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A. VĂN BẢN MỚI 

1. Nghị định 153/2018/NĐ-CP về chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao 

động nữ bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính 

lương hưu. 

Ngày ban hành: 07/11/2018. 

Ngày hiệu lực: 24/12/2018. 

(Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu 
trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm 
đến 29 năm 6 tháng) 

Theo đó, những lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ 2018 đến 2021, có thời gian đóng 

BHXH từ 20 năm đến 29 năm 6 tháng sẽ được cộng thêm lương hưu theo tỷ lệ (%). 

Tuy nhiên, tỷ lệ (%) cộng thêm lương hưu cho lao động nữ còn phụ thuộc vào thời gian đóng 

BHXH ít hay nhiều và giảm dần về các năm sau. 

Chẳng hạn, lao động nữ đóng BHXH 20 năm thì được cộng thêm 7,27% lương hưu cho năm 

2018, 5,45% cho năm 2019, 3,64% cho năm 2020 và 1,82% cho năm 2021. 

Đối với lao động nữ đóng BHXH từ 29 năm thì được cộng thêm 1,08% lương hưu cho năm 

2018, 0,81% cho năm 2019, 0,54% cho năm 2020 và 0,27% cho năm 2021. 

Bảng tỷ lệ (%) cộng lương hưu cụ thể xem tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này. 

2. Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung 

của Bộ luật lao động. 

Ngày ban hành: 24/10/2018. 

Ngày hiệu lực: 15/12/2018. 

Thâm niên đã tính hưởng trợ cấp thôi việc trước đó (nếu có) sẽ không còn được tính hưởng 

trợ cấp mất việc về sau (khoản 5 Điều 1 ). 

Những khoảng thời gian sau đây sẽ không còn được tính trợ cấp thôi việc: thời gian thử việc, 

học nghề, tập nghề; thời gian bị tạm giữ, tạm giam cho dù sau đó được kết luận vô tội.. 

Đối với thời gian tham gia BHTN bị giảm trừ khi tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, theo 

bổ sung tại Nghị định này thì khoảng thời gian được tính là thời gian đã đóng BHTN theo 

quy định của pháp luật về BHTN cũng bị giảm trừ. 

Tuy nhiên, có một số khoảng thời gian mới sẽ được tính trợ cấp thôi việc, như: thời gian nghỉ 

việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động sau khi bị TNLĐ-BNN; thời gian nghỉ việc để 
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thực hiện nghĩa vụ công dân có hưởng lương 

Về thời hạn thanh toán các chế độ khi chấm dứt HĐLĐ, khoản 8 Điều 1 Nghị định cho phép 

doanh nghiệp được giãn thời hạn chi trả (tối đa 30 ngày) trong một số trường hợp đặc biệt 

khác, như: sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng 

tài sản theo Điều 45 BLLĐ. 

Thêm nữa, tiền lương làm căn cứ tính mức bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái 

luật được quy định rõ "là tiền lương theo HĐLĐ tại thời điểm doanh nghiệp hoặc người lao 

động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật" (khoản 10 Điều 1). 

3. Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

Ngày ban hành: 17/10/2018. 

Ngày hiệu lực: 01/12/2018. 

Bãi bỏ toàn bộ 03 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành sau đây: 

1. Thông tư 35/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và 

than cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu; 

2. Thông tư 118/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị 

gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu của các dự án điện; 

3. Thông tư 10/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 hướng dẫn Quyết định 54/2014/QĐ-TTg về 

việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang 

thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo. 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

1. Công văn số 75739/CT-TTHT ngày 14/11/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội 

về chính sách thuế TNCN. 

Ngày ban hành 14/11/2018. 

Theo quy định tại điểm g.6 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC , việc miễn thuế 

TNCN đối với tiền vé máy bay về phép (mỗi năm một lần) chỉ áp dụng đối với lao động là 

người nước ngoài hoặc lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. 

Ngoài 2 trường hợp nêu trên, chi phí vé máy bay mà công ty trả thay phải cộng vào thu nhập 

chịu thuế. 

Quy định trên được hiểu là tiền vé máy bay, hoặc vé tàu xe mà công ty tài trợ cho lao động 

trong nước sẽ phải chịu thuế TNCN, không phân biệt là tàu xe về phép hay tàu xe nghỉ Tết. 

Tuy nhiên, vé máy bay cho người nước ngoài hoặc lao động Việt Nam ở nước về nước nếu 

ngoài mục đích "nghỉ phép" thì vẫn bị tính thuế TNCN. 
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2. Công văn 77322/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn chính sách thuế giá trị 

gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. 

Ngày ban hành 21/11/2018. 

Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài và được bán cho các doanh nghiệp tại Việt Nam với 

điều kiện giao tại cảng biển hoặc sân bay Việt Nam thì chưa có đủ cơ sở để xác định việc 

giao nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam, do đó chưa đủ cơ sở để áp dụng thuế suất GTGT 0%. 

Doanh nghiệp cần làm thủ tục hải quan kê khai và nộp thuế tại khâu nhập khẩu. 

3. Công văn số 77326/CT-TTHT ngày 21/11/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội 

về hóa đơn, thuế TNCN đối với quà tặng. 

Ngày ban hành 21/11/2018. 

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC , khi tặng quà cho nhân viên, 

Công ty cũng phải lập hóa đơn, tính thuế GTGT như hàng bán. 

Quà tặng cho nhân viên nếu là chứng khoán, phần vốn góp, bất động sản hoặc tài sản bắt 

buộc đăng ký quyền sở hữu (xe ô tô, xe máy, tàu thuyền...) thì khi tặng phải khấu trừ thuế 

TNCN. Ngược lại, nếu tặng hàng hóa khác thì không phải tính thuế (khoản 10 Điều 2 Thông 

tư 111/2013/TT-BTC). 

4. Công văn 2219/BHXH-CĐ hướng dẫn nghiệp vụ về chế độ ốm đau, thai 

sản. 

Ngày ban hành 07/11/2018. 

Theo Công văn 2219/BHXH-CĐ BHXH TP.HCM ban hành hướng dẫn nghiệp vụ về chế độ 

ốm đau, thai sản, dưỡng sức.  

Nếu người lao động bị ốm trong thời gian đang nghỉ phép năm hoặc nghỉ không hưởng lương 

thì phải xác định 2 trường hợp: 

- Nếu người lao động có kế hoạch nghỉ phép, hoặc nghỉ không hưởng lương đã được công ty 

đồng ý mà trong thời gian nghỉ việc bị ốm thì không được hưởng trợ cấp ốm đau; 

- Nếu người lao động nghỉ đột xuất không hưởng lương, nhưng sau đó định đi làm lại thì bị 

ốm nên không đi làm được thì được trả trợ cấp ốm đau cho những ngày nghỉ ốm đúng quy 

định. 

Công văn 2219/BHXH-CĐ cũng hướng dẫn thêm về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, 

đơn cử như: 

- Nếu vừa nghỉ ốm ngắn ngày, vừa nghỉ ốm dài ngày; thời gian nghỉ ốm của từng loại chưa 

đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức nhưng tổng thời gian cả 2 loại lại đủ điều kiện dưỡng sức thì 

được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức 05 ngày; 



Bản tin pháp luật tháng 11/2018 

 
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) 

 
 

4 

- Trường hợp thời gian nghỉ dưỡng sức từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì 

thời gian nghỉ được tính cho năm người lao động đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức 

khỏe. 

Hướng dẫn một số chính sách thai sản đối với lao động nam như sau: 

- Trợ cấp 01 lần khi sinh con trong trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH theo điều 38 Luật 

BHXH 2014 cũng được áp dụng cả trong trường hợp: 

Người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nhưng người cha đã đóng BHXH từ đủ 

06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. 

- Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản có 

thể nghỉ làm nhiều lần nhưng phải đảm bảo 02 điều kiện sau: 

+ Tổng số thời gian nghỉ không quá thời gian quy định. 

+ Thời gian bắt đầu nghỉ việc lần cuối cùng vẫn trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ 

ngày vợ sinh con. 

Lưu ý: Tại Khoản 6 Điều 34 Luật BHXH 2014 có quy định là người cha được nghỉ việc 

hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi trong trường hợp: 

Chỉ có cha tham gia BHXH 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 KCB có thẩm quyền. 

5. Công văn số 77722/CT-TTHT ngày 23/11/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội 

về tiền thuê nhà cho Giám đốc nước ngoài . 

Ngày ban hành 23/11/2018. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty có 

chuyên gia nước ngoài giữ chức vụ quản lý tại Việt Nam và hưởng lương theo HĐLĐ ký với 

Công ty thì chi phí thuê nhà cho chuyên gia này không được khấu trừ thuế. 

Trường hợp Công ty đã thanh toán trước tiền thuê nhà cho nhiều tháng, nhưng ngừng thuê 

nhà trước thời hạn và được hoàn lại tiền thuê của các tháng chưa sử dụng thì hai bên lập biên 

bản ghi rõ nội dung điều chỉnh, đồng thời bên cho thuê xuất hóa đơn điều chỉnh giảm số 

tháng cho thuê nhà, giá thuê, thuế GTGT... (khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC). 

6. Công văn 12247/BTC-CST năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng nguyên 

liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu do bộ tài chính ban 

hành. 

Ngày ban hành 05/10/2018. 

Theo Bộ Tài chính thì nguyên liệu, hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu 

không phải là trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu theo quy định tại Luật số 
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106/2016/QH13 và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP vì nguyên liệu, hàng hóa nhập khẩu này 

khi xuất khẩu không còn giữ nguyên trạng như ban đầu. 

Do vậy, trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, gia công 

hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài 

(thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT) 

đã nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu thì số thuế GTGT đã nộp được xác định là số thuế nộp 

thừa và cơ quan hải quan thực hiện hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 64 Điều 1 Thông tư 

số 39/2018/TT-BTC. 

Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng 

hóa xuất khẩu không theo hợp đồng gia công ký kết với bên nước ngoài (không thuộc đối 

tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT), khi nhập 

khẩu doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định, khi xuất khẩu thuộc đối 

tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế GTGT đối với 

hàng hóa xuất khẩu theo quy định. 

Căn cứ quy định trên, Cơ quan hải quan, cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ thực tế của doanh 

nghiệp để thực hiện hoàn thuế theo quy định. 

7. Công văn 2446/BHXH-QLT hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc 

đối với người lao động là công dân nước ngoài. 

Ngày ban hành: 29/11/2018. 

1. Đối tượng: 

1.1. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia 

BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành 

nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định 

thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao 

động tại Việt Nam. 

1.2. Người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thuộc một trong các 

trường hợp sau: 

- Người lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 

Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ không thuộc đối tượng đóng 

BHXH bắt buộc gồm: Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là 

nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp 

nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời 

trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được 

doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng. 
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- Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao 

động. 

1.3. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác nhau 

và thuộc diện đóng BHXH bắt buộc thì người lao động chỉ đóng BHXH đối với hợp đồng lao 

động giao kết đầu tiên; người sử dụng lao động phải đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết. 

2. Mức đóng: 

2.1. Từ 01/12/12018: 

Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người 

lao động, gồm: 

- 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 

- 0,5% vào quỹ hảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

2.2. Từ 01/01/2022: 

Người sử dụng lao động hàng tháng đóng: 

- 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 

- 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

Người lao động hàng tháng đóng: 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

3. Tiền lương tháng đóng BHXH: 

Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy 

định tại Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

4. Chế độ: 

4.1 Từ 01/12/12018: 

- Chế độ ốm đau: thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 143/2018/NĐ-CP . 

- Chế độ thai sản: thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 143/2018/NĐ-CP . 

- Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: thực hiện theo quy định tại Điều 8 

Nghị định 143/2018/NĐ-CP. 

5. Thủ tục hồ sơ: 

- Từ 01/12/2018 cơ quan BHXH sẽ chuyển tất cả người nước ngoài đang tham gia BHYT tại 

mã BW sang mã IC để tham gia BHXH, BHYT. Trường hợp người nước ngoài thuộc điểm 

1.2 Khoản 1 nêu trên thì đơn vị lập hồ sơ giao dịch điện tử phiếu giao nhận hồ sơ 600 để 
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giảm mã IC và phiếu giao nhận hồ sơ 603 để tăng lại vào mã BW. 

- Đơn vị thực hiện kê khai hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành với mã đơn vị tham gia 

được chuyển đổi từ mã BW sang IC. 

Ví dụ: Đơn vị đang được cơ quan BHXH cấp mã tham gia BHYT cho người nước ngoài 

BW0001Z, thì từ ngày 01/12/2018 sẽ được cấp mã tham gia BHXH, BHYT tương ứng 

IC0001Z. 

Khi lập ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền đơn vị phải ghi đầy đủ 3 tiêu chí: tên đơn vị, mã đơn vị 

tham gia BHXH, nội dung nộp tiền. Trường hợp đơn vị lập 1 chứng từ cho nhiều mã đơn vị 

(như: YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp của từng mã đơn vị trong nội dung nộp tiền. 

Đề nghị đơn vị phối hợp với BHXH Thành phố thực hiện đóng BHXH, BHYT cho người 

nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật. 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 

1. Căn cứ vào Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018 về dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2019.  

Từ ngày 01/07/2019, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (sau đây gọi 

là trợ cấp thai sản) sẽ tăng gần 7,2% so với mức hiện hành. 

Từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên thành 1.490.000 

đồng/tháng nên tiền trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp (Quyết định 

tại Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội 2014). 

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi 

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được 

trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con 

hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. 

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần 

bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.” 

Như vậy, mức trợ cấp thai sản thay đổi như sau: 

    Từ nay đến ngày 30/6/2019 2.780.000 đồng 

    Từ ngày 01/07/2019 2.980.000 đồng 
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2. Giải quyết hưởng trợ cấp trực tuyến hoặc thông qua phần mềm. 

Từ ngày 01/11/2018, các đơn vị đang giao dịch điện tử với cơ quan BHXH trong lĩnh vực 

thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế có thể nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng 

trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe của người lao động thông qua cổng 

thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua phần mềm do các nhà I-VAN cung cấp. 
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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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