
 

 

 

 

  
CHÍNH SÁCH THUẾ 

 

Công văn số 56769/CT-TTHT 

ngày 19/7/2019 của Cục Thuế TP. 

Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn 

điện tử nhiều hơn 01 trang 

 
Theo hướng dẫn tại Công văn số 

820/TCT-DNL ngày 13/3/2017, khi 

chuyển đổi hóa đơn điện tử ra hóa 

đơn giấy, nếu số lượng hàng hóa bán 

ra nhiều hơn số dòng của một trang 

hóa đơn thì doanh nghiệp được thực 

hiện tương tự như trường hợp hóa 

đơn tự in có nhiều trang. 

Theo đó, phần đầu trang sau phải 

hiển thị nội dung: cùng số hóa đơn 

như của trang đầu; cùng tên, địa chỉ, 

MST của người mua, người bán, 

cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như 

trang đầu; kèm theo ghi chú bằng 

tiếng Việt không dấu "tiep theo 

trang truoc - trang X/Y". 

Công văn số 63745/CT-TTHT 

ngày 12/8/2019 của Cục Thuế TP. 

Hà Nội về chính sách thuế TNCN 

Văn bản hướng dẫn xác định trách 

nhiệm khấu trừ thuế TNCN trong 

trường hợp một bên điều động nhân 

viên của mình sang làm việc trong  

hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

 

 

Về nguyên tắc, việc khấu trừ thuế 

TNCN thuộc trách nhiệm của tổ 

chức chi trả thu nhập (khoản 1 Điều 

25 Thông tư 111/2013/TT-BTC), 

không phân biệt người nhận thu 

nhập chịu sự quản lý bởi đơn vị nào.  

Theo đó, nếu nhân sự của bên A 

được điều động sang bên B (của hợp 

đồng HTKD) để làm việc và bên B 

trực tiếp chi trả lương thì trách 

nhiệm khấu trừ thuế TNCN thuộc về 

bên B (bên trực tiếp chi trả). 

 
Ngay cả khi bên A đưa tiền cho bên 

B để chi hộ lương cho nhân sự của 

mình thì trách nhiệm khấu trừ và 

nộp thuế TNCN cũng thuộc về bên 

B. 

Ngược lại, nếu bên A trực tiếp chi 

trả lương cho nhân sự của mình, bất 

kể họ đang làm việc tại địa điểm của 

bên B thì bên A chịu trách nhiệm về 

thuế TNCN. 

Tóm lại, nếu hai bên cùng trả lương 

cho một hợp đồng HTKD thì bên 

nào trực tiếp chi trả, bên đó chịu 

trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế 

TNCN. 

 
 

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 05 tháng 08 năm 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tư số 12/2019/TT-BCT 

ngày 30/7/2019 của Bộ Công 

thương quy định Quy tắc xuất xứ 

hàng hóa trong Hiệp định khung 

về hợp tác kinh tế toàn diện giữa 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 

Á và nước Cộng hòa nhân dân 

Trung Hoa 

 
Thông tư thay mới các Phụ lục gồm: 

- Phụ lục I: Quy tắc cụ thể mặt hàng; 

- Phụ lục II: Mẫu C/O mẫu E;- Phụ 

lục III: Hướng dẫn kê khai C/O mẫu 

E xuất khẩu; 

- Phụ lục IV: Danh mục các cơ quan, 

tổ chức cấp C/O mẫu E của Việt 

Nam. 

Theo quy định mới tại Thông tư này, 

C/O Form E có thể có nhiều trang. 

Trường hợp C/O Form E có nhiều 

trang thì các trang tiếp theo cũng 

phải giống ưmẫu và có cùng chữ ký, 

con dấu, số tham chiếu như trang 

đầu tiên (Điều 19). 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 12/9/2019. 

Thông tư số 13/2019/TT-BCT 

ngày 31/7/2019 của Bộ Công 

thương về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014  

 

 

 

 

 

 

 

của Bộ Công thương về quy định 

thực hiện Quy tắc xuất xứ trong 

Hiệp định khu vực thương mại tự 

do ASEAN - Hàn Quốc  

Thông tư thay mới Quy tắc cụ thể 

mặt hàng dùng để cấp C/O Form AK 

ban hành tại Phụ lục II Thông tư 

20/2014/TT-BCT bằng Phụ lục II 

Thông tư này. 

 
Ngoài ra, thủ tục cấp và kiểm tra 

C/O Form AK của Việt Nam sẽ thực 

hiện theo quy định mới tại Nghị định 

31/2018/NĐ-CP và Thông tư 

05/2018/TT-BCT, thay vì trước đó 

thực hiện theo Thông tư 

06/2011/TT-BCT và Thông tư 

01/2013/TT-BCT. 

Từ ngày 1/9/2019 đến 31/12/2019, 

việc ghi mã HS tại ô số 7 trên C/O 

Form AK được thể hiện theo các 

cách sau: 

+ Theo phiên bản HS năm 2017, 

đồng thời thể hiện trong ngoặc mã 

HS tương ứng theo phiên bản HS 

năm 2012; hoặc 

+ Theo phiên bản HS năm 2012. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 13/9/2019 và thay thế Thông tư 

số 04/2015/TT-BCT ngày 

16/3/2015. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG 

NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, 

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI 

SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐÃ 

CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 

2014 MÀ BÊN CHUYỂN QUYỀN 

ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG 

NHẬN NHƯNG CHƯA THỰC 

HIỆN THỦ TỤC CHUYỂN QUYỀN 

THEO QUY ĐỊNH 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải 

quyết: Chi nhánh VPĐKĐĐ 

- Thành phần hồ sơ: Trường hợp nhận 

chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận 

tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất mà có hợp đồng hoặc văn 

bản về chuyển quyền theo quy định, hồ 

sơ gồm: 

÷ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài 

sản gắn liền với đất (bản chính - 

theo mẫu); 

÷ Hợp đồng hoặc văn bản về chuyển 

quyền đã lập theo quy định (Bản 

chính); 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 

ngày làm việc. 

 

XUẤT NHẬP KHẨU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

NHÃN HÀNG HÓA 

Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN 

ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 

của Chính phủ về nhãn hàng hóa  

Thông tư này hướng dẫn chi tiết cho 

một số quy định về gắn nhãn tại Nghị 

định số 43/2017/NĐ-CP, bao gồm: 

- Cách phân biệt bao bì có hay không 

được xem là thương phẩm 

- Vị trí gắn nhãn 

- Ngôn ngữ trình bày trên nhãn 

- Cách ghi tên và địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa 

- Cách ghi định lượng, ngày sản xuất, 

hạn sử dụng, thành phần, thông số kỹ 

thuật và thông tin cảnh báo trên nhãn 

hàng hóa 

- Cách ghi nhãn thực phẩm đối với 

thực phẩm biến đổi gen 

- Cách ghi ghi nhãn hóa chất gia dụng 

Theo Điều 3 Thông tư này, thùng 

đựng hàng (container), hầm tàu chứa 

hàng, xi téc vận chuyển hàng dạng 

rời, dạng lỏng cũng được xem là "bao 

bì". Hàng hóa chứa trong các loại bao 

bì này sẽ được miễn dán nhãn nhưng 

phải có hồ sơ, tài liệu kèm theo thể 

hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc ghi 

trên nhãn hàng hóa. 

Về vị trí ghi nhãn, không cần ghi hết 

các thông tin bắt buộc tập trung trên 

nhãn mà có thể ghi tại vị trí khác của 

hàng hóa miễn sao dễ dàng quan sát, 

ví dụ: có thể dập số khung trên 

khung xe máy hay khắc số Vin trên 

thân ô tô; in ngày sản xuất, hạn sử 

dụng trên đáy hoặc thân chai (khoản 

1 Điều 4). 

Đối với hàng hóa vừa có bao bì trực 

tiếp và bao bì ngoài, nếu thuộc loại 

không bán lẻ thì chỉ cần ghi nhãn 

trên bao bì ngoài; nếu có thể bán lẻ 

thì phải ghi nhãn trên cả bao bì ngoài 

và bao trì trực tiếp (khoản 2 Điều 4). 

Về tên, địa chỉ của cơ sở chịu trách 

nhiệm về hàng hóa, không được viết 

tắt đối với tên riêng và địa danh (trừ 

địa chỉ hành chính) (khoản 1 Điều 

6). 

Đối với hàng hóa nhập khẩu để lưu 

thông tại Việt Nam phải ghi đầy đủ 

tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất và cơ 

sở nhập khẩu (khoản 2 Điều 6). 

Hàng hóa san chiết, đóng gói lại bắt 

buộc phải ghi đầy đủ thông tin về 

ngày sản xuất, ngày san chiết và hạn 

sử dụng (Điều 7). 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/01/2021. 
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