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A. VĂN BẢN MỚI 

1. Quyết định số 911/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ Tài chính về việc công 

bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

trong lĩnh vực hải quan 

Ngày ban hành: 31/05/2019. 

Ngày hiệu lực: 31/05/2019. 

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 3 thủ tục mới ban hành, 5 thủ tục mới sửa đổi trong lĩnh 

vực hải quan, gồm: 

- Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ an sinh xã hội, khắc 

phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. 

- Cấp sổ định mức miễn thuế đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài được 

hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ. 

- Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

- Thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu. 

- Giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Chi cục Hải quan. 

- Giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. 

- Hoàn thuế/không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế, quà biếu, quà tặng vượt định 

mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được NSNN đảm bảo kinh phí. 

 

2. Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội về Quản lý thuế 

Ngày ban hành: 13/06/2019. 

Ngày hiệu lực: 01/07/2020. 

Luật này quy định về việc đăng ký thuế, khai nộp thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế và xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế. 

Theo đó, so với Luật cũ, Luật này có bổ sung chính sách "miễn thuế" cho cá nhân có số thuế 

TNCN phải nộp từ tiền lương, tiền công sau khi quyết toán không quá 50.000 đồng (Điều 

79). 

Ngoài ra, Luật mới còn bổ sung thêm chính sách "khoanh nợ thuế", áp dụng cho các trường 

hợp, gồm: người nộp thuế đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế 

đang làm thủ tục giải thể; người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; người nộp 

thuế bỏ địa chỉ kinh doanh; người nộp thuế đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh (Điều 83). 

Những trường hợp được "khoanh nợ thuế" nêu trên sẽ chưa bị tính tiền chậm nộp thuế (khoản 

6 Điều 59). 

Về MST cá nhân, khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì mã số định 

danh đó sẽ thay thế cho MST cá nhân hiện hành (khoản 7 Điều 35). 

Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2022; 

khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của 

Luật này trước ngày 01/07/2022. 

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 

số 21/2012/QH13 , Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày 

Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 152 của Luật này. 

 

https://luatvietnam.net/vbpl/99066/chinh-sach-hai-quan/thu-tuc-moi-ve-mien-thue-hoan-thue-xnk.html
https://luatvietnam.net/vbpl/99413/ke-khai-thue/luat-quan-ly-thue-2020.html
https://luatvietnam.net/vbpl/23684/ke-khai-thue/luat-quan-ly-thue-2006-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/49937/ke-khai-thue/luat-quan-ly-thue-sua-doi-2012-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/64165/chinh-sach-thue/luat-thue-gtgt-tndn-tncn-tai-nguyen-va-quan-ly-thue-sua-doi-2014-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/76095/chinh-sach-thue/luat-thue-gtgt-thue-ttdb-va-quan-ly-thue-sua-doi-2016-.html


Bản tin pháp luật tháng 06/2019 

 

 
VP: 403 Nguyễn Thái Bình, P12, Q.Tân Bình, TP.HCM 

Tel: 0909.697.433 (Mr.Hùng) 0913.484.490 (Ms.Trang) 0908.608.955 (Mr.Lăng) 

 

 

2 

3. Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 

mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng 

lao động 

Ngày ban hành: 16/11/2018. 

Ngày hiệu lực: 01/01/2019. 

Kể từ ngày 01/01/2019, 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). 

Địa bàn vùng áp dụng mức lương tối thiểu 2019 cũng được điều chỉnh so với năm 2018 như 

sau: 

- Từ vùng II lên vùng I đối với: huyện Cát Hải, Kiến Thụy thuộc thành phố Hải Phòng; huyện 

Dầu Tiếng, Phú Giáo thuộc tỉnh Bình Dương; thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Từ vùng III lên vùng II đối với: huyện Gia Bình, Lương Tài thuộc tỉnh Bắc Ninh; huyện 

Châu Thành thuộc tỉnh Tiền Giang. 

- Từ vùng IV lên vùng III đối với: huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang. 

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 thay thế Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017. 

 

4. Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 03/04/2019 về việc bãi bỏ Thông tư số 

134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014 hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn 

nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu 

để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư 

Ngày ban hành: 03/04/2019. 

Ngày hiệu lực: 20/05/2019. 

Thông tư này bãi bỏ toàn bộ Thông tư 134/2014/TT-BTC quy định về chính sách ân hạn nộp 

hoặc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư có tổng giá trị nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài 

sản cố định (TSCĐ) từ 100 tỷ đồng trở lên. 

Theo đó, kể từ ngày 20/05/2019, các dự án nhập khẩu máy móc, thiết bị từ 100 tỷ đồng trở 

lên sẽ không còn được hưởng chính sách ân hạn nộp 60 ngày hoặc hoàn thuế GTGT nhanh. 

Đối với các hồ sơ xin ân hạn nộp hoặc hoàn thuế GTGT doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan 

hải quan (hồ sơ ân hạn)/cơ quan thuế (hồ sơ hoàn thuế) trước ngày 20/05/2019 thì vẫn được 

giải quyết ân hạn nộp hoặc hoàn thuế. 

 

https://luatvietnam.net/vbpl/87976/tien-luong/luong-toi-thieu-vung-2018-tu-2-760-000--3-980-000-d-thang-.html
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5. Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 quy đinh về mức lương cơ sở 

đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Ngày ban hành: 09/05/2019. 

Ngày hiệu lực: 01/07/2019. 

Từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng/tháng so 

với quy định hiện hành. 

Mức lương cơ sở mới này sẽ dùng làm căn cứ: 

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy 

định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định tại Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ; 

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; 

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. 

Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách 

nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. 

Hiện nay, các trường hợp tính đóng BHXH, BHYT theo lương cơ sở bao gồm: 

- Khoản đóng BHXH, BHYT của cán bộ, công chức nhà nước được tính lương, phụ cấp theo 

lương cơ sở (khoản 1 Điều 89 Luật BHXH số 58/2014/QH13). 

- Khoản đóng BHYT của người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng do bị TNLĐ, BNN; 

cán bộ xã, phường; đối tượng được NSNN đóng BHYT (Điều 13 Luật BHYT số 

25/2008/QH12). 

- Mức trần tiền lương đóng BHXH, BHYT, bằng 20 lần mức lương cơ sở (khoản 3 Điều 89 

Luật BHXH số 58/2014/QH13, Khoản 8 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13). 

 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

1. Công văn số 47278/CT-TTHT ngày 19/06/2019 về việc hoàn thuế đối với 

hàng hóa xuất khẩu 

Ngày ban hành 19/06/2019. 

- Trường hợp Chi nhánh TCT trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng)/quý 

(đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa xuất khẩu theo đúng quy định của 

pháp luật về xuất nhập khẩu và đã được cơ quan Hải quan xác nhận hoàn thành thủ 

tục xuất khẩu; có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, 

dịch vụ xuất khẩu từ 300 triệu đồng trở lên nếu đáp ứng các điều kiện về hồ sơ và thủ 

tục theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính 

thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng/quý theo quy định tại Điều 2 Thông tư 

25/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp trong tháng/quý, Chi nhánh TCT có 

số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hoạt động xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 

300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng/quý tiếp theo. 

- Trường hợp Chi nhánh TCT trong tháng/quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa 

có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa thì Chi nhánh TCT phải hạch toán riêng số thuế 

GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường 

hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch 

vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 

trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ 
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khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại. 

- Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu 

vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) 

nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa 

còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì Chi nhánh TCT được hoàn thuế cho hàng hóa, 

dịch vụ xuất khẩu, số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không 

vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%. 

 

2. Công văn số 46776/CT-TTHT ngày 18/06/2019 về hàng mẫu tặng miễn phí 

được miễn thuế GTGT  

Ngày ban hành 18/06/2019. 

Trường hợp Công ty tặng hàng mẫu miễn phí cho các khách hàng, nếu thực hiện đúng quy 

định về khuyến mại thì được miễn tính thuế GTGT (điểm a khoản 5 Điều 7 Thông 

tư 219/2013/TT-BTC ). 

Trên hóa đơn xuất hàng mẫu, Công ty ghi tên, số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, 

giá tính thuế GTGT được ghi bằng 0, dòng thuế suất, tiền thuế GTGT không ghi gạch chéo 

(khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ). 

Tuy nhiên, trường hợp Công ty không tuân thủ các quy định về tặng hàng mẫu, hàng khuyến 

mại nêu tại Điều 92 Luật thương mại và Điều 8, Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì 

không được miễn thuế GTGT. Khi lập hóa đơn xuất hàng mẫu, phải tính nộp thuế GTGT như 

trường hợp bán hàng thông thường. 

 

3. Công văn số 82465/CT-TTHT ngày 17/12/2018 về thanh toán bù trừ công 

nợ 

Ngày ban hành 17/12/2018. 

Thanh toán bằng hình thức "bù trừ công nợ" được coi là thanh toán không dùng tiền mặt nếu 

được quy định trong hợp đồng và đáp ứng các điều kiện tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 

26/2015/TT-BTC như sau: 

- Trường hợp bù trừ giữa hàng hóa mua vào với hàng hóa bán ra, phải có biên bản đối chiếu 

số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ. 

- Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của 3 bên. 

- Trường hợp bù trừ công nợ như vay, mượn tiền, phải có hợp đồng vay, mượn tiền được lập 

trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi 

vay. 

 

4. Công văn số 23470/CT-TTHT ngày 22/04/2019 về thuế nhà thầu cho dịch 

vụ phát sinh ngoài Việt Nam 

Ngày ban hành 22/04/2019. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC, thu nhập từ dịch vụ được 

cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam thuộc diện miễn thuế nhà thầu. 

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng với đối tác nước ngoài để cung cấp tour du lịch ở 

các nước khác (ngoài Việt Nam) thì thu nhập này được miễn khai nộp thuế nhà thầu. 

https://luatvietnam.net/vbpl/99287/khuyen-mai-khuyen-mai/khi-nao-hang-mau-tang-mien-phi-duoc-mien-thue-gtgt-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/99287/khuyen-mai-khuyen-mai/khi-nao-hang-mau-tang-mien-phi-duoc-mien-thue-gtgt-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/99287/khuyen-mai-khuyen-mai/khi-nao-hang-mau-tang-mien-phi-duoc-mien-thue-gtgt-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/57324/thue-gtgt/huong-dan-ke-khai-hoan-thue-gtgt-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/66263/ke-khai-thue/sua-doi-mot-so-quy-dinh-ve-thue-gtgt-quan-ly-thue-va-hoa-don-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/91239/khuyen-mai-khuyen-mai/quy-dinh-moi-ve-khuyen-mai-va-hoi-cho-trien-lam-.html
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5. Công văn số 48825/CT-TTHT ngày 24/06/2019 về việc dùng song song hóa 

đơn điện tử và hóa đơn giấy 

Ngày ban hành 24/06/2019. 

Theo quy định chuyển tiếp tại khoản 3 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, các quy định về 

hóa đơn giấy tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CPchưa hết hiệu lực 

từ ngày 01/11/2018 mà được gia hạn áp dụng đến hết 31/10/2020. 

Trong giai đoạn chuyển tiếp này, doanh nghiệp vẫn có thể đồng thời sử dụng nhiều hình thức 

hóa đơn khác nhau (hóa đơn đặt in, tự in, hóa đơn điện tử) theo quy định tại khoản 2 Điều 1 

Nghị định 04/2014/NĐ-CP, nhưng được khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử. 

Theo đó, trường hợp từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2020, doanh nghiệp còn tồn một số hóa 

đơn đặt in đã thông báo phát hành và vẫn còn nhu cầu sử dụng phù hợp với điều kiện thực tế 

của doanh nghiệp thì được tiếp tục lập hóa đơn đặt in. 

 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 

1. Ngành thuế công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế từ 5 triệu đồng 

Tổng cục Thuế vừa thông báo danh sách DN nợ thuế để đôn đốc, cưỡng chế và công khai 

thông tin đến từng cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Danh sách sẽ bao gồm các DN nợ thuế từ 5 triệu đồng trở lên trên địa bàn quản lý tại thời 

điểm 31/08/2018. Số tiền thuế nợ thực hiện đôn đốc, cưỡng chế nợ của một doanh nghiệp 

không bao gồm các khoản: 

- Tiền thuế nợ đã nộp ngân sách nhưng đang chờ điều chỉnh 

- Tiền thuế nợ đang chờ xử lý, nợ khó thu, nợ đang khiếu nại, khiếu kiện. 

Trong 16 địa phương có số thu điều tiết về ngân sách trung ương có tới hơn 77 nghìn doanh 

nghiệp nợ thuế trên 5 triệu đồng với số nợ là hơn 33,7 nghìn tỷ đồng. Số doanh nghiệp có nợ 

trên 90 ngày là 70 nghìn doanh nghiệp. 

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục trưởng cục thuế tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ 

tiến độ thực hiện biện pháp cưỡng chế, tiến độ thực hiện thu nợ hằng ngày để đảm bảo việc 

thực hiện nhiệm vụ thu nợ và không để phát sinh nợ mới. 

- Đối với khoản nợ thuế từ 01-30 ngày, Tổng cục Thuế yêu cầu từng cục thuế phải thực 

hiện gọi điện, nhắn tin và gửi thư điện tử cho chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện 

theo pháp luật của người nộp thuế thông báo về số tiền thuế nợ. 

- Đối với khoản tiền thuế nợ từ ngày 31 trở lên, các cục thuế phải ban hành thông báo 

tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến từng người nộp thuế yêu cầu nộp tiền 

thuế nợ vào ngân sách nhà nước. 

- Đối với khoản tiền thuế nợ từ 91-120 ngày thì phải ban hành quyết định cưỡng chế 

bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp. 

      -     Đối với khoản tiền nợ thuế từ 121 ngày trở lên và đã ban hành quyết định cưỡng chế 

trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản nhưng quyết định cưỡng chế đã hết hiệu lực (quá 

30 ngày), doanh nghiệp chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ thì thực hiện ban hành 

quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. 
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2. Cho chi nhánh thuê tài sản cũng phải xuất hóa đơn 

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, điều khoản này chỉ miễn lập 

hóa đơn đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ và hàng hóa tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá 

trình sản xuất. 

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng cho thuê tài sản với Chi nhánh ngoài tỉnh hạch 

toán phụ thuộc nhưng có phát sinh doanh thu, có sử dụng hóa đơn và khai nộp thuế GTGT 

riêng thì khi thu tiền cho thuê tài sản, Công ty phải xuất hóa đơn giao Chi nhánh và kê khai 

nộp thuế. 

Giá tính thuế GTGT đối với doanh thu cho thuê tài sản được xác định theo quy định tại khoản 

6 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC. 

 

3. Sửa đổi chính sách cho vay ngoại tệ từ 2019 

Ngày ban hành: 28/12/2018. 

Ngày hiệu lực: 01/01/2019. 

Thông tư số 42/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 quy định cho vay 

bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay 

là người cư trú. 

Theo sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này, việc cho vay bằng ngoại tệ để thanh toán tiền 

nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh trong nước chỉ được thực 

hiện đến 31/03/2019 (nếu vay ngắn hạn) và đến 30/09/2019 (nếu vay trung hạn, dài hạn). 

Đối với cho vay ngoại tệ ngắn hạn để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất 

khẩu qua biên giới, tiếp tục được gia hạn thực hiện từ 01/01/2019 (thay vì trước đó chỉ cho 

phép đến 31/12/2018). Thêm nữa, ngoài cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn ở trong nước thì 

còn được cho vay để thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và bãi bỏ Thông tư số 18/2017/TT-

NHNN ngày 27/12/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://luatvietnam.net/vbpl/96093/ngoai-te--vang/sua-doi-chinh-sach-cho-vay-ngoai-te-tu-2019-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/73149/ngoai-te--vang/quy-che-cho-vay-ngoai-te-tu-2016-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/88347/ngoai-te--vang/gia-han-chinh-sach-cho-vay-ngoai-te-doi-voi-xuat-khau-tieu-ngach-den-het-2018-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/88347/ngoai-te--vang/gia-han-chinh-sach-cho-vay-ngoai-te-doi-voi-xuat-khau-tieu-ngach-den-het-2018-.html
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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN  là tổ chức kiểm toán, tư vấn tài chính chuyên 

nghiệp, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao bao gồm: Kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, 

tư vấn đầu tư, tư vấn M&A, tư vấn thuế và đào tạo. 

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN được thành lập và điều hành bởi đội ngũ sáng 

lập viên và các chuyên gia tâm huyết, am tường về kiểm toán, kế toán, tài chính và quản trị, 

có nhiều năm nắm giữ vị trí quản lý trong các công ty hàng đầu trong và ngoài nước. Điều 

này giúp Đại Tín có được một đội ngũ nhân lực cao cấp và có thể cung cấp cho khách hàng 

các dịch vụ phù hợp với Việt nam song đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. 

 

Liên hệ 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN 

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, TƯ VẤN THUẾ. 

Văn Phòng : Lầu 5 – Tòa nhà GT, 403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, 

Tp. HCM. 

Trụ sở: 750/1/15 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. 

ĐT: 0283 500 4494   Web: www.kiemtoandaitin.com 

DD: 0909 697 433 (Mr.Hùng)          0908 608 955 (Mr.Lăng)      0913 484 490 (Ms.Trang) 
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