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I. QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Ngày 16/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số
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:

Kể từ ngày 1/1/2019, lương tối thiểu vùng sẽ được điều
chỉnh tăng so với hiện hành. Mức tăng tương ứng theo từng
vùng như sau (trong ngoặc là mức tăng thêm):

Vùng I: từ 3.980.000 lên 4.180.000 đồng/tháng (200.000 đ);

Vùng II: từ 3.530.000 lên 3.710.000 đồng/tháng (180.000 đ);

Vùng III: từ 3.090.000 lên 3.250.000 đồng/tháng (160.000

đ);

Vùng IV: từ 2.760.000 lên 2.920.000 đồng/tháng (160.000

đ).
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1. TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 
2019

Cần nhớ, đây là mức lương tối thiểu dành cho
người lao động làm những công việc giản đơn,
đối với người phải qua học nghề, đào tạo nghề
thì mức lương tối thiểu phải cộng thêm ít nhất
7%.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
01/01/2019, thay thế Nghị định 141/2017/NĐ-
CP ngày 07/12/2017.

LƯU Ý



Cắt giảm điều kiện đối với tổ chức kiểm

toán được chấp thuận thực hiện kiểm
toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Ngày 07/11/2018 Chính phủ ban hành 
Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung Nghị định quy định về điều kiện 
đầu tư, kinh doanh thuộc quản lý Nhà 
nước của Bộ Tài chính, theo đó:

Tổ chức kiểm toán được chấp thuận 
thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi 
ích công chúng chỉ cần đáp ứng đủ các 
Điều kiện sau đây: 

- Có vốn Điều lệ hoặc vốn được cấp 
(đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm 
toán nước ngoài tại Việt Nam) từ 6 tỷ 
đồng trở lên và phải thường xuyên duy 
trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế 
toán không thấp hơn 6 tỷ đồng;
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- Có số lượng kiểm toán viên hành nghề từ 
10 người trở lên, trong đó có Giám đốc 
hoặc Tổng Giám đốc, có đủ các tiêu 
chuẩn quy định tại Điều 6 Nghị định này;

- Có thời gian hoạt động kiểm toán tại Việt 
Nam tối thiểu là 24 tháng tính từ ngày 
được cơ quan có thẩm quyền xác nhận 
danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán 
lần đầu hoặc từ ngày được cấp Giấy 
chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh 
dịch vụ kiểm toán lần đầu đến ngày nộp 
hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán;
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Cắt giảm điều kiện đối với tổ chức kiểm

toán được chấp thuận thực hiện kiểm
toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
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- Đã phát hành báo cáo kiểm toán về báo 
cáo tài chính năm cho tối thiểu 200 đơn 
vị được kiểm toán tính từ ngày 01 tháng 
10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm 
nộp hồ sơ đăng ký.

Như vậy, đã cắt giảm 06 điều kiện so với 
quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 
84/2016/NĐ-CP

7

Cắt giảm điều kiện đối với tổ chức kiểm

toán được chấp thuận thực hiện kiểm
toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
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I. QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Ngày 12/11/2018 Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành Công
văn số 74990/CT-TTHT về việc hạch toán khoản vay
mượn tạm thời, theo đó:

Chi phí tiền lãi phát sinh từ khoản vay mượn tạm thời
giữa các doanh nghiệp với nhau, nếu đáp ứng các điều
kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TTBTC thì
được chấp nhận hạch toán

Tuy nhiên, trường hợp đây là giao dịch vay mượn giữa
các bên có quan hệ liên kết thì chi phí lãi vay bị khống
chế hạn mức hạch toán không quá 20% tổng lợi nhuận
thuần theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP.
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3. CHO VAY TIỀN GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP

Cần lưu ý, việc cho vay giữa các doanh
nghiệp không được thực hiện bằng tiền mặt,
chỉ có thể cho vay bằng séc, chuyển khoản
hoặc hình thức không dùng tiền mặt khác
(Thông tư 09/2015/TT-BTC ).

LƯU Ý



THUẾ

GIÁ

TRỊ

GIA

TĂNG

Ngày 22/11/2018 Cục thuế TP Hà Nội
ban hành Công văn số 77479/CT-TTHT
về việc sử dụng hóa đơn trong thời gian
cưỡng chế, theo đó:

Trường hợp người nộp thuế đang áp
dụng biện pháp cưỡng chế thông báo
hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu
người nộp thuế có văn bản đề nghị sử
dụng từng hóa đơn lẻ để xuất cho khách
hàng đối với khoản tiền thu được từ việc
bán căn hộ đồng thời người nộp thuế có
văn bản cam kết thực hiện nộp ngay
18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử
dụng vào ngân sách nhà nước thì Cục
Thuế sẽ xem xét, chấp thuận cho người
nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ.
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1. SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TRONG 

THỜI GIAN CƯỠNG CHẾ
II



Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết 
thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử 
dụng hóa đơn lẻ của người nộp thuế. 
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LƯU Ý II



THUẾ

GIÁ

TRỊ

GIA

TĂNG

Ngày 11/09/2018 Cục Thuế TP. HCM
ban hành Công văn số 9315/CT-TTHT
về việc lập hóa đơn hàng khuyến mại,
theo đó:

Hàng hóa khuyến mại (theo quy định của
pháp luật thương mại) vẫn phải phát
hành hóa đơn.

Trên hóa đơn, ghi đầy đủ tên, số lượng
và ghi rõ là hàng khuyến mại không thu
tiền.

Giá tính thuế GTGT được xác định bằng
0, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi,
gạch chéo.
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2. XUẤT HÓA ĐƠN CHO CHƯƠNG 

TRÌNH KHUYẾN MÃI
II



THUẾ

GIÁ

TRỊ

GIA

TĂNG

Ngày 12/11/2018 Cục Thuế TP. Hà Nội
ban hành Công văn số 74972/CT-TTHT
về thuế GTGT đối với hàng biếu tặng,
theo đó:

Quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư
26/2015/TTBTC, hàng hóa mua vào để
cho, tặng khách hàng vẫn phải lập hóa
đơn, tính thuế GTGT khi cho, tặng.

Giá tính thuế GTGT được xác định theo
giá bán của hàng hóa cùng loại hoặc
tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt
động cho, tặng.
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3. HÀNG TẶNG CHO KHÁCH 

PHẢI TÍNH THUẾ GTGT
II



THUẾ

GIÁ

TRỊ

GIA

TĂNG

Hàng hóa mua vào để cho, tặng khách
hàng nếu phục vụ cho sản xuất kinh
doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế
GTGT và đáp ứng điều kiện theo khoản
10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì
vẫn được khấu trừ thuế GTGT.

Tuy nhiên, nếu phục vụ cho sản xuất
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu
thuế GTGT thì không được khấu trừ thuế,
số thuế GTGT đầu vào được tính vào chi
phí hợp lý hoặc tính vào nguyên giá tài
sản.
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3. HÀNG TẶNG CHO KHÁCH 

PHẢI TÍNH THUẾ GTGT
II



THUẾ

THU 

NHẬP

CÁ

NHÂN

Ngày 03/12/2018 Cục thuế TP. Hà Nội
ban hành Công văn số 79557/CT-TTHT
về thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản
phụ cấp trả cho người lao động, theo đó:

Quy định tại điểm đ.4 khoản 2 Điều 2
Thông tư 111/2013/TT-BTC, điều khoản
này chỉ miễn thuế TNCN đối với các
khoản khoán công tác phí, văn phòng
phẩm và điện thoại.

Theo đó, trường hợp Công ty khoán các
khoản phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe,
chuyên cần và tiền điện thoại cho người
lao động thì chỉ phụ cấp điện thoại được
miễn thuế TNCN. Các khoản phụ cấp
thuê nhà, xăng xe, phụ cấp chuyên cần
phải tính thuế.
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1. PHỤ CẤP CHUYÊN CẦN KHÔNG 

ĐƯỢC MIỄN THUẾ TNCN
III
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NHÂN

Ngày 04/09/2018 Cục Thuế TP. Hà Nội
ban hành Công văn số 61341/CT-TTHT
về chính sách thuế TNCN, theo đó:

Một số khoản "công tác phí, tiền ăn ở, đi
lại,... mà cá nhân được hưởng khi tham
gia hội thảo, hội nghị" là các khoản lợi
ích phải chịu thuế TNCN như tiền lương,
tiền công.

Nếu giữa cá nhân và đơn vị chi trả không
có ký kết HĐLĐ hoặc chỉ ký HĐLĐ dưới 3
tháng thì phải chịu thuế TNCN theo tỷ lệ
10% (đối với người cư trú) hoặc thuế suất
20% (đối với người không cư trú).
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2. CÔNG TÁC PHÍ ĐI THAM GIA HỘI 

THẢO PHẢI CHỊU THUẾ TNCN
III



THUẾ

THU 

NHẬP

CÁ

NHÂN

Ngày 04/09/2018 Cục Thuế TP. Hà Nội
ban hành Công văn số 61343/CT-TTHT
về thủ tục miễn, giảm thuế TNCN đối với
người mắc bệnh hiểm nghèo, theo đó:

Quy định tại điểm a.5 khoản 3 Điều 21
Thông tư 92/2015/TT-BTC, người được
giảm thuế TNCN do mắc bệnh hiểm
nghèo phải trực tiếp quyết toán thuế
TNCN, không được ủy quyền.

Hồ sơ xét giảm thuế TNCN thực hiện
theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 46
Thông tư 156/2013/TT-BTC, nộp kèm hồ
sơ quyết toán, tại Chi cục thuế nơi cư trú.
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3. NGƯỜI MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO 

NẾU ĐƯỢC GIẢM THUẾ TNCN PHẢI 

TRỰC TIẾP QUYẾT TOÁN
III



Trường hợp Công ty đã quyết toán 
thay thuế TNCN cho người mắc 
bệnh hiểm nghèo thì cấp chứng từ 
khấu trừ thuế theo số đã quyết toán 
để cho cá nhân tự khai.
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THUẾ
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LƯU Ý III



Ngày 03/12/2018 Bảo hiểm xã hội TP. 
Hà Nội ban hành Công văn số 
5251/BHXH-QLT về việc hướng dẫn tạm 
thời tham gia BHXH bắt buộc theo Nghị 
định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ, 
theo đó: 

Các doanh nghiệp sẽ phải đóng BHXH
cho lao động nước ngoài kể từ tháng
12/2018.

Tuy nhiên, chỉ bắt buộc đóng BHXH cho
người nước ngoài ký kết HĐLĐ từ 1 năm
trở lên.
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BẢO

HIỂM

XÃ

HỘI

1. LỘ TRÌNH ĐÓNG BHXH CHO 

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
IV



Mức đóng, hưởng BHXH được thực hiện 
theo lộ trình như sau:

- Từ 1/12/2018 - 31/12/2021, doanh 
nghiệp trích đóng trước 3% quỹ ốm 
đau, thai sản và 0,5% quỹ BH tai nạn 
lao động để người nước ngoài được 
hưởng chế độ ốm đau, thai sản và BH 
tai nạn lao động. Bản thân người nước 
ngoài chưa phải đóng tiền BHXH trong 
giai đoạn này.

- -Từ 1/1/2022 trở đi, doanh nghiệp trích 
đóng thêm 14% và người nước ngoài 
bắt đầu đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử 
tuất để được hưởng chế độ hưu trí, tử 
tuất, BHXH 1 lần kể từ 2022.
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1. LỘ TRÌNH ĐÓNG BHXH CHO 

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
IV



Tỷ lệ trích đóng BHXH nêu trên được tính 
trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH 
(đối với doanh nghiệp) và tiền lương 
tháng - gồm cả phụ cấp lương, khoản bổ 
sung khác (đối với người nước ngoài).
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NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
IV



Ngày 29/11/2018 Bảo hiểm xã hội Việt
Nam ban hành Công văn số
4996/BHXH-CSYT về việc triển khai thực
hiện một số nội dung theo quy định tại
Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, theo đó:

Từ 1/12/2018, nhiều đối tượng sẽ được 
thay đổi mã thẻ và mức hưởng BHYT 
theo quy định mới tại Nghị định 
146/2018/NĐ-CP. Chi tiết tham khảo 
Bảng đối chiếu thay đổi mã đối tượng, 
mức hưởng BHYT đính kèm phía dưới 
Công văn này

Đặc biệt, đối với lao động nghỉ thai sản, 
mã đối tượng sẽ ký hiệu là NO và mã 
mức hưởng ký hiệu bằng số 4 (điểm 2.3 
mục 2).
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HIỂM
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HỘI

2. NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ BHXH 

TỪ 01/12/2018 
IV



Ngoài ra, thời hạn sử dụng thẻ BHYT
cũng có một số điều chỉnh. Theo đó, đối
với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp,
thẻ BHYT sẽ có giá trị từ tháng đầu tiên
hưởng trợ cấp (Điều 13 Nghị định
146/2018/NĐ-CP ).

Mức hưởng BHYT mới theo Điều 14 Nghị
định 146/2018/NĐ-CP được áp dụng cho
cả những người đang điều trị (nội trú hoặc
ngoại trú) trước 1/12/2018 nhưng ra viện/
kết thúc đợt điều trị từ 1/12/2018 (điểm
3.1 mục 3).

Trường hợp đi KCB trái tuyến (ngoài nơi
đăng ký ban đầu), sau đó được chuyển
tuyến đến bệnh viện khác vẫn được
hưởng BHYT, mức hưởng theo khoản 3
Điều 22 Luật BHYT (điểm 3.2 mục 3).
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Tuy nhiên, những trường hợp KCB theo
yêu cầu sẽ không được Quỹ BHYT chấp
nhận thanh toán (điểm 3.4 mục 3).

Đối với người hết hạn thẻ BHYT trong thời
gian đang nằm viện sẽ được gia hạn
thanh toán BHYT cho đến khi ra viện,
nhưng tối đa không quá 15 ngày kể từ
ngày thẻ BHYT hết hạn (điểm 3.6 mục 3).

Công 01/12/2018. văn số 510/BHXH-
CSYT ngày 22/12/2017 về việc thanh
toán BHYT cho một số dịch vụ y tế
chuyển sang cơ sở KCB khác thực hiện và
Công văn số 1508/BHXH-CSYT ngày
07/5/2018 về việc thanh toán các xét
nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS hết
hiệu lực kể từ ngày
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