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Trang 2 

 

1. Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) 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 

Nghị định này quy định chi tiết về mức đóng BHXH của người lao động nước ngoài. Theo 

đó, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia 

bảo hiểm xã hội 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. 

Mức đóng cụ thể như sau: 

Đối tượng đóng Quỹ đóng 

Mức đóng 

(% trên tiền 

lương tháng) 

Hiệu lực 

kể từ ngày 

Người lao động Quỹ hưu trí và tử tuất 8% 01/01/2022 

Người sử dụng lao 

động 

Quỹ hưu trí và tử tuất 14% 01/01/2022 

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp 
0.5% 01/12/2018 

Quỹ ốm đau và thai sản 3% 01/12/2018 

2. Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 

số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi 

hành quyết định hành chính thuế 

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý như sau: 

 Tạm dừng hoặc chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế nợ tiền 

thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp mà số tiền đang bị cưỡng chế hoặc đến thời hạn áp dụng 

biện pháp cưỡng chế, nhưng đã được cơ quan thuế ban hành một trong các văn bản sau: 

- Quyết định nộp dần tiền thuế nợ; 

- Quyết định gia hạn nộp thuế; 

- Thông báo không tính tiền chậm nộp. 

 Bổ sung phương thức gửi quyết định cưỡng chế theo phương thức điện tử trong trường 

hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử. 

 Sửa đổi thời điểm ban hành quyết định cưỡng chế: 

- Sau ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày hết thời hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền 

thuế được cho phép nộp dần. 

- Ngay sau ngày hết thời hạn gia hạn nộp thuế. 

- Ngay sau ngày người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính về thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt (trừ trường hợp được hoãn 

hoặc tạm đình chỉ thi hành). 

Văn bản pháp luật mới 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-215-2013-tt-btc-huong-dan-cuong-che-thi-hanh-quyet-dinh-hanh-chinh-thue-219363.aspx
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1. Công văn số 4003/TCT-CS ngày 

17/10/2018 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế 

Công ty phát sinh chi phí mua hàng hoá bên 

ngoài để làm quà tặng, quà tết cho cán bộ, 

công nhân viên không dùng quỹ phúc lợi thì 

nếu khoản chi phí đó không vượt quá 01 

tháng lương bình quân thực tế thực hiện 
trong năm tính thuế theo quy định thì: 

 Được tính vào chi phí được trừ khi xác 

định thu nhập chịu thuế TNDN; 

 Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào 

tương ứng với phần tính vào chi phí 

được trừ; 

 Phải lập hoá đơn GTGT theo quy định. 

 

2. Công văn số 4023/TCT-TNCN ngày 

17/10/2018 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế TNCN với thu nhập từ chuyển 

nhượng chứng khoán 

Trường hợp cá nhân bán lại cổ phần ưu đãi 

cho Công ty do nghỉ việc trước thời hạn 

cam kết thì giá chuyển nhượng chứng 

khoán là giá thực tế chuyển nhượng thực 

hiện qua Trung tâm lưu ký chứng khoán 

Việt Nam hoặc giá ghi trên hợp đồng 

chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế 

toán của Công ty tại thời điểm lập báo cáo 

tài chính gần nhất theo quy định của pháp 

luật về kế toán trước thời điểm chuyển 

nhượng. 

3. Công văn số 3850/TCT-TNCN ngày 

10/10/2018 của Tổng cục Thuế về đăng 

ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc 

Trường hợp trong năm tính thuế 2018, 

người nộp thuế (là mẹ) đã đăng ký giảm trừ 

gia cảnh cho con thì tiếp tục thực hiện giảm 

trừ gia cảnh đến hết năm. Trường hợp 

người nộp thuế (là bố) muốn tính giảm trừ 

gia cảnh cho con thì thực hiện thủ tục đăng 

ký khi có thay đổi về người phụ thuộc để 

được tính giảm trừ gia cảnh khi xác định 

thu nhập chịu thuế từ năm 2019. 

4. Công văn số 3842/TCT-KK ngày 

9/10/2018 của Tổng cục Thuế về thuế giá 

trị gia tăng 

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động sản 

xuất kinh doanh xuất khẩu hàng may mặc 

có phát sinh hoạt động chuyển nhượng tài 

sản gắn liền với quyền sử dụng đất (chuyển 

nhượng nhà máy) ngoại tỉnh, đã kê khai nộp 

thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh thì việc xác 

định số thuế còn phải nộp, số thuế còn được 

khấu trừ như sau: 

Số thuế GTGT phải nộp/Số thuế GTGT còn 

được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ tiêu 

thụ trong nước được xác định bằng (=) số 

thuế GTGT bán ra của hàng hóa, dịch vụ 

tiêu thụ trong nước trừ (-) số thuế GTGT 

đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ 

trong nước trừ (-) số thuế GTGT đã nộp 

của hoạt động vãng lai ngoại tỉnh. 

Trường hợp Công ty phát sinh số thuế 

GTGT phải nộp trong nước thì được bù trừ 

với số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, 

dịch vụ xuất khẩu. Nếu sau khi bù trừ với 

số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch 

vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu 

đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được 

hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. 

Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, 

dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh 

thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân 

(x) với 10%. 

Trường hợp Công ty phát sinh số thuế 

GTGT chưa khấu trừ hết của đầu vào doanh 

thu tiêu thụ trong nước hoặc số thuế đã nộp 

vãng lai ngoại tỉnh thì Công ty không được 

cộng số chưa khấu trừ hết này với số 

thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ 

xuất khẩu để đề nghị hoàn thuế theo trường 

hợp xuất khẩu; Công ty được chuyển tiếp số 

thuế GTGT còn được khấu trừ hàng trong 

nước sang kỳ tính thuế tiếp theo. 

Công văn mới cần lưu ý 
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5. Công văn số  3930/TCT-DNL ngày 

12/10/2018 của Tổng cục Thuế về chi phí 

lãi vay được trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế 

Trường hợp doanh nghiệp có số dư tiền gửi 

ngân hàng có kỳ hạn; tiền gửi thanh toán có 

kế hoạch sử dụng phục vụ hoạt động sản 

xuất kinh doanh mà phát sinh chi phí lãi 

vay ngân hàng nếu khoản chi này có đầy 

đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định, phục 

vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp và không thuộc trường hợp 

dùng để góp vốn điều lệ hoặc chi trả lãi tiền 

vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng 

ký còn thiếu thì khoản chi phí lãi vay nên 

trên được tính vào chi phí được trừ khi xác 

định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động đầu 

tư xây dựng cơ bản, phát sinh khoản chi phí 

lãi vay phục vụ hoạt động đầu tư thì tính 

vào giá trị đầu tư. Trường hợp trong giai 

đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp 

phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu 

từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa khoản 

chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, 

sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi 

giảm giá trị đầu tư. 

 

6. Công văn số 3744/TCT-TNCN ngày 

3/10/2018 của Tổng cục Thuế về khai 

thuế TNCN 

Trường hợp các lao động làm việc tại Công 

ty có phát sinh tạm khấu trừ nộp thuế 

TNCN tại Lào (nước đã có ký kết hiệp định 

tránh đánh thuế 2 lần). Người lao động là cá 

nhân cư trú có thu nhập tại hai nước là nước 

Lào và nước Việt Nam không thuộc các 

trường hợp được ủy quyền quyết toán mà 

phải trực tiếp đi quyết toán với cơ quan 

thuế. 

Người lao động tại Công ty sẽ được trừ số 

thuế TNCN đã tạm khấu trừ tại nước Lào, 

số thuế được trừ không vượt quá số thuế 

phải nộp tính theo biểu thuế của Việt 

Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát 

sinh tại nước ngoài (nước Lào). Tỷ lệ phân 

bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu 

nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu 

nhập chịu thuế. 

 

7. Công văn số 3849/TCT-HTQT ngày 

10/10/2018 của Tổng cục Thuế trả lời 

kiến nghị về thuế chuyển lợi tức về Việt 

Nam 

Trường hợp đối tượng cư trú của Việt Nam 

tham gia góp vốn đầu tư thành lập công ty 

tại Singapore thì phải nộp thuế TNCN tại 

Việt Nam đối với thu nhập từ đầu tư vốn 

với thuế suất 5%. Trường hợp người nộp 

thuế đã nộp thuế đối với tiền lãi cổ phần tại 

Singapore thì người nộp thuế sẽ được khấu 

trừ vào số thuế phải nộp ở Việt Nam, tuy 

nhiên, số thuế được khấu trừ không vượt 

quá phần thuế TNCN phải nộp tại Việt 

Nam.  

 

8. Công văn số 3684/TCT-CS ngày 

28/9/2018 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế 

Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc của 

Công ty, không có tư cách pháp nhân, nếu 

có văn bản ủy quyền hợp pháp về việc 

Công ty ủy quyền cho đơn vị được thanh 

toán các chi phí và nhận tiền từ khách hàng 

thì chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ tài 

khoản của đơn vị sang tài khoản của bên 

bán và ngược lại đáp ứng điều kiện là 

chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt 

theo quy định của pháp luật về thuế. 

Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc của 

Công ty, không có tư cách pháp nhân thì 

việc sử dụng hóa đơn của đơn vị (chung 

mẫu hóa đơn của Công ty) thực hiện theo 

quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 

39/2014/TT-BTC. 



 

 

 

 

Ông Nguyễn Trọng Hiếu CPA, MBA 

Tổng Giám đốc 

Mobile: 0914 015 678 

Email: hieu.nt@afac.com.vn 

 Các thông tin trên Bản tin AFA Audit được chúng tôi cập 

nhật từ các văn bản pháp quy do các cơ quan nhà nước 

ban hành trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

cho mục đích tham khảo. Mặc dù đã cố gắng cung cấp 

thông tin một cách chính xác cụ thể nhất, việc áp dụng 

các thông tin này trong các trường hợp cụ thể có thể 

không hoàn toàn phù hợp, do đó cần tham khảo ý kiến 

của các chuyên gia tư vấn của chúng tôi. 

 

 

Ông Nguyễn Hải Nam MEng 

Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0983 488 113 

Email: nam.nh@afac.com.vn 

 

Ông Phạm Quang Trung CPA, MBA 

Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0935 58 3456 

Email: trung.pq@afac.com.vn/      

            trung.afa@gmail.com 

 

Ông Lê Huy Đông CPA 

Trưởng phòng Tư vấn đào tạo 

Mobile: 0944 322 988 

Email: donglh.afa@gmail.com 

 

Bà Nguyễn Thị Hiền Giang MBA,CPA 

Phó phòng Tư vấn đào tạo  

- phụ trách bản tin 

Mobile: 0944 686 905 

Email: hiengiang.afa@gmail.com 
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