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TIN TỨC NÓNG THÁNG 9 NĂM 2018 
 

 Chỉ thị 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu. 
 Nghị định 116/2018/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 

thôn. 
 Nghị định 121/2018/NĐ-CP về doanh nghiệp dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương. 
 Thông tư 82/2018/TT-BTC bãi bỏ 01 phần nội dung thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế 

GTGT. 

 Thông tư 03/2018/TT-BTNMT ban hành đơn giản thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên 
liệu sản xuất. 

 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp 
dịch vụ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018. 

 Công văn số 3545/TCT-TNCN ngày 20/9/2018 về xác định thu nhập chịu thuế khi tính 
thuế TNCN. 
 
 

NỘI DUNG CHI TIẾT BẢN TIN 
 

 THUẾ DOANH NGHIỆP 

 
 Thông tư 82/2018/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/8/2018 về giá tính thuế 

GTGT. 
 
Đây là nội dung chính tại Thông tư 82/2018/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 
30/8/2018. Theo đó, bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông 
tư 219/2013/TT-BTC về giá tính thuế GTGT ngày 31/12/2013, nội dung bị bãi bỏ như sau.  
 
Ví dụ: Tháng 8/2013 Công ty A nhận chuyển nhượng (mua) 200m2 đất của cá nhân B ở 
Khu dân cư Bình An thuộc tỉnh X với giá chuyển nhượng là 6 tỷ đồng. Công ty A có hợp 
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng phù hợp với quy định của pháp 
luật về đất đai, chứng từ thanh toán tiền cho cá nhân B số tiền 6 tỷ đồng; công ty A không 



đầu tư xây dựng gì trên mảnh đất này. Tháng 10/2014, Công ty A chuyển nhượng mảnh 
đất mua từ cá nhân B nêu trên với giá 9 tỷ đồng (bán lại với giá 9 tỷ đồng) thì Công ty A 
thực hiện lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT, giá đất được trừ trong giá tính 
thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng (6 tỷ đồng). 
 
Các nội dung khác quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 
31/12/2013 của Bộ Tài chính được tiếp tục thực hiện. Thông tư 82/2018/TT-BTC có hiệu 

lực từ ngày 15/10/2018. 
 

 Công văn số 3545/TCT-TNCN ngày 20/9/2018 về xác định thu nhập chịu thuế khi tính 
thuế TNCN. 
Trường hợp công ty thuê người lao động là người nước ngoài, các khoản chi phí liên quan 
đến hoạt động xin cấp phép được công ty chi trả là trách nhiệm của Doanh nghiệp theo 
quy định của pháp luật (không phải là lợi ích của người lao động) và được tính vào chi phí 
được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN 
của người lao động. Các khoản chi mà Doanh nghiệp chi trả thay cho cá nhân người lao 
động thì các khoản chi này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và 
kê khai nộp thuế TNCN theo quy định. 
 
 

 DOANH NGHIỆP 

 
 Chỉ thị 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu. 

 
Đây là nội dung nổi bật tại Chỉ thị 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển 
sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên 
quan thực hiện công tác xem xét, rà soát, nghiên cứu định hướng. 
 

 Giảm thời gian xem xét hồ sơ xin hoàn thuế VAT giúp giảm chi phí cho doanh 
nghiệp; 

 Sửa đổi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP theo hướng miễn thuế nhập khẩu đối với 
phần nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được cơ sở sản xuất đưa 
đi gia công tại cơ sở khác; 



 Ưu đãi thuế thu nhập của doanh nghiệp chế biến lâm sản ở địa bàn có điều kiện 
kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; 

 Tháo gỡ quy định về kiểm tra chỉ tiêu một số hoạt chất trong các chỉ tiêu ô nhiễm 
trong nước thải của các doanh nghiệp chế biến thủy sản; 

 Áp dụng chế độ kiểm tra giảm và rút ngắn thời gian ký quỹ đối với việc nhập khẩu 
phế liệu phục vụ sản xuất; 

 Cho phép nhập khẩu đối với các loại máy móc, thiết bị chế biến gỗ đã qua sử dụng 
nhiều năm nhưng vẫn có giá trị sử dụng cao… 
 

Chỉ thị 25/CT-TTg có hiệu lực từ ngày 31/8/2018. 
 

 Nghị định 116/2018/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn. 
 
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn. Theo đó, chủ thể đứng tên hợp đồng vay vốn ngân hàng của hộ kinh doanh được 
quy định như sau: 
 

 Vì hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân khi tham gia giao dịch vay vốn, do 
đó, các thành viên của hộ kinh doanh là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao 
dịch vay vốn hoặc; 

 Các thành viên có thể ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện 
giao dịch vay vốn này, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp 
có thỏa thuận khác; 

 Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ vay 
vốn biết. 

 
Trường hợp thành viên của hộ kinh doanh không được các thành viên khác ủy quyền làm 
người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ vay vốn do mình xác lập, thực 
hiện. Nghị định 55/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2018. 
 
 



 Nghị định 121/2018/NĐ-CP về doanh nghiệp dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương. 
Theo đó, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi các hồ sơ sau cho 
cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp: 
 

 Thang lương, bảng lương; 

 Định mức lao động. 
 
Nghị định 121/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018. 
 

 Thông tư 03/2018/TT-BTNMT ban hành đơn giản thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên 
liệu sản xuất. 

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 03/2018/TT-BTNMT ban hành ngày 14/8/2018 về sửa 
đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ TN&MT. Theo đó, sửa đổi bổ sung Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về thủ tục cấp 
Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu 
sản xuất. Cụ thể: 
 

 Trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận chỉ yêu cầu một (01) Báo cáo 
các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu thay vì 07 báo cáo 
như quy định hiện hành; 

 Không còn yêu cầu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế trong hồ sơ; 

 Tổ chức cá nhân được phép nhập khẩu phế liệu có thể nộp hồ sơ trên Cổng thông 
tin một cửa quốc gia.Ngoài ra, tăng thời hạn của Giấy xác nhận đủ điều kiện từ 02 
năm lên 03 năm, kể từ ngày cấp. hông tư 03/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 
01/10/2018. 

 
 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp 

dịch vụ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018. 
 
Theo đó, quy định cụ thể thời gian bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, các nội dung cần có 

trong hóa đơn điện tử, biểu mẫu dùng cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, các 



 

trường hợp được sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí… 

 
 

 
   

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. 
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Mọi chi tiết xin liên hệ  

VĂN PHÒNG TƯ VẤN KẾ TOÁN ĐÔNG DU  

DONG DU INTERNATIONAL CONSULTING GROUP 



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 

Facebook: Dong Du International Consulting Group 

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. 
............................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 


