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Trang 2 

 

1. Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập 

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, 

mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. 

Nghị định này thay thế Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2018. 

2. Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 

số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của 

thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 và 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của 

Bộ Tài chính 

Thông tư hướng dẫn chi tiết các khoản quy định trong Nghị định số 146/2017/NĐ-CP, và bổ 

sung một số điều liên quan đến thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Thu nhập cá nhân 

(TNCN). Theo đó, một số điểm nổi bật như sau: 

 Về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: bổ sung, làm rõ thêm trường 

hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu của cơ sở kinh doanh được xét hoàn thuế GTGT: Hàng 

hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất 

khẩu ra nước ngoài; 

 Bổ sung quy định chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN đối với trích khấu hao 

Tài sản cố định (TSCĐ) trong trường hợp cụ thể: Trường hợp doanh nghiệp có chuyển 

nhượng một Phần vốn hoặc chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp khác theo quy định của 

pháp luật, nếu có chuyển giao tài sản thì doanh nghiệp nhận chuyển nhượng chỉ được trích 

khấu hao TSCĐ vào chi phí được trừ đối với các tài sản chuyển giao đủ Điều kiện trích 

khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán tại doanh nghiệp chuyển nhượng 

 Chi phí không được trừ liên quan đến mua bảo hiểm cho người lao động: Phần chi 

vượt mức 3 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm 

hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động;  

 Làm rõ thu nhập chịu thuế TNCN liên quan đến chuyển nhượng chứng khoán: trích 

dẫn rõ điều khoản quy định tại Luật chứng khoán và Luật Doanh nghiệp. 

3. Thông tư số 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 quy định về cấp giấy phép, tổ chức và 

hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô 

Theo đó, một số quy định về đảm bảo các chỉ tiêu về cho vay sau: 
 

 Tỷ lệ tổng dư nợ các khoản cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô trong tổng dư 

nợ cho vay tối thiểu 90%; 
 

 Tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng tài chính vi mô không được vượt quá 50 

(năm mươi) triệu đồng; 
 

 Tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng khác không được vượt quá 100 (một 

trăm) triệu đồng. 

Văn bản pháp luật mới 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=105/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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4. Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Du lịch 

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về điều tra, đánh giá, phân loại 

tài nguyên du lịch; biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch đối với những sản phẩm du 

lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch; điều kiện công nhận 

điểm du lịch, khu du lịch; ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành; cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi 

biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch; điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và 

dịch vụ phục vụ khách du lịch của cơ sở lưu trú du lịch và nguồn hình thành Quỹ hỗ trợ phát 

triển du lịch. 

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải duy trì tiền ký quỹ trong suốt thời 

gian hoạt động kinh doanh dịch vụ đó. Cụ thể, mức ký quỹ được quy định như sau: 

 Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 đồng. 

 Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: 
 

 Đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 đồng; 

 Đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 đồng; 

 Đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 

500.000.000 đồng. 

5. Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/03/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, 

thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc 

của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà 

nước 

Theo đó, người được bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng tại các đơn vị sau được hưởng phụ cấp 

trách nhiệm hàng tháng bằng 0,2 mức lương cơ sở: 

- Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (Kho bạc nhà nước, cơ quan 

thuế, cơ quan hải quan); 

- Cơ quan nhà nước (CQNN); 

- Đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL); 

- Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; 

- Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo Mục tiêu chính trị xã hội. 

Đối với các đơn vị sau, người được bổ nhiệm kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp trách 

nhiệm theo quyết định của cấp có thẩm quyền: 

- Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do CQNN, ĐVSNCL thành lập; 

- Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước. 

6. Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, 

nổ bắt buộc 

Nghị định này quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: 

1. Điều kiện, mức phí bảo hiểm; số tiền bảo hiểm tối thiểu. 

2. Mức thu, chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động 

phòng cháy, chữa cháy. 

3. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan có liên quan và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực 

hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

 



 

Trang 4 

Công văn mới cần lưu ý  

1. Công văn số 1158/TCT-TNCN ngày 

5/4/2018 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế TNCN 

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, 

tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm 

thuế do bệnh hiểm nghèo thì không ủy 

quyền quyết toán thuế mà cá nhân tự khai 

quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm 

thuế bao gồm: 

- Văn bản đề nghị giảm thuế; 

- Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám 

bệnh; 

- Các chứng từ chứng minh chi phí khám 

chữa bệnh do cơ quan y tế cấp; hoặc hóa 

đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn 

thuốc của bác sỹ; 

- Tờ khai quyết toán thuế TNCN. 

2. Công văn số 3761/BTC-CST ngày 

2/4/2018 của Bộ Tài chính về việc khấu 

trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó 

xuất trả cho chủ hàng nước ngoài 

Trường hợp Công ty đã nhập khẩu máy 

móc, tuy nhiên Công ty đã xuất trả các 

hàng hóa này cho các chủ hàng nước ngoài. 

Công ty có tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất 

trả, biên bản thỏa thuận trả hàng hóa, 

chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu 

thì đây là hình thức thanh toán bù trừ công 

nợ nên đáp ứng được điều kiện về chứng từ 

thanh toán không dùng tiền mặt để được 

khấu trừ số thuế GTGT đã nộp tại khâu 

nhập khẩu. 

Công ty nhập khẩu hàng hóa sau đó tái 

xuất trả chủ hàng nước ngoài thì không 

thuộc diện được hoàn thuế GTGT. 

3. Công văn số 1136/TCT-CS ngày 3/4/2018 

của Tổng cục Thuế về chính sách thuế 

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động 

sản, có dự án xây dựng nhà chung cư để 

bán thì đây là hoạt động sản xuất kinh 

doanh chính của doanh nghiệp, không 

thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT 

theo dự án đầu tư. 

4. Công văn số 1063/TCT-KK ngày 

29/3/2018 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế khi thực hiện tách doanh 

nghiệp 

Trường hợp sau khi tách doanh nghiệp, 

Công ty còn có số thuế GTGT chưa khấu 

trừ hết và số thuế TNDN nộp thừa, Công ty 

đề nghị chuyển phần thuế này sang công ty 

được tách để bù trừ với thuế GTGT phát 

sinh từ hoạt động kinh doanh của công ty 

được tách. Số thuế được chuyển như sau: 

Đối với số thuế GTGT còn được khấu trừ 

phải chia tương ứng với giá trị tài sản được 

chuyển cho công ty bị tách và công ty được 

tách, số thuế TNDN nộp thừa được chia 

tách theo nghị quyết của Công ty. 

5. Công văn số  1064/TCT-KK ngày 

29/3/2018 về chính sách thuế khi thực 

hiện sáp nhập doanh nghiệp, chấm dứt 

hoạt động chi nhánh 

Bên bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành 

nghĩa vụ thuế trước khi bị sáp nhập, nếu 

chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì bên nhận 

sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa 

vụ thuế thay cho bên bị sáp nhập. Số thuế 

GTGT còn được khấu trừ của bên bị sáp 

nhập được chuyển về bên nhận sáp nhập để 

tiếp tục kê khai khấu trừ thuế. 

Trường hợp Chi nhánh Công ty chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế do giải thể, Chi nhánh 

làm thủ tục chuyển số thuế GTGT còn 

được khấu trừ, số thuế TNDN nộp thừa về 

Công ty (đơn vị chủ quản) tiếp tục kê khai, 

khấu trừ thuế theo quy định. 
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6. Công văn  số 1104/TCT-CS ngày 2/4/2018 

của Tổng cục Thuế về chính sách thuế 

Trường hợp dự án bất động sản của Công 

ty là tòa nhà hỗn hợp đã được nghiệm thu 

đưa vào sử dụng. Các căn hộ chưa bán, 

Công ty có chính sách bán hàng là khách 

hàng chỉ cần đóng 30% giá trị căn hộ là 

được bàn giao để khách hàng chuyển về ở, 

số tiền còn lại sẽ đóng dần trong các năm 

tiếp theo. Liên quan đến hóa đơn chứng từ 

và thời điểm xác định doanh thu tính thuế 

đối với hoạt động chuyển nhượng bất động 

sản, quy định như sau: 

3.1 Thuế GTGT: 

 Thời điểm xác định thuế GTGT đối với 

hàng hóa là thời điểm chuyển giao 

quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng 

hóa cho người mua, không phân biệt đã 

thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

 

 Giá tính thuế GTGT: Đối với hàng hóa 

bán theo phương thức trả góp, trả chậm 

là giá tính theo giá bán trả một lần chưa 

có thuế GTGT của hàng hóa đó, không 

bao gồm khoản lãi trả góp, lãi trả chậm. 

3.2 Thuế TNDN: 

 Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: 

Đối với hàng hóa bán theo phương thức 

trả góp được xác định theo giá bán hàng 

hóa trả tiền một lần, không bao gồm tiền 

lãi trả góp, trả chậm. 

 

 Thời điểm xác định doanh thu tính thuế: 

thời điểm biên bản bàn giao bất động 

sản cho bên mua, không phụ thuộc việc 

bên mua đã đăng ký quyền sở hữu tài 

sản, quyền sử dụng đất, xác lập quyền 

sử dụng đất tại cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. 
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 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. 
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