
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH SÁCH THUẾ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Luật hợp danh VN 

CONSULT (“VN CONSULT”) 

được quản lý, điều hành bởi các 

luật sư có trình độ, kinh nghiệm 

và đã từng đảm trách việc tư vấn 

pháp lý và giải quyết tranh chấp 

cho nhiều doanh nghiệp lớn 

trong và ngoài nước. 

Mục tiêu trọng tâm của VN 

CONSULT là cung cấp dịch vụ 

tư vấn pháp lý, hỗ trợ và song 

hành cùng với sự phát triển của 

các doanh nghiệp. 

Các dịch vụ pháp lý chính mà VN 

CONSULT cung cấp gồm:  

- Tư vấn pháp luật thường 

xuyên; 

- Tư vấn đầu tư; 

- Tư vấn pháp lý lĩnh vực bất 

động sản; 

- Tư vấn thành lập, thay đổi 

ĐKKD; 

- Tư vấn mua bán, sáp nhập, 

tái cơ cấu doanh nghiệp; 

- Tư vấn soạn thảo hợp đồng; 

- Đại diện cho doanh 

nghiệp/cá nhân giải quyết 

tranh chấp tại Tòa án/Trọng 

tài; 

- Dịch vụ thu hồi công nợ 

(Chi tiết về dịch vụ, vui lòng 

tham khảo TẠI ĐÂY) 

 

 

       

BẢN TIN PHÁP LUẬT  

 

Nghị định số 119/2018/NĐ-

CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ 

quy định về hóa đơn điện tử khi 

bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

 
Nghị định quy định về việc sử 

dụng hóa đơn điện tử bắt buộc trong 

tất cả các hoạt động kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ để thay thế hoàn toàn 

hình thức hóa đơn giấy. 

Nghị định này yêu cầu việc thực hiện 

hóa đơn điện tử có mã của cơ quan 

thuế tại các doanh nghiệp, tổ chức 

kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh 

phải được hoàn thành chậm nhất là 

ngày 01/11/2020.  

Ngoài ra, hộ, cá nhân kinh doanh 

thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng 

thường xuyên từ 10 lao động trở lên 

và có doanh thu năm trước liền kề từ 

3 tỷ hoặc 10 tỷ trở lên (nếu hoạt động 

trong lĩnh vực thương mại dịch vụ) 

cũng phải sử dụng hóa đơn điện tử 

có mã của cơ quan thuế. 

Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh 

vực như: Điện lực, xăng dầu, bưu 

chính viễn thông, vận tải, nước sạch, 

tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, 

kinh doanh thương mại điện tử, kinh 

doanh siêu thị, thương mại và các 

doanh nghiệp đã hoặc sẽ giao dịch 

với cơ quan thuế bằng phương  

tiện điện tử, có hệ thống phần mềm 

kế toán đáp ứng yêu cầu thì được sử 

dụng hóa đơn điện tử không có mã 

của cơ quan thuế. 

Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp nêu 

trên thuộc trường hợp rủi ro cao về 

thuế thì vẫn phải sử dụng hóa đơn 

điện tử có mã của cơ quan thuế, 

không phân biệt giá trị từng lần bán 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

Cũng theo Nghị định này, bắt buộc 

mỗi lần bán hàng hóa, dịch vụ đều 

phải xuất hóa đơnđiện tử, không 

phân biệt giá trị từng lần bán cao hay 

thấp, thay vì quy định cũ cho phép 

miễn xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, 

dịch vụ dưới 200.000 đồng. 

Việc sử dụng hóa đơn điện tử có hay 

không có mã của cơ quan thuế bắt 

buộc phải đăng ký trên Cổng TTĐT 

của Tổng cục Thuế theo Mẫu số 01 

ban hành tại Nghị định này. Kể từ 

thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có 

mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, 

tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá 

nhân kinh doanh phải hủy những hóa 

đơn giấy còn tồn chưa sử dụng 

(khoản 3 Điều 14). 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 11 năm 2018.  

Việc chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn 

giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử 

được thực hiện theo lộ trình đến ngày 

1/11/2020 và các Nghị định 

số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định 

số 04/2014/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực 

đến 31/10/2020, từ 1/11/2020 mới 

hết hiệu lực. 

Ngày  05  tháng 09 năm 2018 

 

https://luatvietnam.net/vbpl/93824/giao-dich-dien-tu/quy-dinh-moi-ve-su-dung-hoa-don-dien-tu.html
https://luatvietnam.net/vbpl/93824/giao-dich-dien-tu/quy-dinh-moi-ve-su-dung-hoa-don-dien-tu.html
https://luatvietnam.net/vbpl/93824/giao-dich-dien-tu/quy-dinh-moi-ve-su-dung-hoa-don-dien-tu.html
https://luatvietnam.net/vbpl/93824/giao-dich-dien-tu/quy-dinh-moi-ve-su-dung-hoa-don-dien-tu.html
https://luatvietnam.net/vbpl/37129/hoa-don/duoc-phep-tu-in-hoa-don-bang-may-tinh-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/57064/hoa-don/tu-1-3-2014-doanh-nghiep-thuoc-dien-rui-ro-se-phai-mua-hoa-don-cua-thue-.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TỤC 

THÔNG BÁO TIẾP 

TỤC KINH DOANH 

- Cơ quan có thẩm quyền: 

Phòng đăng ký kinh doanh – 

Sở Kế hoạch và đầu tư Hà 

Nội 

- Hồ sơ: Thông báo về việc 

tiếp tục kinh doanh trước 

thời hạn đã thông báo của 

doanh nghiệp (theo mẫu) 

Doanh nghiệp gửi hồ  sơ  đến 

Phòng Đăng ký kinh doanh 

nơi doanh nghiệp đã đăng ký 

chậm nhất 15 ngày trước khi 

tiếp tục kinh doanh trước 

thời hạn đã thông báo. 

- Thời hạn giải quyết: 07 

ngày làm việc 

- Kết quả:  

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: cấp Giấy 

xác nhận về việc doanh 

nghiệp đăng ký quay trở lại 

hoạt động trước thời hạn  

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ: 

Thông báo yêu cầu sửa đổi, 

bổ sung. 

 

 

 

 

Thông tư số 27/2018/TT-BCT ngày 

19/9/2018 của Bộ Công thương về 

việc bãi bỏ quy định cấp giấy phép 

nhập khẩu tự động xe gắn máy 

phân khối lớn từ 175cm3 trở lên 

 

Thông tư bãi bỏ Thông tư 

số 06/2007/TT-BTM và Điều 3 

Thông tư số 10/2011/TT-BCT  quy 

định việc cấp giấy phép nhập khẩu tự 

động đối với xe gắn máy phân khối 

lớn. 

Theo đó, kể từ ngày 5/11/2018, khi 

nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn 

(từ 175 cm3 trở lên), doanh nghiệp 

không còn phải xin giấy phép như 

trước, chỉ cần làm thủ tục tại cơ quan 

hải quan. 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 

05/11/2018. 

Công văn số 5147/TCHQ-

TXNK ngày 31/8/2018 của Tổng 

cục Hải quan về hàng hóa nhập 

khẩu phục vụ dự án ưu đãi đầu tư. 

Chính sách miễn thuế hàng hóa nhập 

khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu 

đãi đầu tư được quy định tại khoản 11 

Điều 16 Luật thuế xuất nhập khẩu 

năm 2016. 

Theo đó, dự án ưu đãi đầu tư được 

miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố 

định đối với các hàng hóa bao gồm: 

- Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, 

bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp  

 

 

đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với 

máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư 

dùng để chế tạo máy móc, thiết bị 

hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ 

phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết 

bị. 

- Phương tiện vận tải chuyên dùng 

trong dây chuyền công nghệ sử dụng 

trực tiếp cho hoạt động sản xuất của 

dự án. 

- Vật tư xây dựng trong nước chưa 

sản xuất được. 

 

Trong số các hàng hóa được miễn 

thuế kể trên thì chỉ vật tư xây dựng là 

bắt buộc phải thuộc loại trong nước 

chưa sản xuất được, các mặt hàng 

khác không phân biệt trong nước đã 

sản xuất hay chưa. 

Về tiêu chí xác định "phương tiện vận 

tải chuyên dụng trong dây chuyền 

công nghệ" được thực hiện theo quy 

định của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Tiêu chí xác định "vật tư xây dựng 

trong nước chưa sản xuất được" căn 

cứ theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư. 

Ngoài ra, để được miễn thuế thì chủ 

dự án cần phải đăng ký Danh mục 

miễn thuế trước khi đăng ký tờ khai 

nhập khẩu lô hàng đầu tiên (điểm a 

khoản 4 Điều 30 Nghị 

định 134/2016/NĐ-CP). 

 

 

XUẤT NHẬP KHẨU 

https://luatvietnam.net/vbpl/93947/o-to--xe-may/xe-may-phan-khoi-lon-duoc-mien-giay-phep-nhap-khau-ke-tu-5-11-2018-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/25148/o-to--xe-may/huong-dan-viec-nhap-khau-xe-gan-may-phan-khoi-lon-tu-173-cm3-tro-len-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/41703/xuat-nhap-khau/sua-doi-mot-so-thu-tuc-ve-cap-giay-phep-nhap-khau-mot-so-mat-hang-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/79488/thue-xnk/quy-dinh-chi-tiet-luat-thue-xnk-2016-.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP 
LUẬT THƯỜNG XUYÊN 

Với mục tiêu cung cấp ý kiến tư 

vấn pháp lý nhằm hỗ trợ khách 

hàng nắm vững pháp luật trong 

kinh doanh, chúng tôi cung cấp các 

gói dịch vụ tư vấn pháp luật 

thường xuyên cho doanh nghiệp. 

Với các gói dịch vụ tư vấn thường 

xuyên này, chúng tôi sẽ: 

- Tư vấn, giải đáp các các vấn đề 

pháp lý phát sinh trong quá trình 

hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp 

- Soát xét, hỗ trợ doanh nghiệp 

hoàn thiện các hợp đồng, quy chế, 

quy định nội bộ của doanh nghiệp; 

- Tư vấn, đại diện cho doanh 

nghiệp đàm phán, ký kết hợp đồng 

hoặc giải quyết các tranh chấp. 

Chúng tôi đề cao sự gắn bó, kết nối 

giữa doanh nghiệp với VN 

CONSULT hơn mục tiêu lợi 

nhuận. Do vậy, doanh nghiệp chỉ 

phải trả một mức phí rất thấp 

nhưng hiệu quả và giá trị đem lại 

cho doanh nghiệp không nhỏ. 

 

 Thông tư số 22/2018/TT-BYT 

ngày 12/9/2018 của Bộ Y tế quy 

định về Danh mục thực phẩm chức 

năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi 

thuộc diện kê khai giá. 

 

Theo Điều 2 Thông tư, các thực phẩm 

chức năng dành cho trẻ em dưới 06 

tuổi sau đây bắt buộc phải kê khai giá: 

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

2. Thực phẩm dinh dưỡng y học. 

3. Thực phẩm bổ sung, bao gồm sản 

phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi. 

Việc kê khai giá thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 177/2013/ NĐ-

CP và sửa đổi tại Nghị 

định 149/2016/NĐ-CP . 

Thông tư không áp dụng đối với sữa 

dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc 

trường hợp bình ổn giá đã được quy 

định tại Thông tư số 30/2013/TT-

BYT . 

Thông tư số 23/2018/TT-BYT 

ngày14/9/2018 của Bộ Y tế quy 

định việc thu hồi và xử lý thực 

phẩm không bảo đảm an toàn 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Y tế. Thông tư có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01/11/2018. 

 

 

 

Việc thu hồi thực phẩm không đảm 

bảo an toàn theo Thông tư này bao 

gồm 2 hình thức, tự nguyện và bắt 

buộc. 

Tại điều 4, điều 5 Thông tư này bổ 

sung quy định  yêu cầu chủ sản phẩm 

phải gửi thông báo về việc thu hồi 

cho các cơ quan sau: cơ quan thông 

tin đại chúng cấp tỉnh (và cấp trung 

ương nếu tiến hành thu hồi trên địa 

bàn nhiều tỉnh), cơ quan, tổ chức có 

liên quan khác theo quy định pháp 

luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng và cơ quan có thẩm quyền quản 

lý An toàn thực phẩm. 

 
Bên cạnh đó, nếu như quy định cũ 

không có giới hạn thời gian gửi báo 

cáo kết qủa thu hồi thực phẩm không 

an toàn thì thông tư này quy định phải 

gửi cho cơ quan có thẩm quyền về 

ATTP trong thời hạn tối đa 3 ngày, 

kể từ ngày kết thúc việc thu hồi. 

Khi tự nguyện thu hồi, chủ sản phẩm 

sẽ được lựa chọn hình thức xử lý thực 

phẩm sau thu hồi (khoản 2 Điều 7). 

Trong trường hợp chủ sản phẩm 

không thực hiện hoặc thực hiện 

không đầy đủ trách nhiệm thu hồi có 

thể bị cưỡng chế thu hồi (Điều 6). 

Sau khi thu hồi, cơ quan thực hiện 

việc cưỡng chế thu hồi sẽ thông báo 

cho chủ sản phẩm biết và yêu cầu 

thanh toán chi phí. 

 

 

Y TẾ 

LIÊN HỆ 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Ms Lưu Huệ Phương – Tel: 024 6682 9898 / 01677 352 470 

Email: contact@vnconsult.com.vn – Website: vnconsult. 

https://luatvietnam.net/vbpl/80227/quan-ly-gia/sua-doi-quy-dinh-ve-dang-ky-gia-va-ke-khai-gia-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/54877/quan-ly-gia/danh-muc-sua-danh-cho-tre-duoi-6-tuoi-thuoc-dien-binh-on-gia-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/54877/quan-ly-gia/danh-muc-sua-danh-cho-tre-duoi-6-tuoi-thuoc-dien-binh-on-gia-.html
mailto:contact@vnconsult.com.vn

