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I. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỘI DUNG TÓM TẮT

Chỉ thị 07/CT-TTg 1. Tiến hành sửa đổi luật kế toán 2015

Nghị định số 32/2018/NĐ-CP 2. Sửa đổi quy định về đầu tư vốn nhà nước 

vào doanh nghiệp

Công văn số 845/TCT-CNTT 3. Từ 23/03/2018 doanh nghiệp nhỏ và vừa

có thể nộp trực tuyến BCTC mẫu mới
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1. Tiến hành sửa đổi luật kế toán 2015

Ngày 05/03/2018 Thủ tướng ban hành Chỉ thị 07/CT-TTg tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị 

quyết 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến 2020 và Chỉ thị 26/CT-TTg về triển khai 

kết quả Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, theo đó:

Trong năm 2018, Bộ Tài chính có một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Rà soát, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi quy định về điều kiện kinh doanh dịch

vụ kế toán tại Luật kế toán 2015 nhằm giảm cản trở hoạt động của các doanh nghiệp kế

toán. 

- Sửa đổi Luật Chứng khoán nhằm cải thiện điều kiện đầu tư gián tiếp nước ngoài.

- Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ quan 

thuế, kết nối thông tin để quản lý doanh thu bán lẻ của hộ kinh doanh tại TP.HCM và Hà 

Nội trong 2018. 
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1. Tiến hành sửa đổi luật kế toán 2015
- Khẩn trương xây dựng, trình dự án Luật sửa đổi các Luật về thuế, tháo gỡ ngay 

vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế.

- Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ KH&ĐT tiến hành rà soát, sửa đổi Nghị

định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

- Xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để thực hiện trong 2018 với 

toàn bộ nền kinh tế.
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2. Sửa đổi quy định về đầu tư vốn nhà nước vào 

doanh nghiệp

Ngày 08/03/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn

nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, theo đó:

Một trong những điểm mới của Nghị định này là bổ sung lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật

liệu nổ công nghiệp vào phạm vi độc quyền nhà nước.

Thêm nữa, Nghị định còn bổ sung quy định cấm doanh nghiệp nhà nước (trừ doanh nghiệp

kinh doanh BĐS) góp tài sản, quyền sử dụng đất thuê để đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh

BĐS, thay vì trước đó chỉ cấm góp tiền vốn.

Ngoài ra, theo quy định sửa đổi, khi mua sắm TSCĐ là phương tiện vận tải để phục vụ hoạt

động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhà nước cũng phải thực hiện theo phương thức đấu

thầu.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2018.
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3. Từ 23/03/2018 doanh nghiệp nhỏ và vừa có

thể nộp trực tuyến BCTC mẫu mới

Ngày 15/03/2018 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 845/TCT-CNTT về kế hoạch
nâng cấp các ứng dụng đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC, theo đó:

Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) để doanh nghiệp nhỏ và

vừa có thể lập được BCTC theo mẫu mới ban hành tại Thông tư 133/2016/TT-BTC và nộp

trực tuyến thông qua ứng dụng iHTKK, eTax hoặc qua các nhà dịch vụ TVAN từ ngày

23/3/2018.

Đối với chuẩn định dạng tờ khai XML của các bộ BCTC đáp ứng yêu cầu của Thông tư 

133/2016/TTBTC, Tổng cục Thuế cho biết đã có thông báo trên các trang Khai thuế qua 

mạng (địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vn) và trang Thuế điện tử (địa chỉ 

http://thuedientu.gdt.gov.vn).
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II. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỘI DUNG TÓM TẮT

Công văn số 414/TCT-KK 1. Thời điểm kê khai hóa đơn bỏ sót 

Công văn số 8382/CT-TTHT 2. Chuyển nhượng đất thuê và nhà 

xưởng cho doanh nghiệp nội địa 

phải nộp 10% thuế GTGT

7



1. Thời điểm kê khai 

hóa đơn bỏ sót 

Ngày 30/01/2018 Tổng cục Thuế ban hành Công

văn số 414/TCT-KK ngày 30/1/2018 của Tổng cục

Thuế về việc khai thuế GTGT, theo đó:

Hóa đơn bỏ sót, nếu là hóa đơn đầu ra thì phải kê

khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh (kỳ

lập) hóa đơn đó và phải chịu tiền chậm nộp trên số

thuế khai thiếu.

Ngược lại, nếu là hóa đơn đầu vào thì phải kê khai

bổ sung, điều chỉnh 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.
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2. Chuyển nhượng đất thuê và 

nhà xưởng cho doanh nghiệp 

nội địa phải nộp 10% thuế 

GTGT

Ngày 05/03/3018 Cục Thuế TP. Hà Nội ban

hành Công văn số 8382/CT-TTHT về việc

hướng dẫn chính sách thuế GTGT và hóa

đơn, theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất chuyển

nhượng hợp đồng thuê đất và nhà xưởng trên

đất cho doanh nghiệp nội địa thì phải lập hóa

đơn GTGT, kê khai nộp thuế với thuế suất 10%.

Đồng thời, tại thời điểm bàn giao phải kê khai

nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS theo

quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư

78/2014/TT-BTC.

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất không có

hóa đơn GTGT để lập thì được mua hóa đơn lẻ

tại cơ quan thuế.
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III. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỘI DUNG TÓM TẮT

Công văn số 5749/CT-TNCN 1. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017

Công văn số 439/TCT-TNCN 2. Nhận thù lao điều hành công ty từ nước 

ngoài phải trực tiếp khai nộp thuế TNCN 
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1. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017

Ngày 05/02/2018 Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành
Công văn số 5749/CT-TNCN về quyết toán thuế
TNCN năm 2017 và cấp mã số thuế người phụ
thuộc, theo đó:

Tương tự các năm trước, doanh nghiệp bắt buộc
phải khai quyết toán thuế TNCN năm 2017 nếu có
phát sinh chi trả tiền lương, tiền công, bất kể chưa
đến mức khấu trừ.

Riêng cá nhân người lao động bắt buộc phải quyết
toán thuế khi thuộc trường hợp: có số thuế phải nộp
thêm, có nhu cầu hoàn thuế nộp thừa, được xét
giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm
nghèo hoặc là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
phải quyết toán trước khi xuất cảnh.

Về ủy quyền quyết toán thuế, doanh nghiệp được
nhận ủy quyền quyết toán cho cả những lao động
được điều chuyển đến do tổ chức lại doanh nghiệp
hoặc điều chuyển giữa các đơn vị trong cùng hệ
thống và lao động có thu nhập vãng lai.

Tuy nhiên, đối với người có thu nhập vãng lai, cần

lưu ý chỉ được nhận ủy quyền quyết toán khi thu

nhập vãng lai không quá 10 triệu đồng/tháng và đã

được khấu trừ thuế tại nguồn. Ngược lại, nếu quá 10

triệu đồng/tháng hoặc chưa bị khấu trừ thuế tại

nguồn (gồm cả trường hợp tạm miễn khấu trừ do

cam kết thu nhập thấp) thì không được ủy quyền.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp được miễn thuế TNCN

hiện nay vẫn áp dụng theo Danh mục ban hành tại

Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014.

Thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2017 chậm

nhất là ngày 31/3/2018. Riêng cá nhân có đề nghị

hoàn thuế nộp thừa có thể nộp hồ sơ bất cứ thời

điểm nào trong năm.
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2. Nhận thù lao điều hành công ty từ nước ngoài 

phải trực tiếp khai nộp thuế TNCN 

Ngày 31/01/2018 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 439/TCT-TNCN về việc hướng dẫn 

chính sách thuế TNCN, theo đó: 

Trường hợp Công ty thuê Bên nước ngoài trong liên doanh cung cấp dịch vụ điều hành Công ty thì 

Bên nước ngoài đã phát sinh thu nhập tại Việt Nam. Vì vậy, phải chịu thuế nhà thầu theo Thông tư 

103/2014/TTBTC . 

Riêng người nước ngoài được cử sang thực hiện dịch vụ điều hành Công ty, nếu nhận thù lao từ Bên 

nước ngoài thì phải trực tiếp kê khai nộp thuế TNCN.

Tuy nhiên, Công ty có trách nhiệm cung cấp thông tin về những người này cho cơ quan thuế trước 

07 ngày kể từ ngày họ bắt đầu làm việc tại Việt Nam (Điều 27 Thông tư 111/2013/TT-BTC).
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IV. THUẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỘI DUNG TÓM TẮT
Thông tư số 10/2018/TT-BTC 1. Bổ sung hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất 

Thông tư số 11/2018/TT-BTC 2. Bổ sung xác định tiền thuê đất
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1. Bổ sung hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất 

Ngày 30/01/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông

tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày

15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, theo đó:

Thông tư bổ sung hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất trong một số trường hợp, cụ thể gồm:

- Xác định mức tỷ lệ % để tính khoản tiền phải nộp bổ sung khi được gia hạn sử dụng đất hoặc khoản tiền

phải nộp bổ sung trong thời gian không đưa đất vào sử dụng.

- Xác định tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất.

- Xác định tiền sử dụng đất khi được cấp lại Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định.

- Xác định tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn

gốc được giao không đúng thẩm quyền trước 1/7/2004.

- Thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại cho hộ gia đình,

cá nhân

- Giá đất làm căn cứ tính số tiền sử dụng đất được miễn, giảm.
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1. Bổ sung hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất 

Theo Điều 1 Thông tư, mức tỷ lệ % để tính khoản tiền phải nộp bổ sung khi được gia hạn

sử dụng đất hoặc trong thời gian không đưa đất vào sử dụng sẽ xác định theo mục đích

sử dụng đất thương mại, dịch vụ tương ứng với từng khu vực, tuyến đường doUBND cấp

tỉnh quy định cụ thể.

Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do đã cấp không đúng quy định, nếu lỗi

thuộc về cơ quan nhà nước thì tiền sử dụng đất khi cấp lại vẫn được xác định theo chính

sách và giá đất tại thời điểm ban đầu. Tuy nhiên, nếu lỗi thuộc về người sử dụng đất thì

phải xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp lại.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018.
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2. Bổ sung xác định tiền thuê đất

Ngày 30/01/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông

tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐCP ngày 15/5/2014

của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, theo đó:

Thông tư bổ sung hướng dẫn xác định tiền thuê đất cho một số trường hợp, cụ thể gồm:

- Phân bổ tiền thuê đất đối với công trình xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp thuộc sở hữu nhà nước hoặc

có phần diện tích thuộc quyền quản lý của Nhà nước mà không tách riêng được.

- Xác định tiền thuê đất trả một lần khi đối tượng thuộc diện miễn tiền thuê đất có nguyện vọng nộp.

- Bù trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đã chi trả trước ngày 1/7/2004 vào tiền thuê đất kể từ ngày

1/7/2004.

Theo Điều 1 Thông tư, tiền thuê đất khi được gia hạn sử dụng đất sẽ xác định theo chính sách và giá đất tại thời

điểm được gia hạn.

Nếu trả tiền thuê đất hàng năm thì chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền ban

hành quyết định gia hạn .

Trường hợp hết thời gian thuê đất nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành quyết định gia hạn thì kể từ thời

điểm hết thời gian thuê cho đến khi có quyết định gia hạn phải nộp tiền thuê theo từng năm sử dụng, không được

ổn định đơn giá thuê đất theo chu kỳ 5 năm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018.
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