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A. VĂN BẢN MỚI 

1. Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về kiểm toán nội bộ 

Ngày phát hành: 22/01/2019 

Ngày hiệu lực: 01/04/2019 

Nghị định 05/2019/NĐ-CP  của Chính phủ về kiểm toán nội bộ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 

01/04/2019, trong đó quy định 03 trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ, gồm: 

- Công ty niêm yết; 

- Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty 

mẹ - con; 

- Doanh nghiệp Nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. 

Doanh nghiệp có thể tự thực hiện kiểm toán nội bộ hoặc được khuyến khích thuê các tổ chức kiểm toán 

độc lập. 

2. Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối 

tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 

20/05/2019 của Chính phủ 

Ngày phát hành: 28/06/2019 

Ngày hiệu lực: 15/08/2019 

Cách tính lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/07/2019. Theo đó, từ 01/07/2019, tăng mức lương hưu, trợ cấp 

BHXH và trợ cấp hàng tháng (mức hưởng) thêm 7,19% so với mức hưởng của tháng 6/2019, cụ thể: 

Mức hưởng từ tháng 7/2019 = Mức hưởng tháng 6/2019 x 1,0719 

Các đối tượng được áp dụng mức điều chỉnh bao gồm: 

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm 

công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; 

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định 

121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 đang hưởng lương 

hưu, trợ cấp hàng tháng; 

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo 

Quyết định 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; công nhân cao 

su đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 
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- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. 

Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/08/2019; các chế độ nêu trên được thực hiện kể 

từ ngày 01/07/2019; thay thế thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH ngày 29/06/2018. 

3. Thông tư số 42/2019/TT-BTC ngày 12/07/2019 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 

số 128/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập 

cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế 

Ngày ban hành: 12/07/2019 

Ngày hiệu lực: 26/08/2019 

Thông tư bãi bỏ chính sách giảm 50% thuế TNCN đối với người lao động làm việc trong khu kinh tế quy 

định tại Thông tư 128/2014/TT-BTC, áp dụng từ 26/08/2019. 

Chính sách này được bãi bỏ căn cứ theo Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg về bãi bỏ cơ chế, chính sách ưu 

đãi đối với khu kinh tế cửa khẩu quy định tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg. 

Theo đó, người lao động làm việc trong khu kinh tế sẽ phải nộp đủ 100% thuế TNCN, không còn được 

giảm 50% thuế như trước. 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

1. Công văn số 10419/CT-TTHT ngày 20/03/2019 về khai thuế đối với văn phòng đại diện 

Ngày 30/03/2019, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 10419/CT-TTHT về khai thuế đối 

với văn phòng đại diện như sau: 

Trường hợp Công ty thành lập Văn phòng đại diện thì Công ty thực hiện đăng ký mã số thuế 13 cho Văn 

phòng đại diện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ. 

Văn phòng đại diện thực hiện kê khai, nộp thuế như sau: 

- Lệ phí môn bài: kê khai, nộp lệ phí môn bài 1.000.000 đồng/năm theo hướng dẫn tại Điều 2 và 

Điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính. 

- Thuế giá trị gia tăng: Trường hợp Văn phòng đại diện không trực tiếp bán hàng, không phát 

sinh doanh thu thì Công ty thực hiện kê khai tập trung tại trụ sở chính theo hướng dẫn tại 

Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. 

- Thuế TNCN của người lao động làm việc tại Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện không ký 

hợp đồng lao động, Công ty ký hợp đồng lao động và chi trả toàn bộ tiền lương, tiền công 

của nhân viên làm việc tại Văn phòng đại diện thì Văn phòng đại diện không phải kê khai 
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nộp thuế TNCN, Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN theo quy định tại 

Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. 

- Thuế TNDN: Trường hợp Văn phòng đại diện là đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc 

thì Văn phòng đại diện không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty có 

trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh của đơn vị trực thuộc. 

2. Công văn số 48812/CT-TTHT ngày 24/06/2019 của Cục Thuế Hà Nội về xuất hóa đơn điện tử 

kèm bảng kê 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính, 

Công ty không được lập hóa đơn điện tử không hiển thị đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra mà lại kèm 

theo bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng trong đó có những hàng hóa không được hiển thị trên hóa 

đơn điện tử. 

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập giao cho người mua, đã kê khai thuế có sai sót, Công ty thực hiện xử 

lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 

14/03/2011 của Bộ Tài chính. 

3. Công văn số 53582/CT-TTHT ngày 08/07/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định chi 

phí được trừ khi mua hàng trực tuyến 

Trường hợp Công ty mua phần mềm trực tuyến của nhà cung cấp ở nước ngoài thì phải  khấu trừ, 

kê khai nộp thay thuế nhà thầu theo quy định tại Điều 11, 12, 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC . 

Công ty được hạch toán chi phí mua phần mềm trực tuyến nếu thực tế có liên quan đến hoạt động SXKD 

và đáp ứng điều kiện về hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-

BTC. 

Trường hợp nhà cung cấp nước ngoài không có hóa đơn đáp ứng theo quy định của Việt Nam, Công ty 

phải xuất trình tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu để làm căn cứ hạch toán chi phí. 

4. Công văn số 53584/CT-TTHT ngày 08/07/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa 

đơn điện tử nhiều hơn 01 trang 

Khi chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một 

trang hóa đơn thì doanh nghiệp được in ra thành nhiều trang tương tự như hóa đơn tự in. 
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Theo đó, phần đầu trang sau phải hiển thị cùng số hóa đơn, cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người 

bán như trang đầu và cùng mẫu, ký hiệu hóa đơn như trang đầu, đồng thời kèm theo ghi chú "tiep theo 

trang truoc - trang X/Y". 

5. Công văn số 53932/CT-TTHT  ngày 09/07/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế 

nhà thầu 

Theo Công văn này, trường hợp Công ty mẹ ở nước ngoài phát sinh thu nhập từ cung cấp dịch vụ cho thuê 

tài sản với Công ty con ở Việt Nam thì phải chịu thuế nhà thầu. 

Nếu Công ty mẹ không đáp ứng điều kiện trực tiếp khai nộp thuế theo Điều 8 Thông tư 103/2014/TT-

BTC thì Công ty con ở Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, khai nộp thay thuế nhà thầu trước khi thanh 

toán tiền thuê. 

Tỷ lệ tính thuế nhà thầu là 5% thuế GTGT và 5% thuế TNDN. Doanh thu tính thuế xác định theo hướng 

dẫn tại Điều 12, Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC. 

Công ty con được khấu trừ số thuế GTGT nhà thầu nộp thay cho Công ty mẹ nếu đáp ứng điều kiện quy 

định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 14, 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC. 

6. Công văn số 55952/CT-TTHT ngày 17/07/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế 

khi góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để thành lập doanh nghiệp   

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 175 Luật Đất đai số 45/2013/QH13, doanh nghiệp được dùng tài 

sản trên đất thuê, kể cả đất trả tiền thuê hàng năm để góp vốn. 

Khi xuất tài sản trên đất thuê để góp vốn, doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế GTGT (điểm a 

khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC). 

Ngoài ra, còn được miễn khai nộp phí trước bạ khi đăng ký chuyển quyền sở hữu cho bên nhận góp vốn, 

nếu tài sản này đã được khai nộp phí trước bạ trước đó (điểm a khoản 17 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-

CP). 

Tuy nhiên, đối với khoản chênh lệch tăng giá trị tài sản khi đánh giá lại tài sản góp vốn, doanh nghiệp 

phải hạch toán vào thu nhập khác để khai nộp thuế TNDN (Điều 2 Thông tư 151/2014/TT-BTC). 
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C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 

1. Những điểm mới của Luật quản lý thuế 2019 

 Quốc hội thông qua ngày: 13/06/2019 

 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 

a.  Bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử trước ngày 01/07/2022 

b. Các trường hợp được xóa tiền nợ thuế, tiền phạt, chậm nộp 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định 

của pháp luật về phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. 

- Cá nhân đã chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài 

sản, bao gồm cả tài sản được thừa kế để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ. 

- Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp 

thuế nhưng không có khả năng thu hồi. Người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, chủ hộ 

gia đình, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên đã được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quy định tại khoản này trước khi 

quay lại sản xuất kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh mới thì phải hoàn trả cho 

Nhà nước khoản nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đã được xoá. 

- Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, 

dịch bệnh có phạm vi rộng không có khả năng phục hồi được sản xuất kinh doanh và không có 

khả năng nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. 

c. Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân được tăng thêm 1 tháng (30 ngày) (áp dụng 

đối với cá nhân trực tiếp QTT). 

2. Vợ sinh con, chồng được nghỉ thai sản 

Nghị định 38/2019/NĐ-CP  của Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, chế độ thai sản đối với lao động nam sẽ có nhiều thay đổi từ ngày 01/07/2019. Theo đó, khi vợ sinh 

con, chồng sẽ được hưởng các chế độ thai sản tương đương như hưởng trợ cấp một lần khi sinh con với 

mức trợ cấp 2.980.000 đồng (2 lần mức lương cơ sở)/con. Ngoài ra, khi vợ sinh con, chồng cũng được 

nghỉ làm trong các trường hợp cụ thể. 

Đối với lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con thì số ngày nghỉ được nghỉ trong vòng 

30 ngày đầu kể từ ngày sinh như sau: 

- 5 ngày làm việc nếu vợ sinh thường; 
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- 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;  

- 10 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ 

thêm 3 ngày làm việc; 

- 14 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật. 

Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau 

khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền thì cha 

sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. 

Đối với trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm mà mẹ chết 

sau khi sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Đối 

với trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện thì cha được nghỉ việc hưởng chế 

độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. 

3. Tra cứu trực tuyến quá trình đóng BHXH phải đăng ký số điện thoại 

Công văn số 2273/BHXH-QLT ngày 13/11/2018 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc hướng dẫn điều 

chỉnh thông tin người tham gia. 

Theo BHXH TP.HCM, việc tra cứu trực tuyến quá trình tham gia BHXH và giá trị thẻ BHYT trên trang 

web của BHXH Việt Nam yêu cầu phải thực hiện thông qua số điện thoại di động. 

Do đó, trên Tờ khai tham gia BHXH của lao động tăng mới (mẫu TK1-TS) bắt buộc phải kê khai thêm 

thông tin về số điện thoại di động. 

Đối với những lao động đã tham gia BHXH thì kê khai bổ sung thông tin về số điện thoại trên mẫu TK1-

TS theo Phiếu giao nhận số 608. 

Riêng những lao động đã nghỉ việc thì trực tiếp kê khai thông tin số điện thoại tại cơ quan BHXH nơi cư 

trú hoặc gửi qua bưu điện. 

4. Cú pháp nhắn tin tra cứu quá trình đóng BHXH 

Công văn số 330/CNTT-PM ngày 3/4/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai Hệ thống 

tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH. 

Công văn số 815/CNTT-PM ngày 29/7/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc dừng tin nhắn tra cứu 

tới đầu số 8179. 

Hiện nay, doanh nghiệp và cá nhận có thể nhắn tin tra cứu thông tin đóng BHXH và thời hạn sử dụng thẻ 

BHYT qua 2 đầu số gồm: 8179 (mức phí 1.500 đồng/tin nhắn) và 8079 (mức phí 1.000 đồng/tin nhắn). 

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/8/2019, BHXH Việt Nam sẽ dừng đầu số tra cứu 8179, chỉ giữ lại đầu số 8079. 

Công văn có đính kèm Bảng cú pháp gửi tin nhắn tra cứu thông tin BHXH và thời hạn sử dụng thẻ 
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BHYT. 

Văn bản thông báo các mẫu tin nhắn mà BHXH Việt Nam sẽ gởi tự động qua điện thoại cho doanh nghiệp 

và người lao động về tình hình tham gia BHXH bắt buộc, gồm: 

- Tin nhắn thông báo cho doanh nghiệp số tiền đóng tiền BHXH khi Cơ quan BHXH nhận được 

tiền đóng BHXH của doanh nghiệp. 

- Tin nhắn thông báo cho người lao động về việc ngừng đóng BHXH khi Doanh nghiệp báo giảm 

cho người lao động hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo cho người lao động. 

- Tin nhắn thông báo đơn vị/cá nhân về tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ BHXH khi đơn vị/cá 

nhân nộp hồ sơ và khi cơ quan BHXH giải quyết xong. 

- Tin nhắn thông báo thẻ BHYT sắp hết hạn trước khi thẻ BHYT hết giá trị sử dụng 30 ngày. 

Theo đó, Tin nhắn theo cú pháp (cho đơn vị/cá nhân tự tra cứu) tra cứu từ ngày 1/8/2019 như sau: 

- Tra cứu thời gian tham gia BHXH: Cú pháp BH QT {mã số bảo hiểm xã hội} gửi 8079. 

- Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian: Cú pháp BH QT {mã số bảo hiểm xã 

hội} {từ tháng-năm} {đến tháng-năm} gửi 8079. 

- Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian theo năm: Cú pháp BH QT {mã số bảo 

hiểm xã hội} {từ năm} {đến năm} gửi 8079. 

- Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT: Cú pháp BH THE {mã thẻ bảo hiểm y tế} gửi 8079. 

- Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ: Cú pháp BH HS {mã hồ sơ} gửi 8079.
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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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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) 


