
 

 

 

 

  
CHÍNH SÁCH THUẾ 

 

Công văn số 83917/CT-TTHT 

ngày 24/12/2018 của Cục Thuế TP. 

Hà Nội về hóa đơn điện tử 

  
Theo quy định tại điểm b khoản 3 

Điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC, 

khi xuất hóa đơn điện tử, doanh 

nghiệp phải lập đầy đủ danh mục 

hàng hóa bán ra trên hóa đơn, không 

được lập bảng kê đính kèm bằng 

giấy để thể hiện danh mục hàng hóa. 

Trường hợp khi chuyển đổi hóa đơn 

điện tử ra giấy, nếu danh mục hàng 

hóa bán ra nhiều hơn số dòng của 

một trang hóa đơn thì được chuyển 

đổi thành hóa đơn nhiều trang tương 

tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in 

quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông 

tư 39/2014/TT-BTC. 

Công văn số 123/TCT-CS ngày 

10/1/2019 của Tổng cục Thuế về 

chính sách thuế GTGT  

Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 

Thông tư 26/2015/TT-BTC, hình 

thức thanh toán qua ngân hàng cho 

bên thứ ba theo chỉ định của bên bán 

được chấp nhận là thanh toán không 

dùng tiền mặt. 

 

 

 

 
Tuy nhiên, việc thanh toán này phải 

được quy định rõ trong hợp đồng và 

bên thứ ba là một pháp nhân hoặc 

thể nhân. 

Công văn số 2558/CT-TTHT ngày 

17/1/2019 của Cục Thuế TP. Hà 

Nội về việc kê khai hóa đơn bỏ sót 

  
Nếu là hóa đơn đầu vào sẽ được kê 

khai bổ sung tại kỳ tính thuế phát 

hiện việc bỏ sót hóa đơn (nhưng phải 

trước khi cơ quan thuế công bố 

quyết định kiểm tra, thanh tra). 

Ngược lại, nếu là hóa đơn đầu ra thì 

kê khai bổ sung tại kỳ tính thuế phát 

sinh (kỳ lập) hóa đơn đó, đồng thời 

phải chịu tiền chậm nộp trên số thuế 

khai thiếu. 

 

  

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

 
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  

 
  

 

Ngày 11 tháng 02 năm 2019 

 



 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XUẤT NHẬP KHẨU 

Thông tư 03/2019/TT-BCT quy 

định về quy tắc xuất xứ hàng hóa 

trong Hiệp định đối tác toàn diện 

và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

do Bộ trưởng Bộ Công thương 

ban hành 

 
Theo đó, thương nhân được miễn 

chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng 

hóa (C/O) trong 02 trường hợp sau: 

- Trị giá hải quan của lô hàng nhập 

khẩu không quá 1.000 USD hoặc 

tương đương với đồng tiền của 

Nước thành viên nhập khẩu hoặc 

theo quy định của Nước thành viên 

nhập khẩu nếu quy định về trị giá 

miễn chứng từ cao hơn. 

- Hàng hóa được Nước thành viên 

nhập khẩu miễn hoặc không yêu cầu 

nhà nhập khẩu phải xuất trình C/O. 

C/O do cơ quan có thẩm quyền cấp 

và có hiệu lực trong vòng 01 năm 

sau ngày phát hành hoặc lâu hơn 

theo quy định pháp luật của Nước 

thành viên nhập khẩu. 

Cũng theo Thông tư 03/2019, cơ 

quan, tổ chức cấp C/O xem xét cấp 

C/O mẫu CPTPP cho hàng hóa của 

Việt Nam xuất khẩu trước ngày 

08/3/2019 để được hưởng ưu đãi 

thuế quan theo quy định của Hiệp 

định và theo quy định của Nước 

thành viên nhập khẩu. 

Công văn số 6001/TCHQ-PC ngày 

12/10/2018 của Tổng cục Hải quan  

 

 

 

đính kèm Bảng giải đáp một số 

vướng mắc liên quan đến thủ tục 

khai báo và chính sách hải quan. 

Theo đó, khoản phí THC (phí xếp dỡ 

tại cảng) được miễn cộng vào trị giá 

hải quan để tính thuế. Tuy nhiên, 

khoản phí BAF (phụ phí xăng dầu) 

bắt buộc phải cộng vào trị giá hải 

quan. 

 
Riêng các chi phí khác như phí DO 

(phí cấp hồ sơ ra lệnh giao hàng), phí 

CCC (vệ sinh container), nếu phát 

sinh sau cửa khẩu nhập đầu tiên thì 

được miễn cộng vào trị giá. 

Đối với hàng hóa không thanh toán, 

áp dụng mã loại hình H11 (nếu là 

hàng nhập khẩu), H21 (nếu là hàng 

xuất khẩu). 

Hiện nay, Hệ thống VNACCS chỉ 

cho phép đính kèm file chứng từ với 

dung lượng tối đa là 2Mb nhằm đảm 

bảo tốc độ và khả năng xử lý dữ liệu 

của hệ thống. Tuy nhiên, không giới 

hạn số lần đính kèm, theo đó doanh 

nghiệp cần chia chứng từ thành 

những tệp nhỏ hơn 2Mb và đính kèm 

nhiều lần. 

Theo Điều 18 Thông tư 

38/2015/TT-BTC, doanh nghiệp 

không phải xuất trình chứng từ giấy 

song song với chứng từ điện tử. Nếu 

đã nộp chứng từ điện tử thì không 

cần xuất trình chứng từ giấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 

NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ 

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ CHUNG 

CƯ MINI DO CÁ NHÂN, HỘ GIA 

ĐÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải 

quyết: Văn phòng đăng ký đất đai  

- Thành phần hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao 

gồm: 

+ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất (bản 

chính - theo mẫu 04a/ĐK); 

+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất 

(theo mẫu); 

+ Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình 

xây dựng đã được công chứng, chứng 

thực theo quy định (bản chính); 

+ Bản sao chứng thực chứng từ chứng 

minh việc bên mua đã hoàn thành nghĩa 

vụ tài chính đối với bên bán; hoặc giấy 

xác nhận của bên bán về việc bên mua đã 

hoàn thành nghĩa vụ tài chính với bên 

bán; 

+ Biên bản bàn giao nhà ở, công trình 

xây dựng (nếu đã bàn giao) và biên bản 

thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở, công 

trình xây dựng (bản sao chứng thực - 

nếu có). 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 

ngày làm việc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIÊN HỆ 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Ms Lưu Huệ Phương – Tel: 024 6682 9898 / 0377 352 470 

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

 

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. 

 

LAO ĐỘNG 

Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 26/12/2018 quy định về mức 

điều chỉnh tiền lương và thu nhập 

đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 

  

Theo đó, tiền lương tháng và thu 

nhập tháng đã đóng BHXH được điều 

chỉnh như sau: 

- Tiền lương tháng đóng BHXH sau 

điều chỉnh của từng năm (TL): 

TL = Tổng tiền lương tháng đóng 

BHXH của từng năm  X  Mức điều 

chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của 

năm tương ứng 

- Thu nhập tháng đóng BHXH tự 

nguyện sau điều chỉnh của từng năm 

(TN): 

TN = Tổng thu nhập tháng đóng 

BHXH của từng năm  X   Mức điều 

chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH 

của năm tương ứng 

Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH có 

hiệu lực từ ngày 15/02/2019 và các 

quy định tại đây được áp dụng từ 

ngày 01/01/2019. 

Thông tư số 19/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của 

Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn xây dựng văn bản 

thỏa thuận tham gia chương trình 

hưu trí bổ sung tự nguyện tại 

doanh nghiệp  

 

Theo đó, căn cứ vào nhu cầu quản lý 

lao động và khả năng tài chính, 

doanh nghiệp có thể xây dựng một 

hoặc nhiều chương trình hưu trí bổ 

sung tự nguyện cho người lao động 

(khoản 1 Điều 6). 

Việc tham gia chương trình hưu trí 

bổ sung được thực hiện theo nguyên 

tắc tự nguyện, không bắt buộc; có 

thể chỉ do phía doanh nghiệp đóng 

hoặc người lao động đăng ký cùng 

đóng (Điều 4). 

Mức đóng do doanh nghiệp, người 

lao động tự quyết định, có thể bằng 

một mức tiền cố định hoặc đóng theo 

tỷ lệ % trên mức lương (khoản 1 

Điều 9, Điều 10). 
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