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1. Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20.05.2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ 

cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 

Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối 

với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 

01/7/2019, bao gồm: 

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian 

tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ 

An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người 

làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. 

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại, Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 

09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. 

3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; 

người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-

TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng 

tháng. 

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 

130/CPngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 

của Hội đồng Bộ trưởng. 

5. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-

TTg, Quyết định 38/2010/QĐ-TTg. 

6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg. 

7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với 

quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-

TTg. 

8. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. 

Theo đó, từ ngày 01/7/2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và 

trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với 08 đối tượng nêu trên. 

2. Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10.05.2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động 

của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) 

Nghị định quy định chi tiết Điều 20 Luật Hỗ trợ DNNVV, về cơ cấu tổ chức, chức năng 

nhiệm vụ và phương thức hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV.Là quỹ tài chính nhà 

nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành 

lập, Quỹ hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ, với số vốn tối thiểu là 2.000 tỷ đồng. 

Theo nội dung Nghị định, hoạt động cho vay của Quỹ được thực hiện dưới hai hình thức:  

 Cho vay trực tiếp: đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết 
ngành, chuỗi giá trị có nhu cầu vay vốn; 

 Cho vay gián tiếp: thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại. 

Ngoài chức năng cho vay đối với DNNVV, Quỹ còn tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài 

trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ DNNVV. 

 

Văn bản pháp luật mới 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-41-2009-QD-TTg-chuyen-bao-hiem-xa-hoi-nong-dan-Nghe-An-sang-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-86252.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-121-2003-ND-CP-che-do-chinh-sach-doi-voi-can-bo-cong-chuc-o-xa-phuong-thi-tran-51472.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-09-1998-ND-CP-che-do-sinh-hoat-phi-doi-voi-can-bo-xa-phuong-thi-tran-bo-sung-Nghi-dinh-50-CP-41306.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-09-1998-ND-CP-che-do-sinh-hoat-phi-doi-voi-can-bo-xa-phuong-thi-tran-bo-sung-Nghi-dinh-50-CP-41306.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-91-2000-QD-TTg-tro-cap-nguoi-het-tuoi-lao-dong-tai-thoi-diem-ngung-huong-tro-cap-mat-suc-lao-dong-hang-thang-46622.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-613-QD-TTg-tro-cap-hang-thang-cho-nhung-nguoi-co-tu-du-15-105135.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-613-QD-TTg-tro-cap-hang-thang-cho-nhung-nguoi-co-tu-du-15-105135.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-130-CP-1975-Bo-sung-chinh-sach-che-do-dai-ngo-doi-voi-can-bo-xa-44650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-130-CP-1975-Bo-sung-chinh-sach-che-do-dai-ngo-doi-voi-can-bo-xa-44650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-111-HDBT-sua-doi-chinh-sach-che-do-can-bo-xa-phuong-43153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-142-2008-QD-TTg-thuc-hien-che-do-quan-nhan-tham-gia-chong-My-cuu-nuoc-duoi-20-nam-cong-tac-trong-quan-doi-da-phuc-vien-xuat-ngu-80704.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-142-2008-QD-TTg-thuc-hien-che-do-quan-nhan-tham-gia-chong-My-cuu-nuoc-duoi-20-nam-cong-tac-trong-quan-doi-da-phuc-vien-xuat-ngu-80704.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-38-2010-QD-TTg-sua-doi-Quyet-dinh-142-2008-QD-TTg-105277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-53-2010-QD-TTg-che-do-can-bo-chien-si-Cong-an-110702.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-62-2011-QD-TTg-che-do-chinh-sach-doi-tuong-tham-gia-131649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-62-2011-QD-TTg-che-do-chinh-sach-doi-tuong-tham-gia-131649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-2017-320905.aspx


 

 

 

1. Công văn số 1827/TCT-PC của Tổng cục 

Thuế ngày 08.05.2019 về xử phạt hành vi 

mất tài liệu, chứng từ kế toán 

Chi nhánh doanh nghiệp là tổ chức được 

thành lập hợp pháp theo Luật doanh nghiệp, 

được thực hiện các hoạt động có mục đích 

sinh lời trong phạm vi những ngành nghề 

mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. 

Do đó, trường hợp Chi nhánh Công ty làm 

mất tài liệu, hóa đơn, chứng từ kế toán thì 

Chi nhánh là chủ thể (đối tượng) bị xử 

phạt vi phạm hành chính theo pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính. 

 

2. Công văn số 1851/TCT-CS ngày 

09.05.2019 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế GTGT 

Tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 

219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ 

Tài chính đã được sửa đổi bổ sung theo quy 

định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 

130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 

100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính 

phủ hướng dẫn: 

“ - Các dịch vụ sau cung ứng tại Việt Nam 

cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không 

được áp dụng thuế suất 0% gồm: 

+ Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, 

văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào 

tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành; 

+ Dịch vụ thanh toán qua mạng; 

+ Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân 

phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại Việt 

Nam.” 

Như vậy, dịch vụ quảng cáo cung ứng tại 

Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước 

ngoài không được áp dụng thuế suất 0% mà 

được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 

10%. 
 

 

 

 

 

 

3. Công văn số 1535/TCT-CS ngày 

19.04.2019 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế 

Trường hợp Công ty A chuyển nhượng toàn 

bộ cổ phần của cổ đông sáng lập cho Công 

ty khác thì thu nhập này phải chịu thuế 

TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng 

vốn theo quy định tại văn bản pháp luật về 

thuế hiện hành. Việc kê khai, nộp thuế thực 

hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ 

Tài chính. 

 

4. Công văn số 1594/TCT-CS ngày 

19.04.2019 của Tổng cục thuế trả lời 

chính sách thuế 

Trường hợp nếu sau 3 năm kể từ thời điểm 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng đơn vị 

chưa góp đủ vốn và không thực hiện đăng 

ký điều chỉnh giảm vốn với Sở Kế hoạch 

Đầu tư là không theo quy định do vậy 

khoản chi phí lãi tiền vay tương ứng phần 

vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến 

độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh 

nghiệp không được tính vào chi phí được 

trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

 

5. Công văn số 1815/TCT-CS ngày 

08.05.2019 của Tổng cục Thuế về thuế 

GTGT 

Trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu 

hàng hóa để xây dựng, lắp đặt công trình 

cho doanh nghiệp chế xuất theo hợp đồng đã 

ký kết với doanh nghiệp chế xuất thì phải 

nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Đối 

với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình 

cho doanh nghiệp chế xuất được áp dụng 

thuế suất thuế GTGT là 0% nếu đáp ứng 

điều kiện quy định tại Thông tư số 

219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ 

Tài chính. 

 

 

 

 

Công văn mới cần lưu ý 



 

  

 

6. Công văn số 1880/TCT-DNL ngày 

13.05.2019 của Tổng cục Thuế hướng dẫn 

khai, nộp thuế 

a. Về việc khai, nộp thuế GTGT 

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 

156/2013/TT-BTC ngày 16/11/2013 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị 

định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 

năm 2013 của Chính phủ, quy định về khai 

thuế GTGT như sau: 

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị 

trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp 

tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính 

thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá 

trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực 

tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực 

thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát 

sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập 

trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”. 

b. Về việc khai, nộp thuế TNCN 

Công ty và các đơn vị trực thuộc thực hiện 

khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN khi chi 

trả thu nhập theo các quy định hiện hành. 

 

7. Công văn số 1910/TCT-DNNCN ngày 

14.05.2019 của Tổng cục Thuế về hóa đơn 

lẻ từng lần phát sinh 

Trường hợp Công ty sản xuất đường tinh 

luyện đã ngừng hoạt động và có thỏa thuận 

trả nợ tiền mua mía nguyên liệu cho người 

nông dân bằng đường tinh luyện. Khi người 

nông dân bán số đường tinh luyện đó và cần 

hóa đơn để giao cho khách hàng thì thuộc 

diện được Cơ quan Thuế cấp hóa đơn lẻ. 

Cá nhân phải thực hiện các thủ tục khai thuế 

theo quy định đối với cá nhân khai thuế theo 

tùng lần phát sinh. Cơ quan thuế xem xét hồ 

sơ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa đảm 

bảo đúng với thỏa thuận trả nợ giữa Công ty 

và người nông dân. 

 

8. Công văn số 1593/TCT-DNNCN ngày 

22.04.2019 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế đối với cá nhân kinh doanh 

Căn cứ các quy định của Luật thuế GTGT, 

Luật thuế TNCN, Luật Quản lý thuế và các 

văn bản hướng dẫn, thi hành thì trường hợp 

ông A người nước ngoài là cá nhân cư trú và 

có địa điểm kinh doanh cố định tại Việt 

Nam, không thành lập doanh nghiệp thì 

phải đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế theo 

quy định về hộ, cá nhân cư trú có hoạt động 

kinh doanh. Do đó, Tổng cục Thuế đồng ý 

với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh về việc 

thực hiện xử lý truy thu và phạt theo quy 

định về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cư 

trú có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam 

đối với ông A. Đồng thời, Tổng cục Thuế 

yêu cầu Cục Thuế phối hợp với các cơ quan 

liên quan tiếp tục xử lý đối với các tổ chức, 

cá nhân khác có liên quan trong việc bảo 

lãnh cho ông A và cho ông A thuê cửa hàng 

theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

 

9. Công văn số 1590/TCT-DNNCN ngày 

22.04.2019 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế đối với khoản tiền lương chủ 

công ty TNHH một thành viên 

a. Về thuế TNCN 

Khoản tiền của Giám đốc Công ty TNHH 

Một thành viên (do một cá nhân làm chủ) 

nhận được không phải là thu nhập từ tiền 

lương, tiền công và không chịu thuế 

TNCN. 

b. Về thuế TNDN 

Các chi phí tiền lương, tiền bảo hiểm, tiền 

thuê nhà và các dịch vụ khác kèm theo đã 

chi cho Giám đốc Công ty TNHH một thành 

viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân 

biệt có hay không tham gia trực tiếp điều 

hành sản xuất kinh doanh) đều thuộc khoản 

chi phí không được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế TNDN. 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Công văn số 1744/TCT-KK ngày 

20.03.2019 của Tổng cục Thuế về kê khai 

thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa 

Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế (được 

sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 13 

Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật quản lý thuế, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013) 

quy định: 

“Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm 

nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, 

tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với 

từng loại thuế trong thời hạn mười năm, kể 

từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì 

được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền 

phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm 

nộp, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa 

các loại thuế với nhau; hoặc trừ vào số tiền 

thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của 

lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền 

thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi 

người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền 

chậm nộp, tiền phạt.” 

Căn cứ quy định về nguyên tắc khai thuế và 

tính thuế tại Luật Quản lý thuế thì người 

nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp và tự 

chịu trách nhiệm khi xác định nghĩa vụ 

thuế. Trường hợp người nộp thuế có số thuế 

GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa thì số tiền 

thuế nộp thừa được thực hiện theo quy định 

tại Điều 47 Luật Quản lý thuế ở trên; số thuế 

GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa không 

thuộc trường hợp được khấu trừ, hoàn thuế 

GTGT.  

Nếu người nộp thuế đã kê khai khấu trừ thì 

phải thực hiện khai điều chỉnh hồ sơ khai 

thuế. Nếu cơ quan Thuế đã hoàn, người nộp 

thuế nộp lại số tiền thuế hoàn cao hơn số 

tiền được hoàn theo kết quả kê khai điều 

chỉnh và tiền chậm nộp kể từ ngày nhận 

được tiền hoàn thuế theo quyết định của cơ 

quan Thuế đến ngày nộp tiền thu hồi hoàn 

vào ngân sách nhà nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11. Công văn số 1663/TCT-CS ngày 

25.04.2019 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế GTGT 

Về nguyên tắc: trường hợp bên có tài sản 

bảo đảm không có khả năng trả nợ và phải 

bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng để tổ 

chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm tiền 

vay theo quy định của pháp luật, các bên 

thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm 

theo quy định của pháp luật thì không phải 

xuất hóa đơn GTGT; trường hợp Hợp đồng 

chuyển nhượng tài sản không phải là xử lý 

tài sản đảm bảo tiền vay thì bên chuyển 

nhượng phải xuất hóa đơn GTGT.  

 

12. Công văn số 1783/TCT-CS ngày 

06.05.2019 của Tổng cục Thuế về thuế 

GTGT 

- Mức thuế suất 5% áp dụng đối với Bán, 

cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội là nhà 

ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc 

các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và 

đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán 

nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, 

về đối tượng, điều kiện được mua, được 

thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy 

định của pháp luật về nhà ở. 

- Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hoạt 

động xây dựng công trình. 

Theo đó, trường hợp Công ty A nhận thầu 

thi công xây dựng công trình nhà ở xã hội 

do Trung tâm B làm chủ đầu tư thì hoạt 

động xây dựng của Công ty A thuộc diện áp 

dụng thuế suất thuế GTGT 10%. 

Khi Trung tâm B bán nhà ở xã hội (nhà đáp 

ứng tiêu chỉ về nhà ở, về giá bán) cho các 

đối tượng đáp ứng quy định về điều kiện 

được mua nhà ở xã hội theo quy định của 

pháp luật về nhà ở thì nhà ở xã hội bán ra 

thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 

5%.  



 

  

 

 

 

Ông Nguyễn Trọng Hiếu CPA, MBA 

Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Mobile: 0914 015 678 

Email: hieu.nt@afac.com.vn 

 Các thông tin trên Bản tin AFA 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 Phạm Quang Trung CPA, MBA 

Tổng Giám đốc 

Mobile: 0935 58 3456 

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

            trung.afa@gmail.com 

 

Ông Nguyễn Hải Nam MEng 

Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0916 020 113 

Email: nam.nh@afac.com.vn; 

hainam74@gmail.com 

 

 

Ông Nguyễn Trung Dũng CPA 

Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0917 705 379 

Email: dungnt.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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