu thông tin của người nộp thuế:
▪ NNT sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử để gửi đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN cho cơ
quan thuế; việc tiếp nhận đề nghị xác nhận của NNT và gửi kết quả xác nhận của cơ quan thuế cho NNT
được thực hiện bằng phương thức điện tử qua CTTĐT của TCT.

2.1CÔNG VĂN SỐ 6218/TCHQ-TXNK NGÀY 30/9/2019 VỀ THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI
HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CHỖ
Tham chiếu theo hướng dẫn tại Công văn số 1909/TCHQ-TXNK ngày 3/4/2019, việc áp dụng thuế suất ưu đãi
đối với hàng nhập khẩu (NK) tại chỗ tạm thời thực hiện như sau:
▪

Nếu là hàng NK tại chỗ từ khu phi thuế quan vào trong nước và đáp ứng đủ các điều kiện hưởng thuế
ưu đãi đặc biệt thì được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA).

▪

Nếu là hàng NK tại chỗ ở trong nước theo chỉ định của nước ngoài, đáp ứng điều kiện có xuất xứ Việt
Nam hoặc xuất xứ từ nước có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc với Việt Nam thì chỉ được hưởng thuế ưu
đãi MFN.

2.2THÔNG TƯ SỐ 62/2019/TT-BTC NGÀY 5/9/2019 VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Một trong những điểm đáng lưu ý tại Thông tư này là:
▪ Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến
bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là Hiệp định CPTPP) bao gồm thời điểm khai báo và nộp chứng nhận
xuất xứ hàng hóa cũng như quy trình của Cơ quan hải quan liên quan đến kiểm tra, xác minh và từ chối
chứng từ chứng nhận xuất xứ.
▪ Quy định chi tiết về việc xử lý của Cơ quan hải quan trong trường hợp có sự khác biệt mã số HS trên
chứng từ chứng nhận xuất xứ với tờ khai hải quan nhập khẩu. Dựa vào việc kiểm tra mô tả hàng hóa và
thực tế hàng hóa nhập khẩu, cơ quan hải quan sẽ chấp nhận hoặc từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ
hoặc thực hiện thủ tục xác minh với cơ quan, tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ tại các nước.
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Theo đó, để hưởng thuế CPTPP, doanh nghiệp có thể nộp chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do người xuất khẩu
(hoặc người sản xuất) phát hành hoặc nộp C/O do các nước thành viên của Hiệp định CPTPP cấp.
C/O trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP cũng được chấp nhận cả trường hợp có hóa đơn bên thứ ba (do một
nước không phải nước thành viên phát hành).
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/10/2019.

2.3 CÔNG VĂN SỐ 6423/TCHQ-TXNK NGÀY 9/10/2019 VỀ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI
HÀNG HÓA NHẬP KHẨU SAU ĐÓ TÁI XUẤT SANG NƯỚC THỨ 3
Theo hướng dẫn tại Công văn, tùy thuộc thời điểm đăng ký tờ khai tái xuất, số thuế GTGT đã nộp khi
nhập khẩu hàng hóa sẽ được xử lý theo các hướng khác nhau:
▪

Nếu tờ khai tái xuất đăng ký trước ngày 1/7/2016 thì số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu sẽ được
giải quyết như tiền thuế nộp thừa theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP và
khoản 1, 3 Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC .

▪

Nếu tờ khai tái xuất đăng ký từ 1/7/2016 - trước 1/2/2018, số thuế GTGT đã nộp của hàng hóa tái xuất
sẽ không được hoàn mà chỉ được kê khai khấu trừ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư
130/2016/TT-BTC.

▪

Nếu tờ khai tái xuất đăng ký từ ngày 1/2/2018, có thể được hoàn số thuế GTGT đã nộp nếu đáp ứng
quy định tại Điều 2 Thông tư 25/2018/TT-BTC.

3.1CÔNG VĂN SỐ 6524/BKHĐT-QLKKT NGÀY 10/9/2019 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH
VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN HUY ĐỘNG
Liên quan đến việc xác định "vốn đầu tư" và "vốn huy động" của một dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu
cầu căn cứ quy định tại khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư, khoản 15 Điều 2 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, Thông tư
16/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT.
Theo đó:
- "Vốn đầu tư" của dự án bao gồm phần vốn góp của nhà đầu tư và vốn do nhà đầu tư huy động để thực
hiện dự án, được ghi trong Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (khoản 15
Điều 2 Nghị định 118).
- "Vốn huy động" đã thực hiện được hiểu bao gồm: vốn vay (vay từ nước ngoài, vay công ty mẹ, vay
ngân hàng) và vốn huy động khác (phát hành cổ phiếu, trái phiếu, huy động từ khách hàng,...) (Điểm
2.2 Mục 2 Phần II Mẫu số 2 của Phụ lục ban hành kèm Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT ).
- "Tổng vốn đầu tư" của dự án sẽ bao gồm vốn cố định (chi phí bồi thường, tái định cư; chi phí thuê đất;
chi phí xây dựng; chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, thương hiệu; chi phí khác hình thành TSCĐ;
chi phí dự phòng) và vốn lưu động (Mục 5.1 Mẫu số I.2 ban hành kèm Thông tư 16/2015/TTBKHĐT).
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3.2CÔNG VĂN SỐ 7850/BKHĐT-ĐTNN NGÀY 24/10/2019 VỀ VIỆC THAY ĐỔI
QUỐC TỊCH NHÀ ĐẦU TƯ
Liên quan đến việc thay đổi quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài là thành viên Công ty TNHH, Bộ Kế hoạch
& Đầu tư lưu ý một số điểm sau:
- Việc thay đổi quốc tịch của nhà đầu là cá nhân nước ngoài được thực hiện theo pháp luật của các nước có
liên quan.
- Nếu Công ty TNHH có thành viên góp vốn là cá nhân người nước ngoài thay đổi quốc tịch thì phải đảm bảo
các điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật về đầu tư.
- Trường hợp dự án của Công ty TNHH không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì việc cập nhật quốc
tịch của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện tương tự như thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư quy định tại
khoản 1 Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP .
- Nếu Công ty TNHH có thành viên góp vốn là cá nhân người nước ngoài thay đổi quốc tịch sang quốc tịch
khác thì phải gửi thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
(sửa đổi tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) và các giấy tờ chứng minh thay đổi quốc tịch đến Phòng ĐKKD
nơi đóng trụ sở chính.

3.3CÔNG VĂN SỐ 7768/BKHĐT-ĐKKD NGÀY 22/10/2019 VỀ ĐĂNG KÝ DOANH
NGHIỆP
Công văn hướng dẫn một số vấn đề sau về đăng ký doanh nghiệp:
-

Sáp nhập doanh nghiệp: Liên quan đến hồ sơ, trình tự, thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch
& Đầu tư cho rằng đã được quy định rõ tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13
Theo khoản 1, khoản 3 Điều 61 Nghị định 78/2015/NĐ-CP , trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày
cấp Giấy chứng nhận mới cho Công ty nhận sáp nhập, Phòng ĐKKD sẽ chấm dứt sự tồn tại của Công
ty bị sáp nhập trên Cổng đăng ký doanh nghiệp.
Ngoài ra, toàn bộ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty bị sáp nhập cũng sẽ
bị buộc chấm dứt tồn tại trước thời điểm chấm dứt tồn tại của Công ty mẹ (khoản 3 Điều 7 Thông tư
20/2015/TT-BKHĐT ).
Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng
sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập
theo quy định của Luật này. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho
người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

-

Về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: Về hồ sơ, trình tự, thủ tục góp vốn, mua cổ phần đối
với nhà đầu tư nước ngoài, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư và khoản 3 Điều
46 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.
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3.4CÔNG VĂN SỐ 7944/BKHĐT-QLĐT NGÀY 28/10/2019 VỀ VIỆC KÝ, ĐÓNG DẤU
HỢP ĐỒNG THẦU BỞI TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Liên quan đến việc ký, đóng dấu hợp đồng thầu, tại các Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT, Thông tư
03/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT đều có quy định cho phép nhà thầu được ủy quyền
cho Giám đốc Chi nhánh/Trưởng VPĐD ký thay trên hợp đồng thầu và đóng dấu bằng con dấu của Nhà thầu
hoặc của Chi nhánh/VPĐD.
Theo đó, việc người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền cho người đứng đầu VPĐD thay mình ký
các tài liệu trong quá trình tham dự thầu thầu, trong đó có việc ký hợp đồng và sử dụng con dấu của VPĐD là
không trái với hướng dẫn nêu trên.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, chủ thể của hợp đồng vẫn là Công ty và Công ty chịu trách nhiệm trước chủ
đầu tư về toàn bộ việc thực hiện hợp đồng.

3.5CÔNG VĂN SỐ 7492/BKHĐT-ĐKKD NGÀY 14/10/2019 VỀ VIỆC THAY ĐỔI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
Theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Hội đồng quản trị (HĐQT) giữ
quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc/Giám đốc và một số
chức danh quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định (nếu có).
Theo đó, khi bổ nhiệm hay miễn nhiệm, HĐQT đều phải nhóm họp và cuộc họp phải được lập Biên bản nhằm
ghi nhận kết quả.
Cuộc họp sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa. Nếu Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì có thể ủy quyền bằng văn bản
cho thành viên khác trong HĐQT. Nếu không có văn bản ủy quyền thì các thành viên còn lại sẽ bầu một người
tạm giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số để tiến hành cuộc họp.

4.1CÔNG VĂN SỐ 3650/BHXH-BT NGÀY 30/9/2019 VỀ VIỆC ĐÓNG BHYT CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Liên quan đến việc có miễn đóng BHYT cho người nước ngoài di chuyển nội bộ sang Việt Nam làm giám
đốc, nhà quản lý, BHXH Việt Nam cho biết đang chờ xin ý kiến của Bộ Y tế và sẽ hướng dẫn sau.
Theo quy định hiện hành tại khoản 1 Điều 12 Luật BHYT 2008 (sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Luật BHYT
46/2014/QH13 ), người nước ngoài nếu là nhà quản lý doanh nghiệp và có hưởng lương tại Việt Nam thì phải
đóng BHYT.
Tuy nhiên, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 1/12/2018),
người nước ngoài di chuyển nội bộ sang Việt Nam, kể cả làm giám đốc, nhà quản lý đều được miễn đóng
BHXH. Quy định này đã dẫn đến nhiều doanh nghiệp cho rằng người nước ngoài di chuyển nội bộ sang Việt
Nam làm nhà quản lý cũng sẽ được miễn đóng BHYT.
Trang 11/12 – Bản tin thuế và pháp luật S&S – Bản tin hàng tháng

S&S AUDITING AND CONSULTING COMPANY
8th Floor, 41 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1, Ho Chi Minh City
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4.2 CÔNG VĂN SỐ 4554/LĐTBXH-PC NGÀY 25/10/2019 VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
VÀ NGÀY NGHỈ PHÉP
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13, doanh nghiệp chỉ được phép ký 2
lần hợp đồng lao động (HĐLĐ) có xác định thời hạn. Sau đó, nếu tái ký, sẽ là HĐLĐ không xác định thời
hạn.
Tuy nhiên, nếu người lao động đã ký 2 lần HĐLĐ có thời hạn và nghỉ việc, một thời gian sau được tái tuyển
dụng thì doanh nghiệp được phép lựa chọn ký HĐLĐ theo loại có hoặc không xác định thời hạn, tương tự
như ký với một người lao động hoàn toàn mới.
Về số ngày nghỉ tăng thêm đối với người có thâm niên làm việc trên 5 năm, Bộ Lao động TB&XH cho rằng
quy định tại Điều 112 Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 không đề cập đến việc 5 năm làm việc phải là
liên tục, do đó, con số 5 năm để tính tăng thêm 1 ngày phép sẽ dựa trên tổng thời gian thời làm việc tại cùng
một doanh nghiệp. Điều này được hiểu rằng, những người có thời gian làm việc ngắt quãng tại một doanh
nghiệp vẫn được tính hưởng chế độ tăng thêm ngày phép nếu tổng thời gian làm việc đạt 5 năm hay 10 năm,
15 năm...

4.3 THÔNG BÁO SỐ 4544/TB-LĐTBXH NGÀY 25/10/2019 VỀ LỊCH NGHỈ TẾT ÂM
LỊCH NĂM 2020
Tết Nguyên đán 2020, cán bộ, công chức nhà nước sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục từ 29 tháng Chạp đến hết
Mùng 5 tháng Giêng, tức từ 23 - 29/1/2020, trong đó Mùng 4, 5 là 2 ngày nghỉ bù cho Mùng 1, 2 do rơi vào
thứ bảy, chủ nhật.
Riêng doanh nghiệp, lịch nghỉ Tết Nguyên đán vẫn áp dụng theo điểm b khoản 1 Điều 115 Bộ Luật Lao động
với 5 ngày liên tục. Trong đó, doanh nghiệp được phép lựa chọn một trong hai phương án: (i) nghỉ 1 ngày
cuối năm và 4 ngày đầu năm hoặc (ii) nghỉ 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm.

Nếu quý Công ty có bất cứ thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi – Công

Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn S&S
Trụ sở chính:
Tầng 8, tòa nhà Yoco
41 Nguyễn Thị Minh Khai St, Distict 1,
TP HCM, Việt Nam
Tel: 84 (28) 39 104 996
Fax: 84 (28) 39 104 998

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