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A. VĂN BẢN MỚI 

1. 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 1/1/2019, 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. 

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%. 

2. Nghị định: 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018: quy định chi tiết luật bảo 

hiểm xã hội và luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc 

đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại việt nam. 

Ngày ban hành: 15/10/2018. 

Ngày hiệu lực: 01/12/2018. 

NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, tham gia đóng BHXH bắt buộc sẽ được 
hưởng BHXH một lần khi có yêu cầu nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 
- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1 Điều 9 Nghị định 143 (như NLĐ 
Việt Nam) mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH; 
- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, 
xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những 
bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế; 
- NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 143 nhưng 
không tiếp tục cư trú tại Việt Nam; 
- NLĐ khi chấm dứt hợp đồng lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu 
lực mà không được gia hạn. 
Nghị định 143/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2018; Chế độ nêu trên được áp dụng 
từ ngày 01/01/2022. 
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3. Nghị định: 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018, đang hưởng trợ 

cấp thất nghiệp thì không phải đóng bảo hiểm y tế. 

Ngày ban hành: 17/10/2018. 

Ngày hiệu lực:   01/12/2018. 

Điều 2. Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng 

1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. 

2. Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ. 

3. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần 

chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. 

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. 

5. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận 

nuôi con nuôi. 

6. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Như vậy, nếu người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì không phải đóng bảo hiểm y tế.  

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

1. Công văn số 2717/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của Bảo hiểm xã hội TP. 

HCM về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-

BNN từ ngày 01/01/2019. 

Ngày ban hành 20/12/2018. 

Văn bản yêu cầu các doanh nghiệp tại TP. HCM phải điều chỉnh lại thang bảng lương và mức 

đóng BHXH kể từ tháng 1/2019 theo mức lương tối thiểu vùng mới quy định tại Nghị định 

157/2018/NĐ-CP. 

Riêng người lao động có tay nghề (đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 

Điều 5 Nghị định 157/2018/NĐ-CP ), mức lương tối thiểu phải cộng thêm ít nhất 7%. 

Thời hạn điều chỉnh mức đóng BHXH chậm nhất đến ngày 28/2/2019. 

2. Công văn số 84485/CT-TTHT ngày 26/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 

chính sách thuế TNCN. 

Ngày ban hành 26/12/2018. 

Theo quy định tại điểm đ.4 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC , "công tác phí" nếu 

đáp ứng đủ điều kiện hạch toán thì được miễn thuế TNCN. 

Theo đó, trường hợp Công ty phát sinh công tác phí cho người nước ngoài được điều chuyển 
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sang làm công tác kiểm soát nội bộ của Công ty, nếu đáp ứng đủ điều kiện hạch toán theo 

Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được miễn tính thuế TNCN. 

3. Công văn 5114/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị 

gia tăng 

Ngày ban hành : 14/12/2018 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5764/CT-KTra1 ngày 10/9/2018 của Cục Thuế tỉnh 

Thừa Thiên Huế về khấu trừ thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 

Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào: 

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch 

vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường 

của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất. 

… 

Trường hợp nhà ở cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp do cơ sở kinh doanh đi 

thuê thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê nhà ở công 

nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT đối với khoản tiền thuê nhà trong trường hợp này được 

khấu trừ theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu 

công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc 

nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu 

công nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà mua phục vụ cho công nhân được khấu 

trừ toàn bộ. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác, giữ các 

chức vụ quản lý tại Việt Nam, hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng lao động ký với cơ 

sở kinh doanh tại Việt Nam thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế GTGT của khoản 

tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài này. 

Trường hợp các chuyên gia nước ngoài vẫn là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài, chịu 

sự điều động của doanh nghiệp ở nước ngoài, được doanh nghiệp ở nước ngoài trả lương và 

hưởng các chế độ của doanh nghiệp ở nước ngoài trong thời gian sang Việt Nam công tác, 

giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và cơ sở kinh doanh tại Việt Nam có hợp đồng bằng văn bản 

nêu rõ doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước 

ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các 

chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ sở kinh doanh tại Việt Nam chi trả được 

khấu trừ.” 
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4. Công văn số 79557/CT-TTHT ngày 3/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 

thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản phụ cấp trả cho người lao động 

Ngày ban hành: 03/12/2018 

Theo quy định tại điểm đ.4 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC , điều khoản này chỉ 

miễn thuế TNCN đối với các khoản khoán công tác phí, văn phòng phẩm và điện thoại. 

Theo đó, trường hợp Công ty khoán các khoản phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe, chuyên cần và 

tiền điện thoại cho người lao động thì chỉ phụ cấp điện thoại được miễn thuế TNCN. Các 

khoản phụ cấp thuê nhà, xăng xe, phụ cấp chuyên cần phải tính thuế. 

Tất cả các khoản phụ cấp cho người lao động kể trên nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 

4 Thông tư 96/2015/TT-BTC đều được hạch toán. 

5. Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị 

định số 146/2018/NĐ-CP 

Ngày ban hành: 29/11/2018 

Từ 1/12/2018, nhiều đối tượng sẽ được thay đổi mã thẻ và mức hưởng BHYT theo quy định 

mới tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Chi tiết tham khảo Bảng đối chiếu thay đổi mã đối 

tượng, mức hưởng BHYT đính kèm phía dưới Công văn này. 

Đặc biệt, đối với lao động nghỉ thai sản, mã đối tượng sẽ ký hiệu là NO và mã mức hưởng ký 

hiệu bằng số 4 (điểm 2.3 mục 2). 

Ngoài ra, thời hạn sử dụng thẻ BHYT cũng có một số điều chỉnh. Theo đó, đối với người 

đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, thẻ BHYT sẽ có giá trị từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp (Điều 

13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ). 

Mức hưởng BHYT mới theo Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP được áp dụng cho cả những 

người đang điều trị (nội trú hoặc ngoại trú) trước 1/12/2018 nhưng ra viện/ kết thúc đợt điều 

trị từ 1/12/2018 (điểm 3.1 mục 3). 

Trường hợp đi KCB trái tuyến (ngoài nơi đăng ký ban đầu), sau đó được chuyển tuyến đến 

bệnh viện khác vẫn được hưởng BHYT, mức hưởng theo khoản 3 Điều 22 Luật BHYT (điểm 

3.2 mục 3). 

Tuy nhiên, những trường hợp KCB theo yêu cầu sẽ không được Quỹ BHYT chấp nhận thanh 

toán (điểm 3.4 mục 3). 

Đối với người hết hạn thẻ BHYT trong thời gian đang nằm viện sẽ được gia hạn thanh toán 

BHYT cho đến khi ra viện, nhưng tối đa không quá 15 ngày kể từ ngày thẻ BHYT hết hạn 

(điểm 3.6 mục 3). 
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Công văn số 510/BHXH-CSYT ngày 22/12/2017 về việc thanh toán BHYT cho một số dịch 

vụ y tế chuyển sang cơ sở KCB khác thực hiện và Công văn số 1508/BHXH-CSYT ngày 

07/5/2018 về việc thanh toán các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS hết hiệu lực kể từ 

ngày 01/12/2018. 

6. Công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 và Khoản 3 của Công văn 

820/TCT-DNL ngày 13/3/2017 có hướng dẫn: về chữ ký điện tử của người 

mua trên hóa đơn điện tử.  

Thứ nhất, về chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử: 

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Khoản 5 Điều 5 Nghị đinh 

51/2010/NĐ-CP có quy định: 

“5. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác 

nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.” 

Tại Điểm e Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về nội 

dung của hóa đơn điện tử như sau: 

“1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau: 

… 

e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa 

đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua 

là đơn vị kế toán. 

… 

Căn cứ các quy định nêu trên, thì: 

- Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán thì không phải có chữ ký điện tử của 

người mua. 

- Trường hợp người mua là đơn vị kế toán, nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung 

cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, 

biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... thì người bán lập hóa đơn 

điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký 

điện tử của người mua. 

Lưu ý: Trong trường hợp cần phải có chữ ký điện tử mà người mua không có thì có thể tải 

phần mềm SignOffline (Chữ ký số, chữ ký điện tử Offline) về máy và và cắm token chữ ký 

số của công ty vào, chọn thư mục, file cần ký. Sau đó đưa file vào danh sách file chưa ký và 

nhấn nút ký file. 
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Thứ hai, về việc miễn chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử: 

Trường hợp doanh nghiệp muốn miễn chữ ký điện tử của người mua thì doanh nghiệp phải 

làm công văn yêu cầu lên cơ quan thuế và phải được cơ quan thuế chấp thuận. 

Việc miễn chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử sẽ được Cục thuế xem xét cho 

từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp. 
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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) 


