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1. Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/08//2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận Bảo hiểm xã hội (BHXH), 

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Điều 215 về tội gian lận Bảo hiểm y tế (BHYT) và Điều 

216 về tội trốn đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao 

động của Bộ Luật Hình sự 

Theo đó, Nghị quyết làm rõ một số thuật ngữ được sử dụng trong hướng dẫn áp dụng các Điều 

214, 215, và 216 của Bộ Luật Hình sự, trong đó có: 

Trốn đóng bảo hiểm quy định tại Điều 216 của Bộ luật Hình sự là hành vi của người sử dụng 

lao động có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (NLĐ) mà gian dối 

hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN 

cho NLĐ thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 

Gian dối để không đóng, không đóng đầy đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN quy định 

tại khoản 1 Điều 216 của Bộ luật Hình sự là trường hợp cố ý không kê khai hoặc kê khai 

không đúng thực tế việc đóng BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan có thẩm quyền. 

Không đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN quy định tại khoản 1 Điều 216 của Bộ luật Hình sự 

là trường hợp người sử dụng lao động không gửi hồ sơ đăng ký đóng BHXH, BHYT, BHTN 

đối với NLĐ hoặc có gửi hồ sơ và đã xác định rõ, đầy đủ số người phải đóng hoặc các khoản 

phải đóng, lập chứng từ, hồ sơ quyết toán lương cho NLĐ, thu nhập doanh nghiệp, nhưng 

không đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định. 

Không đóng đầy đủ quy định tại khoản 1 Điều 216 của Bộ luật Hình sự là việc người sử 

dụng lao động đã xác định rõ, đầy đủ các khoản đóng bảo hiểm, lập chứng từ, hồ sơ quyết toán 

lương cho NLĐ, thu nhập doanh nghiệp nhưng chỉ đóng một phần tiền BHXH, BHYT, 

BHTN cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định. 

Nghị quyết cũng quy định về một số tình tiết định khung hình phạt, tóm tắt như sau: 

1. Có tính chất chuyên nghiệp: là trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi gian lận 

BHXH, BHYT, BHTN từ 05 lần trở lên (không phân biệt đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

hay chưa) và lấy khoản lợi bất chính thu được từ việc phạm tội làm nguồn thu nhập. 

2. Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt : là trường hợp người phạm tội sử dụng công nghệ cao, 

móc nối với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước hoặc thủ đoạn gian dối, 

mánh khóe khác để tiêu hủy chứng cứ, che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho việc phát 

hiện, điều tra, xử lý tội phạm. 

3. Phạm tội 02 lần trở lên: là trường hợp đã thực hiện hành vi phạm tội trốn đóng BHXH, 

BHYT, BHTN cho NLĐ từ 02 lần trở lên nhưng đều chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

4. Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của NLĐ: là trường hợp người sử 

dụng lao động đã thu hoặc đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm từ tiền lương tháng đóng bảo hiểm 

của NLĐ nhưng không đóng cho cơ quan bảo hiểm. 

Nghị quyết cũng quy định truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2019. 

Văn bản pháp luật mới 
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1. Công văn số 3509/TCT-DNL ngày 

04/09/2019 của Tổng cục Thuế hướng dẫn 

triển khai hóa đơn điện tử 

1.1. Về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn 

đặt in song song với hóa đơn điện tử 

Từ ngày 01.11.2018 đến ngày 31.10.2020, 

doanh nghiệp được sử dụng song song hóa 

đơn đặt in và hóa đơn giấy và được sử 

dụng đến khi chuyển sang hóa đơn điện tử 
theo quy định. 

1.2. Về chữ ký số của người mua trên 

Hóa đơn điện tử 

Trường hợp người mua không phải là đơn vị 

kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ 

sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp 

hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và 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. 

1.3. Về chữ ký của người đại diện pháp 

luật và dấu trên hóa đơn chuyển đổi 

sang giấy 

Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi từ 

hoá đơn điện tử sang hoá đơn dạng giấy bao 

gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân 

biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn 

điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ 

ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN 

TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực 

hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển 

đổi. 

Tại khoản 3b Điều 4 Thông tư số 

39/2014/TT-BTC hướng dẫn trường hợp 

được miễn dấu trên hóa đơn: 

“…b. Các trường hợp sau không nhất thiết 

phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ 

trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán 

yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy 

đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều 

này: 
 

- Hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu 

thị, trung tâm thương mại được thành lập 

theo quy định của pháp luật không nhất thiết 

phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của 

người mua, dấu của người bán. 

- Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá 

in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người 

bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số 

thuế, chữ ký người mua. 

- Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với 

số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, 

căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, 

phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập 

hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề 

nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và 

có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất 

thiết phải có tiêu thức “dấu của người 

bán”.” 

2.4. Về việc lập hóa đơn điện tử có số 

dòng nhiều hơn một trang 

Khi chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, hóa 

đơn điện tử có thể được in ra trên nhiều 

trang giấy. Do đó, để phù hợp với đặc thù 

của hóa đơn điện tử trường hợp chuyển đổi 

hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng 

hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của 

một trang hóa đơn thì doanh nghiệp thực 

hiện tương tự sử dụng hóa đơn tự in và việc 

lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần 

mềm, cụ thể: 

“Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để 

chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử 

dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên 

phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển 

thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do 

hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, 

địa chỉ, MST của người mua, người bán như 

trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như 

trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt 

không dấu “tiep theo trang truoc – trang 

X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là 

tổng số trang của hóa đơn đó).” 
 
 
 
 
 
 

 

Công văn mới cần lưu ý 



 

Trang 4 
  

2. Công văn số 3402/TCT-HTQT ngày 

27/08/2019 của Tổng cục Thuế hướng dẫn 

áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – 

Singapore 

Khoản 4, Điều 13 - Thu nhập từ chuyển 

nhượng tài sản, Hiệp định thuế Việt Nam - 

Singapore và Điều 7, Nghị định thư thứ 2 

điều chỉnh Hiệp định quy định: 

“4. Thu nhập do một đối tượng cư trú của 

một Nước ký kết thu được từ việc chuyển 

nhượng các cổ phần, không phải các cổ phần 

của một công ty được niêm yết trên một thị 

trường chứng khoán được công nhận của 

một hoặc cả hai Nước ký kết, nhận được 

nhiều hơn 50% giá trị của công ty trực tiếp 

hoặc gián tiếp từ bất động sản nằm tại Nước 

ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước kia.” 

Căn cứ quy định trên, thu nhập từ hoạt động 

chuyển nhượng vốn của Công ty A 

(Singapore) cho Công ty B (Việt Nam) đối 

với 100% vốn góp trong Công ty C (Việt 

Nam) sẽ chịu thuế tại Việt Nam nếu trên 

50% giá trị của Công ty C trực tiếp hoặc gián 

tiếp từ bất động sản. 

- Đối với quyền sử dụng đất: giá trị quyền sử 

dụng đất của Công ty C được coi là bất động 

sản khi xác định tỷ lệ bất động sản trên tổng 

tài sản. 

- Đối với máy móc, thiết bị: trường hợp máy 

móc, thiết bị được gắn với nhà xưởng của 

Công ty C một cách thường xuyên, ổn định 

trong thời gian dài; máy móc thiết bị cùng 

với nhà xưởng tạo thành nhà máy bia hoàn 

chỉnh, phục vụ chức năng sản xuất sản phẩm 

bia thì máy móc, thiết bị được coi là bất động 

sản khi xác định tỷ lệ bất động sản trên tổng 

tài sản. 
 

3. Công văn số 3293/TCT-CS ngày 

19/08/2019 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế 

Trường hợp tổ chức hoạt động theo quy định 

tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 

12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động 

vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, 

không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định 

tại các văn bản khác có liên quan đến việc 

quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ và các cá 

nhân cư trú tại Việt nam có tài liệu chứng 

minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến 

học theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông 

tư số 111/2013/TT-BTC thì được giảm trừ 

khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. 

Trường hợp các doanh nghiệp thực hiện tài 

trợ giáo dục cho tổ chức trên, trong đó các 

khoản tài trợ được triển khai theo đúng quy 

định của pháp luật về giáo dục, đào tạo thì 

khoản tài trợ nêu trên của các doanh nghiệp 

được tính vào chi phí được trừ khi tính 

thuế TNDN nếu có đủ chứng từ và hồ sơ tài 

trợ theo quy định tại Điểm 2.22 Khoản 2 

Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC. 

 

4. Công văn số 3385/TCT-KK ngày 

26/08/2019 của Tổng cục Thuế về việc khai, 

nộp thuế GTGT vãng lai 

Trường hợp Công ty (trụ sở tại tỉnh Bà Ria 

Vũng Tàu) và khách hàng có hợp đồng thỏa 

thuận về việc Công ty “triển khai phương 

tiện, thiết bị, nhân lực thực hiện công tác 

cảnh giới, điều tiết và bảo trì hệ thống báo 

hiệu nhằm đảm bảo an toàn giao thông hàng 

hải” trong quá trình khách hàng thi công xây 

dựng ở tỉnh/thành khác thì hoạt động trên 

không phải là hoạt động xây dựng, lắp 

đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng 

bất động sản ngoại tỉnh hướng dẫn tại quy 

định tại Điểm a và Điểm e Khoản 1 Điều 2 

Thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa đổi Điểm 

đ Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 

156/2013/TT-BTC; Công ty thực hiện khai, 

nộp thuế GTGT phát sinh từ hợp đồng trên 

tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty. 
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5. Công văn số 3330/TCT-CS ngày 

21/08/2019 của Tổng cục Thuế về hóa đơn 

đối với tài sản kê biên 

a) Trường hợp bán tài sản tịch thu theo 

Quyết định của cơ quan, người có thẩm 

quyền và tài sản được xác định thuộc tài sản 

công thì sử dụng Hoá đơn bán tài sản công 

do Bộ Tài chính in theo Mẫu số 08/TSC-HĐ 

ban hành kèm theo Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ. 

b) Trường hợp bán tài sản bị kê biên theo 

Quyết định của cơ quan, người có thẩm 

quyền và tài sản được xác định vẫn thuộc 

doanh nghiệp (là đối tượng bị cưỡng chế) 

thì sử dụng hoá đơn lẻ theo quy định tại 

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Khoản 2 

Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Đối 

với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc 

đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp 

khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp 

giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế GTGT 

được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do 

cơ quan cả thẩm quyền phê duyệt thì được 

cấp hoá đơn GTGT. 

 

6. Công văn số 3577/TCT-CS ngày 

10/09/2019 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế nhà thầu nước ngoài 

Văn phòng điều hành (VPĐH) là nhà thầu 

nước ngoài, đã được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký thuế, đăng ký nộp thuế theo phương 

pháp hỗn hợp. Đơn vị ký hợp đồng thiết kế, 

lắp đặt, và thử nghiệm hệ thống thiết bị 

quang điện cho chủ đầu tư là Công ty A, theo 

hợp đồng chủ đầu tư đã thực hiện tạm ứng 

10% giá trị hợp đồng trước khi VPĐH 

thành lập, nếu chủ đầu tư đã kê khai, nộp 

thay thuế nhà thầu theo tỉ lệ (%) cho số tiền 

tạm ứng này thì nhà thầu không được 

bù trừ số thuế GTGT chủ đầu tư đã nộp thay 

khi khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp 

khấu trừ đối với doanh thu phát sinh của nhà 

thầu kể từ khi được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký thuế đồng thời không được khấu trừ 

thuế GTGT đầu vào phát sinh trước khi được 

cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

 
 

7. Công văn số 3612/TCT-DNNCN ngày 

12/09/2019 của Tổng cục Thuế về xác định 

giá trị tài sản khi HKD chuyển thành 

doanh nghiệp 

Quy định đối với tài sản cố định, công cụ lao 

động, hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh 

khi chuyển đổi lên doanh nghiệp để được 

hạch toán và tính vào chi phí được trừ khi xác 

định thu nhập chịu thuế thì thực hiện như sau: 

- Đối với tài sản cố định, công cụ lao động, 

hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh cá thể 

có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy 

định: tiếp tục đăng ký trở thành vốn đầu 

tư ban đầu của doanh nghiệp mới vừa 

thành lập theo quy định của pháp luật thuế 

và hướng dẫn của chế độ kế toán hiện 

hành. 

- Đối với tài sản cố định, công cụ lao động, 

hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh cá thể 

không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, 

chứng từ theo quy định: Hộ kinh doanh 

thực hiện đánh giá lại tài sản theo quy 

định. Doanh nghiệp mới thành lập từ hộ 

kinh doanh căn cứ 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. 
 

 



 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 
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