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“CÙNG SUY NGHĨ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG HÀNH VỚI KHÁCH HÀNG” 

 
ĐÔNG DU là một công ty chuyên ngành, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về kế toán, thuế, hỗ trợ kiểm toán, quản trị 
doanh nghiệp và đầu tư cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên bao gồm các chuyên 

gia giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực với trình độ chuyên ngành kế toán, thuế, tài chính và tư vấn môi trường đầu tư. 

Với phương trâm “  Cùng suy nghĩ và phát triển đồng hành với khách hàng”, ĐÔNG DU cam kết cung cấp những dịch vụ 

chuyên nghiệp, thiết thực và mới, hỗ trợ hoạt động của khách hàng, đồng thời cam kết bảo mật thông tin của quý khách. 

Chúng tôi chuyên nghiệp về: 
 

TƯ VẤN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  

 

TƯ VẤN HỆ THỐNG THUẾ DOANH NGHIỆP 
 

TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP  

 

TƯ VẤN NGUỒN NHÂN LỰC  
Ban chuyên trách: 
Toni Tran BA (VN) CA (VN) CPA (VN)  TCPA (VN)  MBA (JP)  CPA (AUS) enrolled     

Tran Duy Thinh  BA Art  (VN)  BA Law (VN) enrolled BA Accounting  (VN) CPA (VN) Enrolled  CPTA (VN) enrolled               

Tran Ngoc Thuy BA (VN) BA Law (VN) CAT (VN) CPTA (VN) enrolled      

Hoang Thi Ngoc Lan   BA (VN)  HR Consulting 神 藤しんどう
 吉 彦よしひこ

 Murata Accounting school Japanese Desk 

Dao Hoang Yen  BA  (VN)  HR Consulting 

 

Le Hong Trang BA  (VN) HR Consulting 

 

Tran Tan Suu BA  (VN) HR Consulting 
 

Nguyen Vinh Chau  BA  (VN) CPTA (VN) enrolled CPA (VN) enrolled 

 

Duong Thi Ba BA  (VN)  CPTA (VN) enrolled CPA (VN) enrolled 

 

Nguyen Thi Thuy Trang BA  (VN) CPTA (VN) enrolled CPA (VN) enrolled 

 

Nguyen Tran Lien Chi BA (VN) CA (VN) CPTA (VN) enrolled CPA (VN) enrolled  

Phung The Vinh BA (VN) CA (VN) CPA (VN)   MBA (VN)            

 



 

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính 
xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản và tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia 

 

 
SỐ HIỆU HIỆU LỰC NỘI DUNG CHÍNH 

Thông tư liên tịch 

12/2016/TTLT-

BKHCN-BTC 

01/09/2016 
Hướng dẫn nội dung chi và quản lý quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 

Công văn 3730/TCT-

CS 
 

Về việc giới thiệu Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-

BKHCN-BTC về nội dung chi và quản lý Quỹ phát 

triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 

Quyết 

định 33/2016/QĐ-TTg 
15/10/2016 

Ban hành quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai 

hải quan điện tử 

Thông tư 28/2016/TT-

BCA 
20/08/2016 

Hướng dẫn thực hiện quy chế về việc cấp và quản lý 

thẻ đi lại của doanh nhân APEC 

Công văn 5544/BYT-

BH 
 

Về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt 

quá 6 tháng lương cơ sở 

Công văn 3549/TCT-

DNL 
 Về việc hướng dẫn chính sách TNDN 

Công văn 3706/TCT-

KK 
 

Về việc triển khai và giới thiệu các nội dung mới của 

Thông tư số 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế 

Luật số: 

107/2016/QH13 
01/09/2016 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

 



 

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính 
xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản và tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia 

I. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CHI VÀ QUẢN 

LÝ QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP. 

- TTLT 12 bổ sung quy định về nội dung chi phục vụ hoạt động quản lý quỹ như: 

+ Chi lương và các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản đóng góp 

theo quy định. 

+ Chi phụ cấp cho các cán bộ kiêm nhiệm. 

+ Chi thuê trụ sở làm việc (nếu có). 

+ … 

- Quy định mức chi hoạt động quản lý Quỹ, tỷ lệ chi cho hoạt động quản lý Quỹ do cấp có thẩm quyền của 

doanh nghiệp quyết định. 

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC có hiệu lực từ ngày 01/09/2016. 

II. QUYẾT ĐỊNH 33/2016/QĐ-TTg BAN HÀNH QUY CHẾ CUNG CẤP, SỬ DỤNG THÔNG TIN TỜ 

KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ. 

Theo đó, trong thời gian không quá 01 phút kể từ khi nhận được yêu cầu, Cổng thông tin HQ phản hồi cho 

bên sử dụng thông tin các nội dung sau: 

- Thông tin tờ khai HQ điện tử; hoặc 

- Thông báo lý do trong trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc không có thông tin tờ khai HQ điện tử. 

Ngoài ra, hình thức cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai HQ điện tử được quy định như sau: 

- Bên sử dụng thông tin truy cập Cổng thông tin HQ bằng tài khoản do Tổng cục HQ cấp để sử dụng 

thông tin tờ khai HQ điện tử dưới dạng văn bản điện tử. 

- Bên sử dụng thông tin thực hiện kết nối hệ thống thông tin với Cổng thông tin HQ để sử dụng thông tin 

tờ khai HQ điện tử dưới dạng dữ liệu điện tử. 

- Cơ quan kiểm tra sử dụng thông tin tờ khai HQ điện tử dưới dạng tin nhắn do Tổng cục HQ cung cấp 

thông qua số điện thoại được công bố chính thức. 

Quyết định 33/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/10/2016. 

III. THÔNG TƯ 28/2016/TT-BCA HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ VỀ VIỆC CẤP VÀ QUẢN 

LÝ THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC. 

Thông tư 28/2016/TT-BCA hướng dẫn thủ tục cấp mới, cấp lại và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân 

APEC đối với doanh nhân Việt Nam; việc xét duyệt nhân sự để cấp thẻ ABTC và việc cấp chứng 

nhận tạm trú đối với doanh nhân nước ngoài. 

Theo đó, việc cấp và quản lý thẻ ABTC được quy định như sau: 

- Thẻ ABTC cấp cho doanh nhân Việt Nam có thời hạn sử dụng 05 năm kể từ ngày cấp (Quy định hiện 

hành là 03 năm). 



 

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính 
xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản và tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia 

- Trường hợp hộ chiếu của doanh nhân còn thời hạn dưới 05 năm thì thời hạn của thẻ mới được cấp bằng 

với thời hạn của hộ chiếu đó. 

- Doanh nhân đề nghị cấp mới, cấp lại thẻ ABTC có thể vào hệ thống điện tử của Cơ quan Quản lý xuất 

nhập cảnh để nhập thông tin theo Mẫu X05 ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Trường hợp doanh nhân thực hiện thủ tục qua hệ thống điện tử nêu trên thì có thể nộp lệ phí trực tuyến 

qua tài khoản của Cục Quản lý xuất nhập cảnh. 

Thông tư 28/2016/TT-BCA có hiệu lực ngày 20/8/2016. 

IV. CÔNG VĂN 5544/BYT-BH NĂM 2016 VỀ THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ CÙNG CHI TRẢ 

VƯỢT QUÁ 6 THÁNG LƯƠNG CƠ SỞ DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH. 

Bộ Y tế đã ban hành Công văn 5544/BYT-BH hướng dẫn thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả 

vượt quá 06 tháng lương cơ sở đối với người tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên. Theo đó: 

- Trường hợp cơ sở y tế đã xác định được số lũy kế chi phí cùng chi trả trong khám, chữa bệnh BHYT 

trong năm có số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (lớn hơn 7.260.000 đồng) thì: 

+ Không thu thêm chi phí cùng chi trả; 

+ Cung cấp hóa đơn thu mức cùng chi trả đủ 06 tháng lương cơ sở cho người bệnh để BHXH có căn cứ 

cấp giấy không phải cùng chi trả trong năm tài chính. 

- Trường hợp cơ sở y tế không xác định được số lũy kế chi phí cùng chi trả trong khám, chữa bệnh BHYT 

trong năm tại thời điểm có mức chi phí lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (tính từ khi tham gia BHYT đủ 05 

năm liên tiếp) thì: 

+ Người bệnh tự thanh toán phần chi phí cùng chi trả; và 

+ Mang hóa đơn đến BHXH để được thanh toán trực tiếp số tiền đã phải trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở. 

Công văn 5544/BYT-BH được ban hành vào ngày 19/7/2016. 

V.  LUẬT SỐ 107/2016/QH13 – LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 2016. 

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 bổ sung đối tượng chịu thuế mới, đó là: Hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu, quyền phân phối. 

Quy định hiện hành thì đối tượng chịu thuế chỉ gồm: 

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. 

- Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế 

quan vào thị trường trong nước. 

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/9/2016 và bãi bỏ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005. 



 

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính 
xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản và tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mọi chi tiết xin liên hệ: 

 

VĂN PHÒNG TƯ VẤN KẾ TOÁN ĐÔNG DU 

Địa chỉ: Lầu 01, 14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (08) 3820 9206        -          Fax:  (08) 3820 8545 

Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp: Hoàng Yến (Ms) Email: hoangyen@japanvietnam.com.vn   

Bộ phận tư vấn luật, đầu tư: Ngọc Thúy (Ms) Kiểm toán viên thuế Việt Nam đang hàm thụ/ Bằng luật sư đang 

hàm thụ. 

Bộ phận tư vấn kế toán, thuế: Trần Duy Thịnh (Mr) Kiểm toán viên thuế Việt Nam đang hàm thụ/ Kiểm toán viên 

Việt Nam đang hàm thụ. 

Website: www.japanvietnam.com.vn kế toán, thuế, đầu tư, tài chính. 

www.dptc.edu.vn đào tạo kế toán, thuế… 

 


