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A. VĂN BẢN MỚI 

1. Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/06/2019 hướng dẫn về quản lý 

ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. 

Ngày ban hành: 26/06/2019. 

Ngày hiệu lực: 06/09/2019. 

Ngày 26/06/2019, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn 

về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. 

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài vào Việt Nam được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam 

(VND) theo mức vốn góp của nhà đầu tư được ghi nhận tại: 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

- Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (đối với doanh 

nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên 

ngành); 

- Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà 

đầu tư nước ngoài; 

- Hợp đồng PPP (là hợp đồng mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư) đã ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tài liệu khác chứng 

minh việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật. 

 

2. Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/09/2019 về xác định xuất xứ 

hàng hóa xuất nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành. 

Ngày ban hành: 05/09/2019. 

Ngày hiệu lực: 21/10/2019. 

Theo đó, ngoài các trường hợp bị từ chối nêu tại Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 

20/04/2018, của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định các trường hợp về xác định xuất xứ 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: 

- Người khai hải quan không khai số tham chiếu, ngày cấp hoặc chưa có chứng từ 

chứng nhận xuất xứ tại thời điểm làm thủ tục hải quan mà không khai chậm nộp trên 

tờ khai hải quan nhập khẩu; 

- Người khai hải quan khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhưng 
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khai bổ sung và nộp chứng từ quá thời hạn; 

Ngoài ra, Thông tư còn bổ sung việc xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu để áp 

dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định đối tác, toàn diện và tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương: 

- Phải có đủ thông tin tối thiểu như người xuất khẩu hoặc người sản xuất, tên, địa chỉ 

(gồm quốc gia), số điện thoại và địa chỉ email của người chứng nhận… 

- Khi từ chối áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, cơ quan hải quan thông báo lý do bằng 

văn bản cho người nhập khẩu biết… . 

 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

1.   Công văn số 68928/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa 

đơn điện tử kèm bảng kê. 

Ngày ban hành 03/09/2019. 

Theo quy định tại điều 3, Thông tư 32/2011/TT-BTC, hóa đơn điện tử chỉ có giá trị pháp lý 

khi thỏa mãn điều kiện "thông tin chứa trong hóa đơn có thể truy cập, sử dụng được dưới 

dạng hoàn chỉnh khi cần thiết". 

Theo đó, đối với danh mục hàng hóa bán ra, doanh nghiệp phải hiển thị đầy đủ trên hóa đơn 

điện tử, không được lập bảng kê bằng giấy để đính kèm. 

Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử có đính kèm file dữ liệu điện tử cho 

khách hàng nếu có sự đảm bảo, đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn 

điện tử và thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn 

chỉnh khi cần thiết thì được chấp nhận. 

 

 Công văn số 72264/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng 

hóa đơn điện tử. 

Ngày ban hành 16/09/2019. 

Theo quy định tại khoản 1, điều 11, Thông tư 39/2014/TT-BTC , sau khi hết thời hạn mua 

hóa đơn của cơ quan thuế (12 tháng), nếu Công ty đáp ứng điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử  

theo khoản 2, điều 4 và khoản 1, điều 7, Thông tư 32/2011/TT-BTC thì được quyền chuyển 

sang sử dụng hóa đơn điện tử. 

Tuy nhiên, cần lưu ý một số yêu cầu sau: 
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- Gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 2, điều 7, Thông 

tư 32/2011/TT-BTC trước khi sử dụng hóa đơn. 

- Dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử  

và hủy hết các hóa đơn còn tồn (điểm b, khoản 2, điều 12 và điểm c, khoản 1, điều 21, Thông 

tư 39/2014/TT-BTC).  

- Nộp báo cáo hóa đơn theo tháng từ ngày đầu tháng đến hết ngày dừng sử dụng hóa đơn mua 

của cơ quan thuế và chuyển sang nộp báo cáo hóa đơn theo quý kể từ ngày tiếp theo (điều 27 

Thông tư 39/2014/TT-BTC, sửa đổi tại khoản 4, điều 5, Thông tư 119/2014/TT-BTC). 

 

 Công văn số 72249/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội về trường hợp 

khách hàng không lấy hóa đơn. 

Ngày ban hành 16/09/2019. 

Theo quy định tại điều 18, Thông tư 39/2014/TT-BTC, khi bán hàng hóa, dịch vụ dưới 

200.000 đồng, doanh nghiệp được miễn lập hóa đơn, chỉ cần cuối ngày lập 01 hóa đơn tổng 

kèm bảng kê bán lẻ. Tuy nhiên, khi bán hàng hóa, dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên, doanh 

nghiệp bắt buộc phải lập hóa đơn, cho dù người mua không cần hóa đơn (khoản 7 Điều 3 

Thông tư 26/2015/TT-BTC). Trường hợp người mua không cần hóa đơn thì vẫn phải lập 

riêng cho từng người và ghi rõ là "người mua không lấy hóa đơn" hoặc "người mua không 

cung cấp tên, địa chỉ, MST", không được phép gộp lại để xuất chung 01 hóa đơn. 

 

 Công văn số 73223/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn chứng 

từ khi sử dụng voucher, phiếu quà tặng. 

Ngày ban hành 19/09/2019. 

“Phiếu quà tặng” (hay Voucher) không phải là hàng hoá, dịch vụ mà chỉ là chứng từ có giá trị 

để đổi lấy hàng hoá, dịch vụ. 

Theo đó, trường hợp công ty mua voucher của nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ để làm giải 

thưởng cho khách hàng trong các chương trình quảng cáo hoặc bán lại cho đối tác thì khi thu 

tiền bán voucher chỉ lập phiếu thu. 

Tại thời điểm khách hàng sử dụng các voucher này để đổi lấy hàng hoá, dịch vụ thì cơ sở bán 

hàng hoá, dịch vụ mới phát hành hoá đơn và khai nộp thuế. 
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5.  Công văn số 70837/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách 

thuế TNCN. 

Ngày ban hành 10/09/2019. 

Theo quy định tại khoản 2, điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC, khoản đóng BHYT được 

giảm trừ khi tính thuế TNCN. 

Tuy nhiên, điều khoản nêu trên chỉ giảm trừ khoản đóng BHYT bắt buộc do công ty trích 

đóng cho người lao động, không giảm trừ khoản BHYT tự nguyện do người lao động tự mua. 

Trường hợp người lao động bị bệnh hiểm nghèo và được công ty hỗ trợ tiền khám chữa bệnh 

hiểm nghèo thì khoản hỗ trợ này được miễn khấu trừ thuế TNCN theo điểm g.1, khoản 2, 

điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC. 

 

 Công văn số 3612/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định giá 

trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp. 

Ngày ban hành 12/09/2019. 

Công văn này hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản cố định, công cụ lao động, hàng 

hóa tồn kho của hộ kinh doanh khi đổi thành doanh nghiệp để được hạch toán và tính 

vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Cụ thể như sau: 

- Đối với tài sản cố định, công cụ lao động, hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh 

có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì tiếp tục đăng ký trở thành vốn 

đầu tư ban đầu của doanh nghiệp mới thành lập. 

- Đối với tài sản cố định, công cụ lao động, hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh 

không có hoặc không đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định thì Hộ kinh 

doanh thực hiện đánh giá lại tài sản. 
Doanh nghiệp mới thành lập từ hộ kinh doanh căn cứ vào kết quả thẩm định của cơ 

quan thẩm định giá để làm cơ sở ghi sổ kế toán và được tính vào chi phí được trừ 

(khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ lao động theo quy định) khi xác định thu 

nhập chịu thuế. 
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C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 

 1.  Từ 01/07/2020, miễn phạt chậm nộp cho doanh nghiệp bỏ trốn. 

Khoản 6, điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định: “Chưa tính tiền chậm nộp 

đối với các trường hợp được khoanh nợ theo quy định tại điều 83 của Luật này”. 

Căn cứ các quy định nêu trên, từ ngày 01/07/2020, người nộp thuế đã chết, mất tích, tự giải 

thể, phá sản, ngưng nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh thuộc trường hợp được khoanh nợ thuế và 

cơ quan thuế chưa tính tiền chậm nộp đối với các trường hợp này. Ngoài ra, hiện nay Bộ Tài 

chính được Chính phủ giao chủ trì xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ 

đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước, trong đó có giải pháp 

không tính tiền chậm nộp; xóa tiền phạt, tiền chậm nộp phát sinh trước ngày Luật Quản lý 

thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành đối với người nộp thuế đã chết, mất tích, tự giải 

thể, phá sản, ngưng nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh. 

Dự thảo Nghị quyết sẽ được trình Quốc hội khóa XIV xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 

(tháng 10/2019). 

 

2. 04 lỗi cần tránh khi khởi tạo hóa đơn điện tử 

Căn cứ pháp lý: Thông tư 10/2014/TT-BTC. 

Nhằm đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử được thuận lợi, doanh nghiệp có ý định hoặc 

đang sử dụng hóa đơn điện tử cần tránh những lỗi dưới đây khi khởi tạo hóa đơn điện tử: 

STT Lỗi vi phạm Mức phạt 

1 

Khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ một trong các nội 

dung bắt buộc phải đúng sau đây: 

- Ký hiệu hóa đơn; 

- Ký hiệu mẫu hóa đơn; 

- Số hóa đơn. 

Phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng 
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2 

Khởi tạo hóa đơn điện tử đảm bảo đúng các nội dung 

bắt buộc như trên nhưng thiếu hoặc sai các nội dung 

khác, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết 

phải có đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài 

chính. 

- Phạt cảnh cáo nếu nội dung 

thiếu hoặc sai trên hóa đơn đã 

được khắc phục và vẫn đảm 

bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ

kinh tế phát sinh, không ảnh 

hưởng đến số thuế phải nộp. 

- Phạt 2 triệu đồng nếu nội 

dung thiếu hoặc sai trên hóa 

đơn không được khắc phục 

nhưng đảm bảo phản ánh đầy 

đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Phạt tiền từ 2 - 4 triệu 

đồng nếu nội dung thiếu hoặc 

sai trên hóa đơn ảnh hưởng đến 

số thuế phải nộp. 

3 

Khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ các điều kiện 

quy định. 

Hiện nay, các điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử được 

thực hiện theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-

CP và hướng dẫn chi tiết tại điều 4 của Thông tư 

32/2011/TT-BTC. 

Phạt tiền từ 4 - 8 triệu đồng 

4 

Khởi tạo hóa đơn điện tử giả. 

Hóa đơn giả là hóa đơn được khởi tạo theo hóa đơn đã 

được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc khởi 

tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn. 

Phạt tiền từ 20 - 50 triệu đồng,

doanh nghiệp còn bị đình chỉ

quyền khởi tạo hóa đơn điện tử

từ 01 tháng đến 03 tháng, kể từ

ngày quyết định xử phạt có 

hiệu lực thi hành. 

 

Doanh nghiệp có hành vi vi phạm các lỗi nêu trên sẽ bị buộc phải hủy các hóa đơn được khởi 

tạo không đúng quy định. 
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3. Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2019/TT-BTC, ngày 

26/08/2019 hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Ngày hiệu lực: 15/10/2019. 

Cụ thể 05 trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ bảo lãnh tín dụng xem xét xử lý rủi 

ro như sau: 

- Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi 

ro chính trị, chiến tranh gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách 

hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký; 

- Khách hàng bị phá sản; 

- Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách 

hàng, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt 

buộc đã ký; 

- Khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo hợp 

đồng nhận nợ bắt buộc đã ký; 

- Khách hàng có khoản nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) theo kết quả phân loại nợ. 

Khi gặp các rủi ro này, Quỹ bão lãnh tín dụng sẽ thực hiện một hoặc một số biện pháp: Cơ 

cấu lại nợ (điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ); khoanh nợ; xử lý tài sản bảo đảm; bán nợ, 

xóa nợ lãi; xóa nợ gốc. 
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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) 


