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Trang 2 

 

1. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết luật 

thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 

Theo đó, một số các thay đổi quan trọng được tóm tắt như dưới đây: 

1.1 Đối tượng áp dụng 

Mở rộng thêm đối tượng được thực hiện khuyến mại đối với thương nhân phân phối của 

thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. 

 

1.2 Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại 

 Bổ sung thêm sản phẩm KHÔNG được dùng làm hàng hóa khuyến mại bao gồm: 

xổ số, thuốc lá và sữa thay thế sữa mẹ. 

 Bổ sung thêm TIỀN vào loại hàng hóa, dịch vụ được dùng để khuyến mại, ngoại trừ 

một số trường hợp theo quy định. 

 

1.3 Khuyến mại theo phương thức đa cấp 

Các doanh nghiệp phải đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thì mới được thực hiện 

chương trình khuyến mại theo mô hình đa cấp. 

 

1.4 Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 

 Hạn mức giảm giá tối đa của các hàng hóa, dịch vụ khuyến mại (“hạn mức khuyến 

mại”) là 50%; 

 Mức giảm giá tối đa 100% có thể được áp dụng đối với các chương trình khuyến mại 

(CTKM) tập trung do cơ quan Nhà nước chủ trì tổ chức hoặc tổ chức vào các dịp Tết, 

lễ, và các chương trình, hoạt động do Thủ tướng Chính phủ quyết định; 

 Các sản phẩm không áp dụng hạn mức khuyến mại gồm:  

 Hàng hóa, dịch vụ thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;  

 Hàng thực phẩm tươi sống;  

 Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa 

điểm, ngành nghề kinh doanh;  

 

1.5 Thời gian khuyến mại 

 Tăng thời gian khuyến mại bằng hình thức giảm giá tới tối đa 120 ngày trong một 

năm (trước đây là 90 ngày). Số ngày giảm giá tối đa trong năm không bao gồm thời 

gian các chương trình theo hình thức giảm giá trong khuôn khổ CTKM tập trung; 

 Không quy định số ngày tối đa trong một CTKM giảm giá (trước đây quy định là 45 

ngày). 

 

1.6 Thủ tục thông báo, đăng ký CTKM 

 Giảm thời hạn thông báo tối thiểu trước khi thực hiện CTKM của thương nhân đến 

Cơ quan quản lý từ 07 ngày xuống còn 03 ngày.  

 Bổ sung một số trường hợp KHÔNG PHẢI THÔNG BÁO CTKM gồm: 

 CTKM có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu; 

 Thương nhận chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch 

thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến. 

Văn bản pháp luật mới 
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 Giảm thời gian tối đa trả lời hồ sơ đăng ký CTKM từ thời điểm nhận hồ sơ đăng ký từ 
07 ngày xuống còn 5 ngày. 

 

1.7 Công bố, báo cáo kết quả CTKM 

 TĂNG thời hạn công bố kết quả và trao thưởng cho người trúng thưởng từ 30 ngày 

lên 45 ngày. 

 Quy định về thời hạn báo cáo kết quả thực hiện CTKM như sau: 

 Thời hạn báo cáo Cơ quan quản lý sau khi hết thời hạn trao thưởng: tối đa 45 

ngày; 

 Trong trường hợp phải trích nộp 50% giá trị giải thưởng không có người trúng 

thưởng, thời hạn ra quyết định thu nộp kể từ khi nhận được báo cáo: 07 ngày làm 

việc; 

 Thời hạn nộp tiền của thương nhân từ thời điểm nhận quyết định trích nộp của Cơ 

quan quản lý: 15 ngày làm việc. 

 

1.8 Thời hạn đăng ký hội chợ, triển lãm 

Thay đổi quy định về việc đăng ký hội chợ, triển lãm trước khi thực hiện như sau: 

 

Tối đa  

(sớm nhất) 

Hội chợ, triển lãm 

thương mại tổ chức tại 

Tối thiểu  

(chậm nhất) 

365 ngày 
Việt Nam 30 ngày 

Nước ngoài 45 ngày 

 

Trước đây: đăng ký tại Sở Thương mại nơi dự kiến tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 

trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm. 

2. Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 38/2015/TT-BTC 

về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và 

quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Một số nội dung được bổ sung, sửa đổi tại Thông tư như sau: 

 Bổ sung quy định về nộp, xác nhận và sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ 

thuế; 

 Bổ sung hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan; 

 Bổ sung các quy định về hồ sơ hải quan như hồ sơ đối với hàng xuất khẩu, hàng nhập 

khẩu, hàng thuộc đối tượng không chịu thuế, hàng miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế; 

 Bổ sung quy định về lưu giữ hồ sơ hải quan; 

 Bổ sung các nguyên tắc khai hải quan; 

 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký tờ khai hải quan; 

 Bổ sung, điều chỉnh về khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu; 

 Sửa đổi nguyên tắc thực hiện và trách nhiệm của người khai hải quan đối với khai thay đổi 

mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa. 
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Công văn mới cần lưu ý  

I. THUẾ TNCN 

1. Công văn số 2710/TCT-PC ngày 

9/7/2018 về phạt chậm nộp thuế TNCN 

Ông A đến ngày 14/11/2017 mới nộp hồ sơ 

quyết toán thuế TNCN của năm 2011 thì ông 

không bị xử phạt đối với hành vi chậm nộp 

tiền thuế TNCN của năm 2011 do đã quá thời 

hiệu xử phạt. 

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/7/2013 trở đi, hình 

thức xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền 

thuế đã được thay bằng biện pháp khắc phục 

hậu quả là tiền chậm nộp tiền thuế. Vì vậy, kể 

từ ngày 01/7/2013, ông phải nộp tiền chậm 

nộp tính trên số tiền thuế chậm nộp theo các 

mức quy định tương ứng với từng thời kỳ 

theo quy định. 

Tiền chậm nộp được tính cụ thể như sau: 

 Từ 01/7/2013 đến trước 01/01/2015: 
0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm 

nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá 

thời hạn 90 ngày;  

 Từ ngày 01/01/2015 đến trước 01/7/2016: 

0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm 

nộp;  

 Từ ngày 01/7/2016: 0,03%/ngày tính trên 
số tiền thuế chậm nộp. 

 

II. THUẾ TNDN 

1. Công văn số 2637/TCT-CS ngày 

4/7/2018 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế TNDN 

Trường hợp doanh nghiệp thuê mặt bằng để 

làm văn phòng Công ty mà mặt bằng này hiện 

đang là tài sản tranh chấp (đang được tòa thụ 

lý) thì khoản chi phí thuê nhà này không đủ 

điều kiện để ghi nhận là chi phí hợp lý khi xác 

định thu nhập chịu thuế TNDN. 

2. Công văn số 2512/TCT-CS ngày 

22/6/2018 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế 

Công ty có quy định rõ việc nộp thay thuế 

TNCN cho người trúng thưởng trong các thể 

lệ chương trình khuyến mại đăng ký với Sở 

Công thương/Bộ Công thương, thực tế Công 

ty có nộp thay đồng thời giá trị mà người 

trúng thưởng nhận được không bao gồm phần 

thuế TNCN nộp thay; Công ty có đầy đủ hóa 

đơn, chứng từ theo quy định thì Công ty được 

tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế TNDN. 

III. THUẾ NHÀ THẦU 

1. Công văn số 2575/TCT-CS ngày 

28/6/2018 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế nhà thầu 

Để đảm bảo tính thống nhất, quy định cụ thể 

về việc thay đổi phương pháp nộp thuế đối 

với Nhà thầu nước ngoài như sau: 

 Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước 
ngoài (gọi tắt chung là NTNN) đang thực 

hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp nào 

thì phải tiếp tục khai, nộp thuế theo 

phương pháp đang thực hiện cho đến khi 

kết thúc hợp đồng. 

 NTNN nếu tiếp tục ký hợp đồng mới tại 

Việt Nam khi chưa kết thúc hợp đồng cũ 

thì tiếp tục thực hiện theo các phương 

pháp đã thực hiện của hợp đồng cũ. 

 Trường hợp việc ký kết, thực hiện hợp 
đồng nhà thầu/nhà thầu phụ mới sau khi 

kết thúc hợp đồng cũ thì NTNN được 

đăng ký lại phương pháp nộp thuế cho 

hợp đồng mới. 

 Trường hợp cùng một thời điểm mà 
NTNN thực hiện nhiều hợp đồng, nếu có 

một hợp đồng đủ điều kiện theo quy định 

và NTNN đăng ký nộp thuế theo một 

trong ba phương pháp (khấu trừ, kê khai 

hoặc hỗn hợp) thì các hợp đồng khác (kể 

cả những hợp đồng không đủ điều kiện) 

cũng phải thực hiện nộp thuế theo 

phương pháp đó. 
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IV. THUẾ GTGT 

1. Công văn số 2545/TCT-KK ngày 

25/6/2018 của Tổng cục Thuế về việc kê 

khai các khoản chi phí dự án và chi phí 

hoạt động kinh doanh riêng biệt 

Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ 

dự án đầu tư có thuế GTGT của hàng hóa, 

dịch vụ sử dụng cho đầu tư nếu đáp ứng 

Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 

12/08/2016 và các điều kiện về khấu trừ thuế 

thì được hoàn thuế GTGT. 

Hồ sơ kê khai thuế GTGT cụ thể như sau: 

 Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua 

vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh 

doanh chịu thuế GTGT (không sử dụng 

cho dự án đầu tư) kê khai tờ khai mẫu số 

01/GTGT. 

 Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua 
vào sử dụng cho dự án đầu tư kê khai tờ 

khai mẫu số 02/GTGT. 

2. Công văn số 2514/TCT-CS ngày 

22/6/2018 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế 

 Trường hợp Trường tiểu học có thu tiền 
ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và 

các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, 

chi hộ thì các khoản này thuộc đối tượng 

không chịu thuế GTGT; 

 Trường hợp Công ty ký hợp đồng dịch vụ 

cung cấp suất ăn cho học sinh và giáo 

viên với Trường tiểu học thì dịch vụ trên 

thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 

3. Công văn số 2171/TCT-CS ngày 

4/6/2018 của Tổng cục Thuế về thuế 

GTGT 

Trường hợp công ty cung cấp dịch vụ cho 

thuê máy chủ cho khách hàng ở Hàn Quốc và 

máy chủ được đặt tại công ty (Việt Nam) thì 

dịch vụ này không được coi là dịch vụ xuất 
khẩu và thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 

thuế GTGT 10%. 

 

V. QUẢN LÝ THUẾ, HÓA ĐƠN CHỨNG 

TỪ 

1. Công văn số 2602/TCT-KK ngày 

29/6/2018 của Tổng cục Thuế về việc 

khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp 

sau khi đã ban hành quyết định giải thể 

Trường hợp Công ty đã có Quyết định giải 

thể và đã gửi hồ sơ giải thể đến cơ quan thuế 

nhưng chưa gửi hô sơ đến cơ quan đăng ký 

kinh doanh là vi phạm quy định của Luật 

Doanh nghiệp.  

Công ty không được khôi phục mã số thuế 

(MST) sau khi cơ quan thuế đã đóng MST về 

trạng thái 03 "NNT ngừng hoạt động và đang 

làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST". 

Trường hợp, doanh nghiệp có phát sinh thanh 

lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người 

mua sau khi cơ quan thuế đóng MST thì Công 

ty gửi hồ sơ cấp hóa đơn lẻ đến cơ quan thuế 

quản lý để được cấp hóa đơn bán hàng theo 

quy định. 

2. Công văn số 2451/TCT-CS ngày 

20/6/2018 của Tổng cục Thuế về hóa 

đơn điện tử 

Trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro 

cao về thuế thì doanh nghiệp mua hóa đơn 

của cơ quan thuế hoặc sử dụng hóa đơn điện 

tử có mã của cơ quan thuế. 

Hiện nay, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đang 

xây dựng dự thảo Nghị định về hóa đơn, 

chứng từ điện tử thay thế và xây dựng hệ 

thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan 

thuế. Do vậy, Cục Thuế thành phố Hà Nội 

hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc loại rủi ro 

cao về thuế mua hóa đơn trong thời gian 12 

tháng. Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình 

hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế 

của doanh nghiệp và đề nghị của doanh 

nghiệp, trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ 

quan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp 

chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc 

tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu 

không đáp ứng điều kiện. 

 



 

  

 

 

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 

Phó phòng Tư vấn đào tạo  

- phụ trách bản tin 

Mobile: 0944 686 905 

Email: hiengiang.afa@gmail.com 
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