LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

BẢN TIN PHÁP LUẬT AFA

Văn bản pháp luật mới
Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh
nghiệp (ĐKDN)
Theo đó, một số các sửa đổi, bổ sung quan trọng được tóm tắt như dưới đây:


Bổ sung nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục ĐKDN: “Doanh nghiệp không bắt buộc
phải đóng dấu trong giấy đề nghị ĐKDN, thông báo thay đổi nội dung ĐKDN, nghị
quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ ĐKDN.”



Bổ sung quy định về văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến
ĐKDN: “Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.”



Sửa đổi yêu cầu hồ sơ ĐKDN đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: bãi
bỏ Điều lệ hoặc tài liệu tương đương của chủ sở hữu đối với trường hợp chủ sở hữu
công ty là tổ chức.



Bổ sung quy định hồ sơ ĐKDN đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp:
“Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay
đổi nội dung ĐKDN, thông báo thay đổi nội dung ĐKDN khác, trừ trường hợp đăng ký
thay đổi người đại diện theo pháp luật.”



Bổ sung điều khoản về ĐKDN trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh: quy định về cơ
quan đăng ký, hồ sơ đăng ký và thời hạn, thủ tục giải quyết.



Bãi bỏ quy định địa điểm kinh doanh phải ở tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
chính hoặc chi nhánh.



Bổ sung quy định về việc doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua
mạng điện tử, trong trường hợp này không cần gửi bản giấy đến cơ quan kinh doanh.



Bổ sung thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ ĐKDN qua mạng điện tử là 60
ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.



Sửa đổi quy định về thông báo trong trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai
thành viên trở lên: làm rõ trường hợp tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ.



Sửa đổi quy định về thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần:
chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán
một phần số cổ phần đã đăng ký mua. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo
thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời
hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.



Sửa đổi quy định đối với trường hợp xác định nội dung kê khai trong hồ sơ ĐKDN là giả
mạo và thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



Bổ sung quy định giải quyết thủ tục ĐKDN theo quyết định của Trọng tài thương mại.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018.
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Công văn mới cần lưu ý
I. THUẾ GTGT
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
Công văn số 2940/TCT-CS ngày 31/7/2018 quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu do cơ
của Tổng cục Thuế về thuế GTGT
quan có thẩm quyền cấp, Cục Thuế quản lý
- Trường hợp Công ty nhập khẩu hóa chất hướng dẫn thương nhân thực hiện đăng ký
Sodium persulfate (Na2S208) dạng bột, sau thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông
đó, chất này được kết hợp với nước theo tỷ lệ tư 95/2016/TT-BTC.
nhất định để pha loãng tạo thành dung dịch
IV. THUẾ TNDN
Na2S208 30% sau đó xuất khẩu thì chưa đủ
1. Công văn số 2637/TCT-CS ngày
cơ sở để xác định đây là hoạt động chế biến
4/7/2018 của Tổng cục Thuế về chính
sau đó xuất khẩu. Đề nghị Cục Thuế liên hệ
sách thuế
với cơ quan hải quan và cơ quan chuyên
ngành để xác định đây có phải là một công Trường hợp Công ty thuê mặt bằng để làm
đoạn chế biến để sản xuất hàng hóa xuất khẩu văn phòng mà mặt bằng này hiện đang là tài
sản tranh chấp (đang được tòa thụ lý) thì
hay không.
khoản chi phí thuê nhà này không đủ điều
- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu rượu kiện để ghi nhận là chi phí hợp lý khi xác
sau đó xuất khẩu thì rượu xuất khẩu không định thuế TNDN.
được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%,
doanh nghiệp không phải tính thuế GTGT 2. Công văn số 2616/TCT-DNL ngày
3/7/2018 của Tổng cục Thuế về chính
đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế
sách thuế TNDN
GTGT đầu vào.
Ngân hàng Việt Nam có cung cấp dịch vụ
II. THUẾ TNCN
Công văn số 2681/TCT-TNCN ngày chuyển tiền cho khách hàng thông qua tổ
23/7/2018 của Tổng cục Thuế về chính chức chuyển tiền quốc tế Western Union,
Ngân hàng chịu sự kiểm soát và chi phối
sách thuế TNCN
hoàn toàn của Western Union về biểu phí
Các cá nhân chuyển nhượng vốn trong công dịch vụ chuyển tiền, về chương trình đào tạo
ty cổ phần theo quy định tại luật Doanh nhân viên, vẽ mẫu biểu cần thiết, thực hiện
nghiệp và Luật Chứng khoán được xác định chương rình quảng cáo theo chỉ đạo cũng luật
là chuyển nhượng chứng khoán, theo đó các cung cấp thiết bị và phần mềm cài đặt và đặc
cá nhân thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN biệt Western Union được quyền xem xét, sao
theo mức thuế suất 0,1% tính trên giá chuyển chép và kiểm toán sổ sách cũng như hồ sơ
nhượng.
dịch vụ chuyển tiền. Vì vậy, Western Union
được coi là có cơ sở thường trú tại Việt Nam.
III. THUẾ NHÀ THẦU
Theo đó, Western Union không thuộc đối
Công văn số 3065/TCT-KK ngày 9/8/2018 tượng được miễn thuế TNDN theo Hiệp định
của Tổng cục Thuế về việc cấp mã số thuế giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ
để kê khai, nộp thuế nhà thầu
nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng
Trường hợp thương nhân nước ngoài không hòa Pháp về tránh đánh thuế hai lần và ngăn
có hiện diện tại Việt Nam muốn hoạt động ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào
kinh doanh dưới hình thức nhà thầu nước thu nhập tài sản.
ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt
Nam và ký kết thông qua các hợp đồng
thương mại với khách hàng Việt Nam thì
phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy
định tại Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày
31/5/2007 của Chính phủ.
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V. QUẢN LÝ THUẾ VÀ HÓA ĐƠN
CHỨNG TỪ
3. Công văn số 2803/TCT-DNL ngày
1. Công văn số 3087/TCT-KK ngày
17/7/2018 của Tổng cục Thuế về lập
10/8/2018 của Tổng cục Thuế về việc
hóa đơn trong trường hợp khách hàng
điều chỉnh tiền chậm nộp
không lấy hóa đơn
Công ty có trụ sở chính tại một tỉnh thành A,
có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng
vãng lai tại tỉnh B thì Công ty nộp Tờ khai
05/GTGT và số thuế GTGT phát sinh của
hoạt động vãng lai tại tỉnh B.
Trường hợp Công ty nộp nhầm tờ khai vãng
lai nêu trên về tỉnh A, đã có văn bản đề nghị
và đã được cơ quan thuế hủy tờ khai thì Công
ty không bị tính tiền chậm nộp phát sinh do
tờ khai nộp nhầm.

Trường hợp các giao dịch thu phí, lãi tiền
vay, hoạt động kinh doanh ngoại tệ khách
hàng không yêu cầu xuất hóa đơn (không
phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000
đồng hay dưới 200.000 đồng) thì tại từng chi
nhánh, Hội Sở chính của Ngân hàng không
phải in bảng kê bán lẻ hàng ngày và được
phép lập chung một hóa đơn theo bảng kê
cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa
đơn phát sinh trong tháng vào cuối tháng đó.

2. Công văn số 2789/TCT-KK ngày 4. Công văn số 2796/TCT-DNL ngày
17/7/2018 của Tổng cục Thuế về chính
16/7/2018 của Tổng cục Thuế về kê
sách thuế
khai thuế GTGT theo tháng và theo
quý
Công ty sử dụng, lưu trữ các chứng từ điện tử
Công ty thuộc diện khai thuế GTGT theo quý (hóa đơn điện tử) được xuất bởi các nhà cung
theo chu kỳ ổn định đầu tiên đến hết ngày cấp ở nước ngoài và được quản lý qua hệ
31/12/2016. Từ năm 2017, Công ty sẽ xác thống mua hàng điện tử nhưng không có chữ
định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh ký điện tử của người bán thì không được sử
thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác dụng các chứng từ này cho mục đích kê khai
định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế và nộp thuế theo quy định.
GTGT của các kỳ tính thuế năm 2016.
5. Công văn số 2870/TCT-DNL ngày
24/7/2018 của Tổng cục Thuế về cấp
 Trường hợp tổng doanh thu năm 2016
hóa đơn bán lẻ
dưới 50 tỷ đồng thì áp dụng khai thuế
GTGT theo quý theo chu kỳ ổn định ba Từ ngày 01/01/2018, trường hợp tổ chức
năm 2017, 2018, 2019. Nếu doanh thu không phải là doanh nghiệp nhưng có phát
của năm 2017 do Công ty kê khai (kể cà sinh hoạt động cho Ngân hàng thuê mặt
trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm bằng đặt máy ATM và cần hóa đơn để giao
tra, thanh tra kết luận là trên 50 tỷ đồng cho Ngân hàng, nếu hoạt động này phù hợp
thì Công ty vẫn tiếp tục khai thuế GTGT với quy định của pháp luật về quản lý, sử
theo quý đến hết năm 2019.
dụng tài sản công sử dụng vào mục đích kinh
 Trường hợp Công ty đủ điều kiện và doanh, cho thuê thì các đơn vị sự nghiệp
thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo công lập hoặc tổ chức chính trị xã hội - nghề
quý theo chu kỳ ổn định 3 năm 2017, nghiệp được cơ quan thuế cấp hóa đơn bán lẻ
2018, 2019 muốn chuyển sang khai thuế để cung cấp cho ngân hàng.
theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan
thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng Trường hợp các tổ chức lực lượng vũ trang
với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của có phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ bảo
tháng đâu tiên của năm bắt đầu khai thuế vệ cho Ngân hàng đảm bảo đúng quy định
của pháp luật và được sự cho phép của cơ
GTGT theo tháng.
quan có thẩm quyền thì thuộc trường hợp
được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ.
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6. Công văn số 2890/TCT-KK ngày
25/7/2018 của Tổng cục Thuế về việc
hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa
xuất khẩu
Hồ sơ hoàn thuế đã được cơ quan thuế giải
quyết và có thông báo thuộc trường hợp
không được hoàn thuế thì hồ sơ hoàn thuế đó
đã được kết thúc các bước công việc trong
quy trình hoàn thuế tại cơ quan thuế. Nếu sau
đó người nộp thuế đáp ứng điều kiện, thủ tục
và có nhu cầu hoàn số thuế đã được thông
báo không thuộc trường hợp được hoàn trước
đây thì người nộp thuế nộp một bộ hồ sơ
hoàn thuế mới với đầy đủ thông tin liên
quan chứng minh đủ điều kiện hoàn thuế. Cơ
quan thuế cập nhật hồ sơ hoàn thuế mới trên
ứng dụng theo dõi hồ sơ phân hệ giải quyết
hoàn thuế và giải quyết hoàn thuế theo đúng
quy trình hiện hành.
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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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