
 

 

BẢN TIN 
THÁNG 11/2019 

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ 
 

Tầng 15, Center Building - Hapulico Complex,  

Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Điện thoại: 024. 666 42 777 

Email: contact@icpa.vn 

Website: www.icpa.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên Hãng kiểm toán 

AGN International 



 1 Thành công của khách hàng là sự phát triển của chúng tôi 

 

BẢN TIN THÁNG 6/2015 

Nội dung: 
 

 

 Trang 

THUẾ  
 
Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu 

 
Quy định chi phí lãi vay được trừ đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 
 
Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử 
 

 
 

2 
 

2 
 

2-3 

 
LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 
 
Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm 

 

 
 
 

3 
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TIN TỨC VỀ THUẾ 

Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường 

đối với hàng hóa nhập khẩu 

 

Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/09/2019 sửa 

đổi bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTG: 

 Dầu mỏ: 0% 

 Giấy bạc ngân hàng (banknotes): 5% 

 Máy kết cấu nguyên khối (một vị trí gia công): 5% 

 Máy gia công chuyển dịch đa vị trí: 5% 

 Phương tiện lưu trữ thông tin bán dẫn: như đĩa, 

bang, thẻ thông minh để ghi âm:5% 

 Bóng đèn hồ quang, bóng đèn led: 5% 

 Ống thông dùng trong ngành y, phẫu thuật, nha 

khoa hoặc thú ý: 5% 

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/11/2019. 

 

Quy định chi phí lãi vay được trừ đối với doanh 
nghiệp có giao dịch liên kết 
 

Ngày 10/10/2019, Cục thuế TP Hà Nội ban hành công 

văn 77644/VT-TTHT về việc xác định chi phí lãi vay 

theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017-NĐ-CP: 

 

Trường hợp Ngân hàng cho Công ty vay với số tiền 

vay lớn hơn 25% vốn góp của chủ sở hữu và 

chiếm trên 50% tổng  giá trị các khoản nợ trung 

và dài hạn của Công ty thì Ngân hàng sẽ được coi 

là một bên liên kết theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP. 

Do đó, khi xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác 

định thu nhập chịu thuế TNDN phải theo quy định tại 

khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP “Tổng 

chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp 

thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu 

nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi 

nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi 

phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp 

thuế.” 

 
Quy định mới về hóa đơn điện tử 
 
Ngày 30/09/2019, Bộ tài chính ban hành Thông tư 

68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều 

của nghị định số 119/2018/NĐ-CP.  

 

Thời điểm lập hóa đơn điện tử: 

 Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng 

hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc 

quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không 

phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.  
 Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp 

dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch 

vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, 

không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu 

được tiền.  

 Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao 

từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao 

hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối 

lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương 

ứng.  

 

Hóa đơn điện tử là bắt buộc đối với doanh nghiệp 

xuất nhập khẩu: Doanh nghiệp xuất khẩu hàng 

hóa dịch vụ (bao gồm gia công hàng hóa để xuất 

khẩu) lập hóa đơn GTGT điện tử hoặc hóa đơn bán 

hàng điện tử tại thời điểm hoàn thành thủ tục xuất 

khẩu. 

 

Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế phải 

sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 

trong 12 tháng liên tục. Doanh nghiệp có rủi ro 

cao về thuế có những dấu hiệu sau:  

 Có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng  

 Có doanh thu từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch 

vụ cho các bên liên kết  

 Không thực hiện kê khai thuế theo quy định  

 Thay đổi địa chỉ kinh doanh từ 2 lần trở lên trong 

vòng 12 tháng mà không khai báo hoặc kê khai 

thuế ở nơi địa chỉ kinh doanh mới  

 Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm quy định về hóa 

đơn trong năm liền trước. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-28-2019-QD-TTg-sua-doi-Dieu-2-Quyet-dinh-45-2017-QD-TTg-424180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/Nghi-dinh-20-2017-ND-CP-quan-ly-thue-doi-voi-doanh-nghiep-co-giao-dich-lien-ket-340892.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Thong-tu-68-2019-TT-BTC-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-119-2018-ND-CP-ve-hoa-don-dien-tu-405141.aspx
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Sau thời gian 12 tháng, “doanh nghiệp thuộc loại rủi 

ro cao về thuế” sẽ được rà soát và xác định lại điều 

kiện để được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã 

của cơ quan thuế.  
Thời điểm áp dụng: Thời điểm bắt buộc sử dụng 

hóa đơn điện tử là từ ngày 01/11/2020. Từ nay đến 

31/10/2020, nếu không nhận được thông tin từ cơ 

quan thuế thì các doanh nghiệp vẫn được sử dụng 

hóa đơn giấy theo quy định hiện hành. 

 

Thông tư 68/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 

14/11/2019. 

 

 

LAO ĐỘNG và TIỀN LƯƠNG 

 

Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và 

quỹ quốc gia về việc làm 

 

Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của nghị định số 61/2015/NĐ-CP 

ngày 09/07/2015 có một số điểm mới như sau: 

 

1. Đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc 

làm, duy trì và mở rộng việc làm:  

 Mức cho vay và thời hạn cho vay được nâng lên: 

 Đối tượng là cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức 
cho vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 
100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo 
việc làm. 

 Đối với đối tượng là người lao động, mức vay tối 
đa là 100 triệu đồng.  

 

 Lãi suất cho vay vốn bằng với lãi suất cho vay đối 
với hộ cận nghèo (hiện nay là 7,92%/năm).  

 

 Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền 
vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo 
đảm. 

 

 Thời hạn vay vốn tối đa được tăng từ 60 tháng 
lên tối đa 120 tháng. 

 
2. Đối với chương trình cho vay người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:  

 NHCSXH cho vay trực tiếp đối với người đi lao 

động, không cho vay thông qua hộ gia đình như 
trước đây.  

 Mức cho vay dưới 100 triệu đồng không phải 
thực hiện đảm bảo tiền vay (trước đây là từ 50 
triệu đồng trở xuống).  

 

 Số tiền cho vay được chuyển khoản cho doanh 
nghiệp tuyển lao động đi làm việc nước ngoài 
(trước đây có thể giải ngân bằng tiền mặt cho 
người lao động hoặc chuyển khoản cho doanh 
nghiệp tuyển lao động đi làm việc nước ngoài). 

  

 Người lao động (người vay) phải thực hiện ủy 

quyền cho một người để quan hệ giao dịch với 

NHCSXH trong việc thực hiện trả nợ, trả lãi hoặc 

xử lý nợ trong thời gian người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  

3. Về hồ sơ, quy trình cho vay: 

 Đối với người lao động: Giấy đề nghị vay vốn có 
xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cư 
trú hợp pháp. 

 

 Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh: 
 

 Dự án vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân 
cấp xã về nơi thực hiện dự án theo Mẫu số 2 ban 
hành kèm theo Nghị định này. 

 

 Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng 
nhận đăng kí doanh nghiệp; giấy chứng nhận 
đăng kí hợp tác xã; hợp đồng hợp tác; giấy 
chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh. 

 

 Giấy tờ chứng minh cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 
2 Điều 12 Luật việc làm (nếu có). 

 
 
 
 
 
 

TIN TỨC VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-74-2019-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-61-2015-ND-CP-quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-408807.aspx?ac=emails
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TIỀN TỆ NGÂN HÀNG 

Thông tư 58/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử 

dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương 

mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. 

Ngày hiệu lực: 01/11/2019 

 

Thông tư 33/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 

26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán 

qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Ngày hiệu lực: 01/11/2019 

 

Thông tư 37/2016/TT-NHNN quy định việc quản lý, 

vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử 

liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam ban hành. 

Ngày hiệu lực: 01/11/2019 

 

Quyết định 2109/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ 

tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động thanh 

toán thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. 

Ngày hiệu lực: 01/11/2019 

 

Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi văn bản quy 

phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam ban hành. 

Ngày hiệu lực: 25/11/2019 

 

 

BẢO HIỂM 

Thông tư 65/2019/TT-BTC quy định về nội dung đào 

tạo, thi, cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành 

Ngày hiệu lực: 01/11/2019 

 

Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa 

đổi 2019. 

Ngày hiệu lực: 01/11/2019 

 

 

DỊCH VỤ PHÁP LÝ 

Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL quy định về quy 

trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa do 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 

hành. 

Ngày hiệu lực: 15/11/2019  

THƯƠNG MẠI 

Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động 

công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ 

trưởng Bộ Công thương ban hành 

Ngày hiệu lực: 15/11/2019  

 

Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng biện 

pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ 

trưởng Bộ Công thương ban hành 

Ngày hiệu lực: 14/11/2019 

 

 

BỘ MÁY HÀNH CHÍNH 

Thông tư 15/2019/TT-BLĐTBXH quy định về Chế độ 

báo cáo thống kê ngành Lao động, Thương binh và 

Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội ban hành 

Ngày hiệu lực: 02/11/2019 

 

Thông tư 17/2019/TT-BCT về bãi bỏ văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công thương ban 

hành, liên tịch ban hành 

Ngày hiệu lực: 05/11/2019 

 

Thông tư 11/2019/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

Ngày hiệu lực: 15/11/2019 

 

Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi văn bản quy 

phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam ban hành 

Ngày hiệu lực: 25/11/2019 

 

 
 
 

VẤN ĐỀ KHÁC 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-58-2019-TT-BTC-su-dung-tai-khoan-cua-Kho-bac-mo-tai-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-423500.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-33-2018-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-26-2013-TT-NHNN-Bieu-phi-thanh-toan-qua-Ngan-hang-403092.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-37-2016-TT-NHNN-quan-ly-van-hanh-su-dung-he-thong-thanh-toan-dien-tu-lien-ngan-hang-quoc-gia-316947.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-2109-QD-NHNN-2019-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-thanh-toan-Ngan-hang-Nha-nuoc-426472.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-15-2019-TT-NHNN-sua-doi-ve-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-quan-ly-ngoai-hoi-426112.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-65-2019-TT-BTC-quy-dinh-ve-noi-dung-dao-tao-thi-cap-chung-chi-ve-phu-tro-bao-hiem-424867.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2019-410871.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2019-410871.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Thong-tu-08-2019-TT-BVHTTDL-quy-dinh-ve-quy-trinh-giam-dinh-tu-phap-doi-voi-san-pham-van-hoa-423019.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-18-2019-TT-BCT-hoat-dong-cong-vu-cua-luc-luong-Quan-ly-thi-truong-426091.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-19-2019-TT-BCT-tu-ve-dac-biet-thuc-thi-Hiep-dinh-Doi-tac-Toan-dien-xuyen-Thai-Binh-Duong-426092.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-15-2019-TT-BLDTBXH-quy-dinh-ve-Che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-Lao-dong-425349.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-17-2019-TT-BCT-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-Bo-truong-Bo-Cong-thuong-ban-hanh-424530.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-11-2019-TT-BNV-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-425350.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-15-2019-TT-NHNN-sua-doi-ve-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-quan-ly-ngoai-hoi-426112.aspx?ac=emails
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LIÊN HỆ 

Xin trân trọng cảm ơn ! 

Những nội dung trên đây được chúng tôi tóm tắt từ các văn bản của cơ quan Nhà nước ban hành và chỉ có tính chất 

tham khảo. Người đọc cần liên hệ với chuyên viên tư vấn thuế trước khi sử dụng bất kỳ thông tin nào được trình bày 

ở trên. Trường hợp cần trợ giúp tư vấn về các vấn đề thuộc các lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế…Quý vị vui lòng 

liên hệ với chúng tôi:  

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ  

Tầng 15, Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 

Điện thoại: 024. 666 42 777 Email: contact@icpa.vn  Website: http://www.icpa.vn  

 

Người liên hệ:  

Hoặc liên hệ với các Chi nhánh của chúng tôi 

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ:  Lầu 5, Tòa nhà Hải Âu TIC, 39B Trường Sơn, 

 P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM  

Điện thoại: 028. 7303 2007 

Email: saigon@icpa.vn 

Chi nhánh tại TP. Nghệ An 

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An,  

 Số 7 Quang Trung, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An. 

Điện thoại:  0238. 268 2888 

Email: nghean@icpa.vn 

Chi nhánh tại Thanh Hóa 

Địa chỉ:  Tầng 9, Tòa nhà Viettel, Đại lộ Lê Lợi,  

 TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại: 0237.375 8959 

Email: mientrung@icpa.vn  

Ông Khúc Đình Dũng 

Tổng Giám đốc 

Điện thoại: 024. 666 42 777 - (máy lẻ: 202) 

Di động : 0903 276 204 

Email: dungkd@icpa.vn 

Ông Nguyễn Nam Cường 

Phó Tổng Giám đốc 

Điện thoại: 024. 666 42 777 - (máy lẻ: 204) 

Di động : 0912 371 814 

Email: cuongnn@icpa.vn 

http://www.ifcvietnam.com.vn

