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TIN TỨC NÓNG THÁNG 8 NĂM 2018


Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong
lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1-8 quy định.



Thông tư 15/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định
việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái
phiếu doanh nghiệp.



Ngày 21/6/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định
Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) phức tạp, điển hình.



Công văn số 3040/TCT-HTQT ngày 8/8/2018 về xác định cơ sở thường trú.



Công văn số 3065/TCT-KK ngày 9/8/2018 về việc cấp MST để kê khai, nộp
thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp.



Công văn số 3082/TCT-CS ngày 9/8/2018 về việc xác định địa bàn có điều
kiện kinh tế - xã hội thuận lợi.



Công văn số 3100/TCT-CS ngày 10/8/2018 về thu tiền thuê đất.



Công văn số 3104/TCT-CS ngày 10/08/2018 về thuế tài nguyên.

NỘI DUNG CHI TIẾT BẢN TIN
 THUẾ DOANH NGHIỆP


Công văn số 3040/TCT-HTQT ngày 8/8/2018 về xác định cơ sở thường trú.
Dấu hiệu nhận dạng việc hình thành cơ sở thường trú tại Việt nam của đơn vị nước ngoài
bao gồm:

 công ty Việt Nam đã thay mặt công ty nước ngoài thu cước phí dịch vụ từ khách
hàng của công ty nước ngoài và chuyển phí này cho công ty nước ngoài. Nói cách
khác, công ty Việt Nam đã hình thành quan hệ là đại diện của công ty nước ngoài
thực hiện một phần hoạt động kinh doanh của công ty nước ngoài tại Việt Nam
(thu cước phí dịch vụ).
 Công ty nước ngoài: (i) giữ quyền tùy ý bố trí đội ngũ nhân viên bán hàng, quản lý
hay kế toán tại văn phòng của công ty Việt Nam, (ii) tùy ý ra vào nhà kho và sử
dụng các phương tiện của công ty Việt Nam, (iii) di chuyển hay kiểm tra bất kỳ
vật/thứ nào mà công ty Việt Nam lưu trữ và/hoặc đang vận chuyển; (iv) trực tiếp
hay chỉ định bên thứ ba tiến hành kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài khoản tại văn phòng
của công ty Việt Nam đã khiến cho công ty Việt Nam phải thực hiện theo các chỉ
dẫn chi tiết của công ty nước ngoài và chịu sự kiểm soát nhất định của công ty
nước ngoài , do đó mất tính độc lập trong phạm vi thực hiện các Thỏa thuận với
công ty nước ngoài.
Trường hợp này, công ty nước ngoài được xác định là có cơ sở thường trú tại Việt Nam
thông qua công ty Việt Nam mặc dù chỉ tồn tại duy nhất thỏa thuận dịch vụ ký kết giữa
công ty nước ngoài và công ty Việt Nam.


Công văn số 3065/TCT-KK ngày 9/8/2018 về việc cấp MST để kê khai, nộp
thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp.
Trường hợp thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam muốn tham gia
hoạt động kinh doanh dưới hình thức nhà thầu nước ngoài không thành lập pháp nhân tại
Việt Nam và ký kết thông qua các hợp đồng thương mại với khách hàng Việt Nam thì
thương nhân nước ngoài phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền
nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31/5/2007 của Chính phủ
quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có
hiện diện tại Việt Nam.
Sau khi thương nhân nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu,
quyền nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp, Cục Thuế địa phương sẽ hướng dẫn

thương nhân nước ngoài thực hiện đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông
tư 95/2016/TT-BTC.


Công văn số 3100/TCT-CS ngày 10/8/2018 về thu tiền thuê đất.
Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời
gian thuê theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP mà không thuộc danh mục địa
bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP và đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo số tiền thuê đất phải nộp theo đúng
quy định của pháp luật, nếu sau đó thuộc danh mục địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo
quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì không được xem xét miễn, giảm tiền thuê
đất.



Công văn số 3104/TCT-CS ngày 10/08/2018 về thuế tài nguyên.
Việc miễn thuế tài nguyên do cơ quan thuế trực tiếp quản lý nơi khai thác thực hiện. Nếu
trường hợp thuộc diện được miễn thuế tài nguyên đối với đất khai thác theo quy định tại
khoản 6, Điều 9 Luật Thuế tài nguyên, việc khai thuế tài nguyên thực hiện như sau:
Hàng tháng, căn cứ các tài liệu liên quan về việc miễn, giảm thuế tài nguyên, người nộp
thuế lập tờ khai thuế tài nguyên đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất
được giao, được thuê theo mẫu số 01/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TTBTC, xác định số thuế tài nguyên phát sinh trong tháng, số thuế tài nguyên tạm miễn của
tháng, tính số thuế tài nguyên phải nộp trong tháng (nếu có).

 DOANH NGHIỆP


Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong
lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1-8 quy định.
Chương trình giáo dục của nước ngoài đưa vào tích hợp phải là chương trình đã được
kiểm định chất lượng giáo dục ở nước sở tại hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

về giáo dục của nước sở tại công nhận về chất lượng giáo dục. Chương trình giáo dục tích
hợp phải bảo đảm mục tiêu của chương trình giáo dục của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu
của chương trình giáo dục nước ngoài; không bắt buộc người học phải học lại cùng một
nội dung kiến thức, bảo đảm tính ổn định đến hết cấp học và liên thông giữa các cấp học
vì quyền lợi của học sinh, bảo đảm tính tự nguyện tham gia và không gây quá tải cho học
sinh…
Bỏ quy định học sinh VN dưới 5 tuổi không được học các chương trình đào tạo nước
ngoài. Thay vào đó, yêu cầu số học sinh VN học chương trình giáo dục của nước ngoài phải
thấp hơn 50% tổng số học sinh.


Thông tư 15/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định
việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái
phiếu doanh nghiệp.
Theo đó, quy định các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu
doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh
nghiệp. Ngoài ra, thông tư cũng bổ sung một số nguyên tắc khi TCTD, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp như sau.
 Ban hành quy định kiểm soát nội bộ hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp,
đặc biệt với những trái phiếu phát hành thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực
tiềm ẩn rủi ro.
 Quy định cụ thể về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và chính sách tín dụng, đầu tư
vào các lĩnh vực này.
Thông tư 15/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 02/8/2018.

 TỐ TỤNG & TÒA ÁN


Ngày 21/6/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định
Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) phức tạp, điển hình.
Theo đó, vụ việc TGPL trong tham gia tố tụng dân sự, trừ việc dân sự, vụ việc được

giải quyết theo thủ tục rút gọn, được xác định là vụ việc TGPL phức tạp, điển hình khi
đáp ứng một trong các tiêu chí sau. Thông tư 09/2018/TT-BTP có hiệu lực ngày
21/8/2018.
 Đáp ứng một trong những tiêu chí chung đối với vụ việc tham gia tố tụng;
 TGPL trong vụ việc mà quy định của pháp luật về những vấn đề cần giải quyết
trong vụ án chưa rõ ràng, chưa được hướng dẫn áp dụng thống nhất; chưa có
văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp;
 TGPL trong vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp dưới nhưng
được Tòa án nhân dân cấp trên lấy lên để giải quyết;
 TGPL trong vụ việc phải gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử.

 CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ


Công văn số 3082/TCT-CS ngày 9/8/2018 về việc xác định địa bàn có điều
kiện kinh tế - xã hội thuận lợi.
Theo Quyết định số 2088/QĐ-TTG ngày 25/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thành
phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh thì Thành phố
Bắc Ninh sẽ thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi kể từ khi quyết định số
2088/QĐ-TTG ngày 25/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.

Dong Du Consulting Group là một nhóm 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, tư vấn luật…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”, Dong 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.

............................................................................................................................................................................
Mọi chi tiết xin liên hệ

VĂN PHÒNG TƯ VẤN KẾ TOÁN ĐÔNG DU
Địa chỉ: Lầu 01 & 02, 14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Website: www.japanvietnam.com.vn; dptc.edu.vn
Email: hoangyen@japanvietnam.com.vn Ms. Hoàng Yến
Cell phone: 090 332 6423 Ms. Hoàng Yến
.....................................................................................................................................................................
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.
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