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A. VĂN BẢN MỚI 

1. Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 

của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

Ngày ban hành: 23/08/2018. 

Ngày hiệu lực: 10/10/2018. 

Một trong những quy định mới đáng lưu ý tại Nghị định này là không bắt buộc phải đóng dấu 

trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

và các nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (khoản 1, Điều 

1). 

Văn bản ủy quyền cá nhân khác thực hiện thay thủ tục đăng ký doanh nghiệp cũng không bắt 

buộc phải công chứng, chứng thực (khoản 2, Điều 1)…. 

Ngoài ra, theo khoản 5, Điều 1, doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình đồng thời 

đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại 

diện pháp luật. 

Đối với địa điểm kinh doanh, Nghị định này đã bỏ quy định khống chế chỉ được lập địa điểm 

kinh doanh tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh (khoản 9, Điều 1). 

Thủ tục thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp có thể thực hiện trực tuyến qua mạng và 

không cần nộp thêm hồ sơ giấy đến Phòng ĐKKD (khoản 10, Điều 1). 

Các thủ tục quan trọng khác như: đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; đăng ký thay đổi 

vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp; thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập; công bố nội dung 

đăng ký doanh nghiệp... cũng có sửa đổi. 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

1. Công văn số 48085/CT-TTHT ngày 10/07/2018 về hồ sơ giao dịch liên kết. 

+ Trường hợp người nộp thuế có công ty mẹ tối cao tại nước ngoài, người nộp thuế có trách 

nhiệm cung cấp bản sao Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của công ty mẹ tối cao trong trường 

hợp công ty mẹ tối cao của người nộp thuế phải nộp 

báo cáo này cho cơ quan thuế nước sở tại. 

+ Trường hợp người nộp thuế không cung cấp được 

Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối 

cao cho kỳ tính thuế tương ứng với kỳ quyết toán 

thuế của người nộp thuế, người nộp thuế phải cung 

cấp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ 

https://luatvietnam.net/vbpl/93352/dang-ky-kinh-doanh/sua-doi-nhieu-quy-dinh-quan-trong-ve-dang-ky-doanh-nghiep.html
https://luatvietnam.net/vbpl/71249/dang-ky-kinh-doanh/quy-dinh-moi-ve-dang-ky-doanh-nghiep-tu-1-11-2015-.html
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tối cao năm tài chính liền kề trước kỳ tính thuế của người nộp thuế và giải thích lý do bằng 

văn bản kèm theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế. 

+ Trường hợp người nộp thuế không cung cấp được Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của 

Công ty mẹ tối cao, người nộp thuế phải có văn bản giải thích lý do, căn cứ pháp lý và trích 

dẫn quy định pháp luật cụ thể của nước đối tác về việc không cho phép người nộp thuế cung 

cấp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia hoặc về việc công ty mẹ tối cao tại nước đối tác không 

thuộc đối tượng phải lập báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của nước đó. 

2. Công văn số 54159/CT-TTHT ngày 02/08/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội 

về việc hàng mẫu cung cấp cho khách hàng dùng thử. 

Phải đăng ký hoạt động khuyến mại trước khi thực hiện và thông báo kết quả sau khi kết thúc 

khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại (khoản 1 Điều 101 Luật Thương 

mại). 

Hàng mẫu cho khách hàng dùng thử miễn phí nếu đáp ứng các thủ tục nêu trên sẽ được miễn 

tính thuế GTGT (khoản 5, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC ). 

3. Công văn số 4363/TXNK-CST ngày 06/08/2018 của Tổng cục Hải quan về 

việc xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn. 

Hàng hóa nhập khẩu đang trong quá trình giám sát hải quan nếu bị hỏa hoạn sẽ được xem xét 

giảm thuế theo Điều 32, Nghị định 134/2016/NĐ-CP (Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang 

trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan theo quy định tại Luật hải quan năm 2014 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành, nếu bị hư hỏng, mất mát do nguyên nhân khách quan được 

giảm thuế nếu đủ hồ sơ và thủ tục giảm thuế) 

Công Văn này bổ sung thêm yêu cầu  xuất trình đủ các hồ sơ, chứng từ sau: 

 Công văn đề nghị giảm thuế theo Mẫu số 08 (ban hành tại Phụ lục VII). 

 Giấy xác nhận phạm vi bồi thường bảo hiểm không bao gồm tiền thuế. 

 Biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng được lập trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiệt hại. 

 Giấy chứng nhận giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực 

tế. 

 

 

 

https://luatvietnam.net/vbpl/93087/khuyen-mai-khuyen-mai/tang-hang-mau-dung-thu-phai-dang-ky-khuyen-mai.html
https://luatvietnam.net/vbpl/57324/thue-gtgt/huong-dan-ke-khai-hoan-thue-gtgt-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/93228/chinh-sach-hai-quan/yeu-cau-ve-ho-so-giam-thue-cho-hang-bi-hoa-hoan-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/79488/thue-xnk/quy-dinh-chi-tiet-luat-thue-xnk-2016-.html
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4. Công văn số 56281/CT-TTHT ngày 13/08/2018 về chi phí taxi cho các 

chuyên gia nước ngoài do Công ty mẹ phái cử sang của cục thuế TP. Hà 

Nội. 

Theo quy định tại điểm đ5, khoản 4, Điều 11, Thông tư 92/2015/TT-BTC thì tiền xe đưa đón 

người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thuộc diện miễn thuế TNCN. 

Theo đó, trường hợp Công ty có chi trả tiền taxi từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại cho 

chuyên gia nước ngoài được Công ty mẹ cử sang theo đúng quy chế nội bộ thì khoản chi này 

được miễn thuế TNCN. 

5. Công văn số 3206/TCT-CS ngày 20/08/2018 về chính sách thuế và hóa đơn. 

Công ty cam kết việc thực hiện xuất hóa đơn không làm ảnh hưởng đến tiền thuế GTGT phải 

nộp của Công ty và của từng Chi nhánh khi Công ty ký hợp đồng mua bán trực tiếp với nhà 

cung cấp và chỉ định giao hàng tới từng chi nhánh theo thoả thuận với nhà cung cấp và quy 

chế tài chính của Công ty thì: 

+ Nhà cung cấp sẽ xuất hóa đơn GTGT cho trụ sở chính Công ty và chỉ định nơi nhận là chi 

nhánh hoặc địa điểm kinh doanh (cửa hàng). 

+ Khi Chi nhánh/địa điểm kinh doanh bán hàng thì thực hiện xuất hóa đơn GTGT cho khách 

hàng ngay khi giao dịch được thực hiện. 

+ Định kỳ, Chi nhánh/địa điểm kinh doanh bán hàng thực hiện lập Bảng kê hàng hóa bán ra 

gửi về trụ sở Công ty để Công ty lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho 

Chi nhánh/địa điểm kinh doanh bán hàng để làm cơ sở khai thuế GTGT đầu vào của từng Chi 

nhánh theo quy định tại Điểm 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-

BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính. 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 

 1. Người lao động chậm đóng BHYT 30 ngày: Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm. 

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 sửa 

đổi quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 

595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017. 

Theo đó, người lao động (NLĐ) thuộc các trường hợp sau đây nếu chậm đóng BHYT từ 30 

ngày trở lên thì đơn vị sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 49 Luật 

bảo hiểm y tế (đã được sửa đổi năm 2014) 

- NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở 

lên, NLĐ là người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành Hợp tác xã hưởng tiền lương, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-888-QD-BHXH-2018-sua-doi-quy-trinh-thu-bao-hiem-theo-Quyet-dinh-595-QD-BHXH-388683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-595-QD-BHXH-Quy-trinh-thu-bao-hiem-cap-so-bao-hiem-the-bao-hiem-2017-348047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-595-QD-BHXH-Quy-trinh-thu-bao-hiem-cap-so-bao-hiem-the-bao-hiem-2017-348047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-bao-hiem-y-te-2008-25-2008-QH12-82196.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-bao-hiem-y-te-2008-25-2008-QH12-82196.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-y-te-sua-doi-2014-238506.aspx
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làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Khoản 03, Điều 4, Quyết định 595/QĐ-

BHXH. 

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. 

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức. 

- Đối tượng do NLĐ, Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT: Công dân được tạm tuyển 

trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân; công nhân Công an; NLĐ làm 

việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên. 

2. Hướng dẫn bổ sung thuế TNCN với phần thu nhập từ trúng thưởng.  

Hướng dẫn thêm về thuế TNCN đối với phần thu nhập trúng thưởng từ hoạt động bốc thăm 

may mắn trong các sự kiện của Công ty. Theo đó: 

+ Nếu người trúng thưởng không phải là công nhân viên 

của công ty và giá trị phần thưởng do bốc thăm trúng 

thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng thì công ty có trách 

nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN đối với phần giá 

trị vượt trên 10 triệu đồng mà người trúng thưởng nhận theo 

từng lần trúng thưởng theo quy định tại điểm g khoản 1, 

Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC. 

+ Nếu người trúng thưởng là công nhân viên của công ty thì giá trị phần thưởng do bốc thăm 

trúng thưởng được coi là khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của NLĐ 

và được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần. Công ty có trách 

nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN theo quy định tại điểm b khoản 1, Điều 25, Thông 

tư 111/2013/TT-BTC. Trường hợp công ty đã khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN đối với phần 

giá trị vượt trên 10 triệu đồng mà người trúng thưởng nhận được theo từng lần trúng thưởng 

theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC thì công ty thực 

hiện kê khai điều chỉnh theo quy định tại khoản 5, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC. 

3. 07 lưu ý khi Doanh nghiệp sử dụng lao động nữ mang thai. 

Khi doanh nghiệp sử dụng lao động là lao động nữ mang thai, ngoài việc thực hiện đúng 

những nội dung quy định giữa người lao động và người sử dụng lao động. Doanh nghiệp còn 

phải đảm bảo thực hiện đúng những nội dung liên quan đến sử dụng lao động nữ trong gia 

đoạn thai sản. 
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1. Lao động nữ mang thai được tạm hoãn, đơn phương chấm dứt  Hợp đồng lao động 

Căn cứ Điểm e, Khoản 1, Điều 37, Điều 156 Bộ luật Lao động 2012 và Điều 8, Nghị định 

85/2015/NĐ-CP 

Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng 

nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. 

2. Doanh nghiệp không được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ khi 

mang thai 

Căn cứ Khoản 3, Điều 39, và Khoản 3, Điều 155, Bộ Luật Lao động 2012, Người sử dụng lao 

động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do 

mang thai, nghỉ thai sản trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án 

tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động 

không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động. 

Khi Doanh nghiệp có hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì 

doanh nghiệp có nghĩa vụ tiên quyết là bồi thường cho người lao động khoản tiền bằng tiền 

lương trong những ngày họ không được làm việc, cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo 

hợp đồng lao động. 

Căn cứ Khoản 7, Điều 1, Nghị định 88/2015/NĐ-CP Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm 

hành chính nếu không trả hoặc trả không đủ tiền bồi thường cho người lao động khi đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. 

Căn cứ Điểm e, Khoản 2, Điều 18, Nghị định 95/2013/NĐ-CP, Doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 

20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với 

lao động nữ vì lý do có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

3. Lao động nữ mang thai được chuyển làm công việc nhẹ hơn hay giảm bớt giờ làm 

việc 

Căn cứ Khoản 2, Điều 155, Bộ luật Lao động 2012, lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi 

mang thai từ tháng thứ 07, được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 01 giờ 

làm việc hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương. 

Căn cứ Điểm b, c, Khoản 2, Điều 18 Nghị định 95/2013/NĐ-CP doanh nghiệp bị phạt tiền từ 

20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu không chuyển công việc hoặc giảm giờ làm đối 

với lao động nữ mang thai theo quy định. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2012-142187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-85-2015-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-chinh-sach-lao-dong-nu-291926.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-85-2015-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-chinh-sach-lao-dong-nu-291926.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2012-142187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-88-2015-ND-CP-sua-doi-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-95-2013-ND-CP-292319.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-95-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-lao-dong-bao-hiem-xa-hoi-205242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2012-142187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-95-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-lao-dong-bao-hiem-xa-hoi-205242.aspx
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4. Lao động nữ mang thai không phải làm thêm giờ, đi công tác xa 

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 155, Bô luật Lao động 2012, người sử dụng lao động không 

được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa khi lao động nữ 

mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, 

biên giới, hải đảo. 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 18, Nghị định 95/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp bị phạt tiền từ 

20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu sử dụng lao động nữ mang thai làm thêm giờ, làm 

việc vào ban đêm và đi công tác xa. 

5. Lao động nữ mang thai không bị xử lý kỷ luật lao động 

Căn cứ Khoản 4, Điều 155, Bộ luật Lao động 2012, trong thời gian mang thai, nghỉ hưởng 

chế độ khi sinh con theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, nuôi con dưới 12 tháng 

tuổi, lao động nữ không bị xử lý kỷ luật lao động. 

Căn cứ Điểm đ, e, Khoản 2, Điều 18, Nghị định 95/2013/NĐ-CP doanh nghiệp bị phạt tiền từ 

20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu xử lý kỷ luật với lao động nữ theo quy định trên 

hoặc sa thải lao động nữ vì lý do có thai, nghỉ thai sẩn, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

Căn cứ Khoản 32, Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 

100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm nếu sa thải 

người lao động trái luật đối với phụ nữ mà biết là có thai. 

6. Hồ sơ giải quyết chế độ thai sản trong công ty 

Lao động nữ mang thai sẽ được hưởng chế độ thai sản. Trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại 

làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp đầy đủ hồ sơ cho doanh nghiệp để hưởng chế độ 

thai sản. 

7. Đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản 

Căn cứ Khoản 1, Điều 40, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ khi sinh có có thể đi làm 

trước thời hạn nghỉ thai sản nếu đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất 04 tháng, có báo trước và được 

người sử dụng lao động đồng ý. 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2012-142187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-95-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-lao-dong-bao-hiem-xa-hoi-205242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2012-142187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-95-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-lao-dong-bao-hiem-xa-hoi-205242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Bo-luat-Hinh-su-2017-354053.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx
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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. 
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