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I. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỘI DUNG TÓM TẮT

Nghị định số 01/2018/NĐ-CP 1. Điều lệ hoạt động của Tổng công ty 

Lương thực miển Bắc

Thông tư số 122/2017/TT-BTC 2. Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp
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1. Điều lệ hoạt động của Tổng công ty Lương 

thực miền Bắc

Ngày 03/02/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP về điều lệ tổ chức và

hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, theo đó:

Điều lệ tổ chức và hoạt động có một số chú ý sau:

Điều 5 Vốn điều lệ, điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty

1.Vốn điều lệ của Tổng công ty là 4.359.390.000.000 đồng (thay vì 3.965.000.000.000

đồng tại nghị định số 12/NĐ-CP) và được điểu chỉnh, bổ sung khi có ý kiến chấp thuận,

quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 54 Tài chính, kế toán, kiểm toán, thanh tra

1. Năm tài chính của Tổng công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm dương lịch và kết

thúc ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm

2. Tổng công ty xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm trên cơ sở kế hoạch sản xuất, kinh

doanh hàng năm và dài hạn của Tổng công ty.

Trước thời hạn ngày 31 tháng 7 hàng năm. Tổng giám đốc phải trình Hội đồng thành viên

quyết định kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính năm sau của Tổng

công ty. Hội đồng thành viên có trách nhiệm báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn để phê duyệt.
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1. Điều lệ hoạt động của Tổng công ty Lương 

thực miền Bắc

3. Tổng công ty lập và gửi báo cáo tài chính năm đã kiểm toán, được Hội đồng thành viên

phê duyệt gửi các cơ quan liên quan và chủ sở hữu; báo cáo phải đảm bảo về mặt nội

dung, thời gian theo quy định của Luật kế toán, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư

vào sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp.

4. Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng, được lập và gửi cho các cơ quan có liên quan

và chủ sở hữu theo quy định của Luật kế toán.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 03/01/2018 và thay thế cho Nghị định số 12/2014/NĐ-CP

ngày 25/02/2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc
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2. Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp

Ngày 15/11/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 122/2017/TT-BTC về

việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12, theo đó:

Tiêu chuẩn quy định các cơ sở, cách tiếp cận và phương pháp để thẩm định

giá trị của một doanh nghiệp, có đính kèm ví dụ minh họa cụ thể tại Phụ lục.

Riêng đối với báo cáo tài chính (BCTC) sử dụng trong quá trình thẩm định giá

doanh nghiệp, sẽ ưu tiên sử dụng các BCTC gần nhất với thời điểm thẩm định

giá và BCTC đã được kiểm toán, soát xét.

Trường hợp doanh nghiệp cần thẩm định giá là công ty mẹ và có BCTC hợp

nhất tại thời điểm thẩm định thì sẽ được xem xét cả BCTC hợp nhất lẫn BCTC

riêng của công ty mẹ và công ty con. Tuy nhiên, BCTC riêng sẽ được ưu tiên

sử dụng để làm căn cứ thẩm định giá.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

5



II. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỘI DUNG TÓM TẮT

Công văn số 5922/TCT-CS 1. Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định về 

hóa đơn ông ty được hoàn thuế thay cho 

Ban điều hành dự án đã giải thể 

Công văn số 5709/TCT-DNL 2. Khai thuế cho chi nhánh phụ thuộc

Công văn số 5778/TCT-KK 3. Hóa đơn tự khai bổ sung sau thanh tra 

vẫn được trừ

Công văn số 7636/CT-TTHT 4. Tiền bồi thường hợp đồng gia công được 

miễn tính thuế GTGT
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1. Dự thảo Nghị định thay thế Nghị 

định về hóa đơn ông ty được hoàn 

thuế thay cho Ban điều hành dự án 

đã giải thể 

Sau khi Bộ Tài chính có công văn số 16811/BTC-TCT ngày

12/12/2017, Tổng cục Thuế cũng gửi công văn số 5922/TCT-

CS ngày 26/12/2017 v/v lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị

định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐCP và Nghị định số

04/2014/NĐ-CP về hóa đơn (dự thảo đăng trên website của

Tổng Cục Thuế).

Một số nội dung sửa đổi đáng chú ý tại dự thảo Nghị định là:

– Xây dựng được cơ sở pháp lý để vận hành việc áp dụng hóa

đơn điện tử theo thông lệ quốc tế, tạo được cơ sở dữ liệu về

hóa đơn của ngành thuế để ứng dụng quản lý thuế hiện đại.

Quy định tách biệt giữa Hóa đơn giấy theo hình thức đặt in, tự

in và Hóa đơn điện tử.

– Bổ sung quy định hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là

hành vi sử dụng hóa đơn đã được cơ quan thuế thông báo hết

giá trị sử dụng đối với các hóa đơn chưa lập của cơ sở kinh

doanh bỏ địa chỉ kinh doanh; hóa đơn theo thông báo của cơ

quan thuế không có giá trị sử dụng trong trường hợp cơ quan

thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế.
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1. Dự thảo Nghị định thay thế Nghị 

định về hóa đơn ông ty được hoàn 

thuế thay cho Ban điều hành dự án 

đã giải thể 

– Về loại, hình thức và nội dung hóa đơn: đưa một số nội dung

đã được hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính lên Nghị

định.

– Bỏ quy định về việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ có giá trị

trên 200.000 mới phải lập hóa đơn

– Hóa đơn điện tử có giá trị trong việc thực hiện các thủ tục về

thuế, chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên

thị trường, để đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu, để kê

khai thanh toán vốn ngân sách. Các cơ quan quản lý nhà

nước có liên quan sử dụng Hóa đơn điện tử phục vụ yêu cầu

quản lý, không yêu cầu cung cấp Hóa đơn giấy.
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2. Khai thuế cho chi nhánh phụ

thuộc

Ngày 12/12/2017 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số

5709/TCT-DNL về việc khai, nộp thuế GTGT tập trung, theo

đó:

Quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TTBTC, chi

nhánh phụ thuộc nếu nằm trên cùng tỉnh với doanh nghiệp thì

được khai thuế GTGT tập trung, trừ trường hợp chi nhánh đủ

điều kiện và có nhu cầu khai thuế riêng.

Ngược lại, nếu chi nhánh phụ thuộc nằm ở tỉnh khác thì phải

trực tiếp khai thuế GTGT, trừ trường hợp chi nhánh không trực

tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì được khai thuế

tập trung.
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3. Hóa đơn tự khai bổ sung sau 

thanh tra vẫn được trừ

Ngày 18/12/2017 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số

5778/TCT-KK về việc khai thuế GTGT, theo đó:

Quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 83/2013/NĐ-CP,

trường hợp sau thời điểm thanh tra thuế, doanh nghiệp tự phát

hiện hóa đơn đầu vào bỏ sót, kể cả hóa đơn liên quan đến kỳ

tính thuế đã bị thanh tra thì vẫn được kê khai khấu trừ bổ

sung.

Việc xử phạt sẽ căn cứ vào chế độ quy định và nguyên nhân

khách quan, chủ quản của việc khai sót.
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3. Hóa đơn tự khai bổ sung sau 

thanh tra vẫn được trừ

Ngày 10/08/2017 Cục Thuế TP. HCM ban hành Công văn số

7636/CT-TTHT về chính sách thuế, theo đó:

Quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TTBTC, khi

nhận tiền bồi thường hợp đồng gia công do sản phẩm gia

công không đạt yêu cầu, Công ty không phải lập hóa đơn và

nộp thuế GTGT, chỉ cần lập chứng từ thu.

Đối với hàng hóa nhập khẩu chỉ giao đến cửa khẩu và không

kèm thêm bất cứ dịch vụ nào thực hiện tại Việt Nam thì được

miễn tính thuế nhà thầu (khoản 2 Điều 2 Thông tư

103/2014/TT-BTC ).
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III. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỘI DUNG TÓM TẮT

Công văn số 5868/TCT-TNCN 1. Mỗi người chỉ được cấp duy nhất một MST 

Công văn số 9947/CT-TTHT 2. Người nước ngoài làm việc bán thời gian 

phải chịu thuế TNCN 10% 
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1. Mỗi người chỉ được cấp duy nhất một MST 

Ngày 22/12/2017 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 5868/TCT-TNCN về việc hướng dẫn xác

minh thông tin và xử lý trùng CMND trong cấp mã số thuế, theo đó:

Quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC, mỗi cá nhân chỉ được cấp

duy nhất 01 mã số thuế (MST) và có hiệu lực suốt đời.

Đối với trường hợp bị trùng CMND khi thực hiện cấp MST, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn xử lý tại

Công văn số 4313/TCT-CNTT ngày 21/10/2009 và Công văn số 2871/TCT-CNTT ngày 3/8/2010.
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2. Người nước ngoài làm việc bán thời gian phải 

chịu thuế TNCN 10% 

Ngày 12/10/2017 Cục Thuế TP. HCM ban hành Công văn số 9947/CT-TTHT về

thuế TNCN, theo đó:

Quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập chi trả

cho người không ký hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng phải khấu trừ thuế TNCN với tỷ lệ

10%.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng bán thời gian (dưới 3 tháng) với người nước

ngoài là cá nhân cư trú và đang làm việc cho Công ty khác tại Việt Nam thì khi chi

trả thu nhập từ 2 triệu đồng cho người này, Công ty phải khấu trừ 10% thuế

TNCN.
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IV. XUẤT NHẬP KHẨU

VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỘI DUNG TÓM TẮT
Thông tư số 25/2017/TT-BTC 1. Tăng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu (NK) 

thuốc lá nguyên liệu năm 2018

Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg 2. Biểu thuế NK thông thường áp dụng từ 

01/01/2018
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1. Tăng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

(NK) thuốc lá nguyên liệu năm 2018

Ngày 29/11/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số 25/2017/TT-BCT quy định việc nhập

khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018, theo đó:

Lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018 là 53.604 tấn,

tăng 2.553 tấn so với năm 2017 (quy định tại Thông tư 39/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016).

Đối tượng được cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan là thương nhân đáp ứng

02 yêu cầu sau:

- Có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công thương cấp.

- Có nhu cầu sử dụng một tỷ lệ nhất định thuốc lá nguyên liệu NK để sản xuất thuốc lá điếu

do Bộ Công thương xác nhận.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018.
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2. Biểu thuế NK thông thường áp dụng từ 

01/01/2018

Ngày 16/11/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg

về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế

suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu, theo đó:

Từ ngày 01/01/2018, sẽ áp dụng Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường tại

Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 45/2017/QĐ-TTg, thay thế cho Phụ lục

tương ứng tại Quyết định 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016.

Danh mục các mặt hàng áp dụng Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường mới được

xây dựng dựa trên Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định

122/2016/NĐ-CP.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không có tên trong Danh mục Biểu thuế mới này

và không thuộc diện áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt tại Điểm a. b Khoản

3 Điều 5 Luật thuế XK, NK thì: Áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150%

thuế suất NK ưu đãi tại Phụ lục II Nghị định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2018
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V. BẢO HIỂM XÃ HỘI

VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỘI DUNG TÓM TẮT

Quyết định số 34/QĐ-BHXH 1. Kế hoạch thanh tra năm 2018 của ngành BHXH 

Công văn số 5488/LĐTBXH-BHXH 2. Lưu ý 02 đối tượng bắt buộc đóng BHXH từ 

2018
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1. Kế hoạch thanh tra năm 2018 của ngành BHXH

Ngày 03/01/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số

34/QĐ-BHXH về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh

tra liên ngành và kiểm tra năm 2018, theo đó:

Ban hành kèm theo Quyết định này là kế hoạch thanh tra, kiểm tra, cụ thể như

sau:

- Kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra năm

2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (biểu số 01 đính kèm).

- Kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra năm

2018 giao Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (biểu

số 02 đính kèm).

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
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2. Lưu ý 02 đối tượng bắt buộc đóng BHXH từ 2018

Ngày 27/12/2017 Bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số

5488/LĐTBXH-BHXH việc đôn đốc triển khai hiệu quả các quy định của Luật

BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, theo đó:

Liên quan đến việc tham gia BHXH bắt buộc, Bộ LĐTB&XH lưu ý kể từ ngày

1/1/2018, 02 đối tượng dưới đây bắt đầu phải đóng BHXH bắt buộc theo lộ trình

quy định tại Luật BHXH số 58/2014/QH13, gồm:

- Người có HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

- Người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.

Đối với người có HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được ưu tiên rút ngắn

thời gian cấp sổ và giải quyết các chế độ BHXH.

20



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN TAF
149 Độc Lập, Tân Phú, Tp. HCM

0978.666.600

www.taf.vn info@taf.vn

Fanpage TAF Kênh YouTube

http://www.taf.vn/
mailto:info@taf.vn
https://www.facebook.com/taf.vn
https://s.id/2TFI7

