
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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) 

 

 

       

Nghị định số 163/2018/NĐ-

CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ 

quy định về phát hành trái phiếu 

doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 

01/02/2019 thay thế cho Nghị định 

90/2011/NĐ-CP 

 
Đối tượng được phát hành trái 

phiếu cũng bao gồm các Công ty cổ 

phần và Công ty TNHH, nhằm mục 

đích cơ cấu lại các khoản nợ, tăng 

quy mô vốn hoặc để đầu tư các 

chương trình, dự án mới (Điều 5). 

Nghị định này cho phép doanh 

nghiệp được phát hành “trái phiếu 

doanh nghiệp xanh”-trái phiếu doanh 

nghiệp được phát hành để đầu tư cho 

các dự án bảo vệ môi trường theo quy 

định của Luật bảo vệ môi trường. 

(Khoản 3, Điều 4; Khoản 4, Điều 5). 

Nghị định này đã bỏ điều kiện 

doanh nghiệp phát hành trái phiếu 

phải có lãi năm liền kề trước năm 

phát hành; đồng thời, bỏ yêu cầu 

doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra 

thị trường quốc tế phải hoạt động ít 

nhất 3 năm (Điều 10, Điều 18); quy 

định cụ thể về điều kiện để doanh 

nghiệp phát hành trái phiếu thành 

nhiều đợt, cho phép doanh nghiệp 

phát hành trái phiếu để huy động vốn 

làm nhiều đợt phù hợp với tiến độ 

thực hiện dự án đầu tư (Điều 11).  

BẢN TIN PHÁP LUẬT  

 Ngày  12  tháng 11  năm 2018 

 

Tuy nhiên, theo Điều 16 Nghị định, 

trái phiếu doanh nghiệp phải được 

đăng ký, lưu ký trong vòng 10 ngày 

làm việc sau khi kết thúc đợt phát 

hành. 

Nghị định 163 quy định trái 

phiếu doanh nghiệp phát hành riêng 

lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không bao 

gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên 

nghiệp (Khoản 2, Điều 4), phân biệt 

rõ kênh phát hành riêng lẻ với kênh 

phát hành ra công chúng theo quy 

định tại Luật Chứng khoán. Đối với 

giao dịch trái phiếu doanh nghiệp 

phát hành riêng lẻ, Nghị định quy 

định trái phiếu phát hành riêng lẻ bị 

hạn chế giao dịch trong phạm vi 100 

nhà đầu tư trong vòng một năm kể từ 

ngày phát hành; sau một năm, trái 

phiếu được tự do giao dịch không bị 

hạn chế về số lượng nhà đầu tư 

(Khoản 8, Điều 6).  

Nghị định cũng quy định cụ thể 

về trách nhiệm và nội dung công bố 

thông tin của doanh nghiệp phát 

hành cho nhà đầu tư và Sở giao dịch 

chứng khoán, bao gồm công bố 

thông tin trước khi phát hành, công 

bố thông tin về kết quả phát hành, 

công bố thông tin định kỳ và công bố 

thông tin bất thường. Nghị định cũng 

quy định về việc thiết lập chuyên 

trang thông tin tập trung về trái phiếu 

doanh nghiệp do Sở giao dịch trái 

phiếu quản lý và vận hành trên cơ sở 

tận dụng cơ sở hạ tầng đã có sẵn để 

quản lý tập trung toàn bộ thông tin về 

thị trường trái phiếu doanh nghiệp  

phát hành riêng lẻ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH 

DOANH CHUYỂN ĐỔI LOẠI 

HÌNH CÔNG TY 

TNHH MTV SANG CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

- Cơ quan có thẩm quyền: Phòng 

Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch 

đầu tư Hà Nội 

- Hồ sơ: 01 bộ gồm: 

+ Giấy Đề nghị ĐKDN CTCP 

+ Quyết định của CSH công ty 

hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ 

biên bản họp của HĐTV về việc 

chuyển đổi công ty 

+ Danh sách thành viên và Bản 

sao hợp lệ các giấy tờ  

+ Hợp đồng chuyển nhượng 

hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất 

việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng 

tặng cho đối với trường hợp CSH 

công ty chuyển nhượng, tặng cho 

một phần vốn điều lệ cho cá nhân 

hoặc tổ chức khác; Quyết định của 

CSH công ty về việc huy động thêm 

vốn góp đối với trường hợp công ty 

huy động thêm vốn góp từ cá nhân 

hoặc tổ chức khác. 

+ Trong trường hợp chuyển đổi 

loại hình do nhận thừa kế: Văn bản 

xác nhận quyền hưởng thừa kế hợp 

pháp 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm 

việc 

- Kết quả:  

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Cấp Giấy 

chứng nhận ĐKDN. 

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ: 

Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung. 

- Bố cáo việc thành lập trên Cổng 

thông tin quốc gia (Mẫu TT 20); 

- Công bố mẫu dẫu trên Cổng thông 

tin quốc gia (Mẫu TT 20). 

 

Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy 

định mức lương tối thiểu vùng đối 

với người lao động làm việc theo hợp 

đồng lao động. 

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng 

mới bắt đầu áp dụng kể từ ngày 

01/01/2019 như sau: 

- Vùng I: 4.180.000 đồng (tăng 

200.000 đồng so với quy định hiện 

hành). 

- Vùng II: 3.710.000 đồng (tăng 

180.000 đồng so với quy định hiện 

hành) 

- Vùng III: 3.250.000 đồng (tăng 

160.000 đồng so với quy định hiện 

hành). 

- Vùng IV: 2.920.000 đồng (tăng 

160.000 đồng so với quy định hiện 

hành). 

Bên cạnh đó, Danh mục địa bàn áp 

dụng mức lương tối thiểu vùng cũng có 

sự thay đổi, đơn cử: 

- Các huyện Cát Hải, Kiến Thụy 

thuộc thành phố Hải Phòng; Dầu 

Tiếng, Phú Giáo thuộc tỉnh Bình 

Dương từ vùng II lên vùng I; 

- Các huyện Gia Bình, Lương Tài 

thuộc tỉnh Bắc Ninh; huyện Châu 

Thành thuộc tỉnh Tiền Giang từ vùng 

III lên vùng II; 

- Các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, 

Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba 

Đồn thuộc tỉnh Quảng Bình; huyện 

Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang từ 

vùng IV lên vùng III; … 

Nghị định này sẽ thay thế cho Nghị 

định 141/2017/NĐ-CP quy định mức 

lương tối thiểu vùng đối với người lao 

động làm việc theo hợp đồng lao động. 

Công văn số 5251/BHXH-QLT 

ngày 03 tháng 12 năm 2018 của bảo 

hiểm xã hội thành phố Hà Nội 

hướng dẫn tạm thời tham gia bảo 

hiểm xã hội bắt buộc theo Nghị 

định 143/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ. 

Theo đó, chế độ BHXH đối với 

người lao động nước ngoài thuộc diện 

phải tham gia BHXH bắt buộc như 

sau: 

 

LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG 

- Từ ngày 01/12/2018:  

+ Hưởng chế độ ốm đau, thai 

sản theo quy định tại Luật bảo hiểm 

xã hội;  

+ Chế độ tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp theo quy định của Luật 

vệ sinh, an toàn lao động và Nghị 

định 37/2016/NĐ-CP. 

- Từ ngày 01/01/2022, người lao 

động nước ngoài hưởng thêm: 

+ Chế độ hưu trí và tử tuất theo 

quy định của Luật BHXH; 

+ Các trường hợp hưởng BHXH 

một lần thực hiện theo Khoản 6 Điều 

9 Nghị định 143. 

- Người đang hưởng lương hưu, 

trợ cấp BHXH hàng tháng khi không 

tiếp tục cư trú tại Việt Nam có thể ủy 

quyền cho người khác nhận lương 

hưu, trợ cấp BHXH. 

- Người lao động được hưởng 

trợ cấp 01 lần nếu có nguyện vọng. 

Thông tư số 20/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 26/11/2018 của 

Bộ Lao động thương binh và Xã 

hội hướng dẫn cơ chế phối hợp 

trong việc thực hiện thanh tra 

chuyên ngành lao động, an toàn, 

vệ sinh lao động vào ban đêm, 

ngoài giờ hành chính có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/01/2019. 

Theo đó, Bộ hoặc Sở Lao động 

sẽ  quyết định thanh tra đột xuất tại 

doanh nghiệp khi có căn cứ cho rằng 

thông tin tiếp nhận về việc xâm 

phạm quyền của người lao động 

hoặc việc không đảm bảo ATVSLĐ 

xảy ra vào giờ làm việc ban 

đêm/ngoài giờ hành chính là có cơ 

sở và nếu để vụ việc tiếp diễn có thể 

ảnh hưởng đến quyền hoặc gây nguy 

hiểm đến tính mạng người lao động. 

Trường hợp cuộc thanh tra đột 

xuất do Bộ Lao động tổ chức sẽ có 

sự tham gia phối hợp của các Bộ, 

ngành ở Trung ương. Nếu do Sở Lao 

động tổ chức thanh tra sẽ có sự tham 

gia của các Sở, ban, ngành ở địa 

phương, cơ quan công an và UBND 

nếu cần thiết (Điều 6, 7 8). 

 

https://luatvietnam.net/vbpl/95428/lao-dong-nuoc-ngoai/tu-1-12-2018-bat-dau-dong-bhxh-cho-nguoi-nuoc-ngoai-.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-143-2018-nd-cp-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-o-viet-nam-346012.aspx
https://luatvietnam.net/vbpl/95472/an-toan-lao-dong/se-thanh-tra-an-toan-lao-dong-dot-xuat-vao-ban-dem-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/95472/an-toan-lao-dong/se-thanh-tra-an-toan-lao-dong-dot-xuat-vao-ban-dem-.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. 

 

Công văn 4763/TCT-CS  ngày 

29/11/2018 của Tổng cục thuế 

hướng dẫn việc áp dụng hóa đơn 

điện tử theo quy định tại Nghị 

định 119/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ.  

 
Theo đó, các cơ sở kinh doanh 

mới thành lập trong thời gian từ ngày 

01/11/2018 đến 31/10/2020 thì việc 

áp dụng quy định về hóa đơn điện tử 

được thực hiện như sau: 

- Cơ quan thuế chưa thông báo sử 

dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 

119 thì các cơ sở kinh doanh đăng ký 

phát hành hóa đơn tự in, hóa đơn đặt 

in, hóa đơn điện tử hoặc mua hóa đơn 

của cơ quan thuế để sử dụng và thực 

hiện các thủ tục hành chính theo quy 

định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP 

và Nghị định 04/2014/NĐ-CP. 

- Trường hợp cơ quan thuế thông 

báo sử dụng hóa đơn điện tử theo 

Nghị định 119 nhưng cơ sở kinh 

doanh chưa đáp ứng được về hạ tầng 

công nghệ mà đăng ký phát hành hóa 

đơn theo Nghị định 51, 04 nêu trên thì 

cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ 

liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo 

Mẫu 03 Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định 119 cùng với việc nộp tờ 

khai thuế GTGT.  

Trong quá trình thực hiện Công 

văn 4763/TCT-CS có phát sinh  

vướng mắc, Cục Thuế các tỉnh báo 

cáo về Tổng cục Thuế để được hướng 

dẫn xử lý. 

Công văn số 81743/CT-

TTHT ngày 13/12/2018 của Cục 

Thuế TP. Hà Nội về ngày hóa đơn 

bán hàng sau ngày thông quan tờ 

khai hải quan 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 

Thông tư 119/2014/TT-BTC , hàng 

hóa mua bán giữa các khu phi thuế 

quan với nhau phải sử dụng "hóa đơn 
bán hàng". 

Ngày lập hóa đơn được xác định 

theo ngày chuyển giao hàng hóa mua 

bán, không căn cứ theo ngày thông 
quan tờ khai hải quan. 

Công văn số 81737/CT-

TTHT ngày 13/12/2018 của Cục 

Thuế TP. Hà Nội về việc xử phạt 

hóa đơn 

 

Theo quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC , 

hàng hóa bán ra phải lập hóa đơn 

ngay ngày giao hàng cho người mua. 

Nếu lập hóa đơn sau ngày giao 

hàng, cho dù lập trong cùng tháng 

cũng bị xem là lập hóa đơn không 

đúng thời điểm. 

Mức phạt dành cho vi phạm này 

là từ 4 - 8 triệu đồng (khoản 3 Điều 

11 Thông tư 10/2014/TT-BTC). 

 

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.com.vn 

THUẾ 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=4763%2fTCT-CS&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=119%2f2018%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=4763%2fTCT-CS&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://luatvietnam.net/vbpl/95729/ke-toan/hang-mua-ban-giua-cac-khu-ptq-lap-hoa-don-vao-thoi-diem-nao-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/95729/ke-toan/hang-mua-ban-giua-cac-khu-ptq-lap-hoa-don-vao-thoi-diem-nao-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/61863/ke-khai-thue/mot-so-dieu-chinh-quan-trong-ve-ke-khai-tinh-thue-gtgt-thue-tncn-.html
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