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1. Thông tư 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế 

toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (DNSN) 

Theo đó, đối tượng áp dụng thông tư này là các DNSN, bao gồm các DNSN nộp thuế 

TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên 

doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. 

Tiêu chí xác định DNSN thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư này được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về thuế. 

Chế độ kế toán được áp dụng đối với DNSN được quy định như sau: 

 Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính 

thuế áp dụng chế độ kế toán theo quy định cho doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo 

phương pháp tính trên thu nhập tính thuế. 

 Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán 

hàng hóa, dịch vụ có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán (1) theo phương pháp tính 

trên thu nhập tính thuế hoặc (2) theo phương pháp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu. 

 Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và 

vừa ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. 

 Doanh nghiệp siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài 

chính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm 

tài chính kế tiếp. 

Các tài khoản kế toán sử dụng cho DNSN bao gồm: 

 TK 111- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 

 TK 131- Các khoản nợ phải thu 

 TK 152- Hàng tồn kho 

 TK 211- Tài sản cố định 

 

 TK 331- Các khoản nợ phải trả 

 TK 411- Vốn chủ sở hữu 

 TK 911- Xác định kết quả sản xuất – 

kinh doanh 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính 

bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019. 

2. Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) 

Thông tư này sửa đổi, bổ sung các điều sau của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT: 

Điều 2. Ban hành và sử dụng các mẫu văn bản về ĐKDN, đăng ký hộ kinh doanh 

Điều 4. Hồ sơ ĐKDN trong trường hợp doanh nghiệp thông qua quyết định theo hình thức 

lấy ý kiến bằng văn bản 

Điều 5. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước 

ngoài 

Điều 6. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

Điều 8. Cấp ĐKDN thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương 

Điều 14. Hiệu đính thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐKDN trong trường hợp 

Giấy chứng nhận ĐKDN được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định hoặc 

thông tin kê khai trong hồ sơ ĐKDN là không trung thực, không chính xác 

Điều 18. Chuẩn hóa dữ liệu ĐKDN trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐKDN 

Văn bản pháp luật mới 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-133-2016-tt-btc-huong-dan-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-45945.html
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1. Công văn số 73/TCT-DNNCN ngày 

5/1/2019 của Tổng cục Thuế về việc 

quyết toán thuế TNCN cho người tham 

gia mạng lưới bán hàng đa cấp 

Công ty bán hàng đa cấp đã khấu trừ thuế 

TNCN của các cá nhân bán hàng đa cấp 

thì không phải khai quyết toán thuế đối 

với nghĩa vụ này.  

Trường hợp Công ty đã khấu trừ thuế 

TNCN và nộp ngân sách Nhà nước với 

mức thuế suất cao hơn so với quy định 

hiện hành thì Công ty sẽ được xử lý hoàn 

lại số thuế nộp thừa theo quy định tại 

Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.  

Trong trường hợp Công ty đã cấp chứng 

từ khấu trừ thuế cho các cá nhân và không 

thể thu hồi lại toàn bộ chứng từ khấu trừ 

nên việc xử lý hoàn nộp thừa sẽ được 

thực hiện đối với từng cá nhân khi cá 

nhân có yêu cầu hoàn nộp thừa theo quy 

định. 

2. Công văn số 106/TCT-DNL ngày 

09/1/2019 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế GTGT 

Trường hợp Công ty Bảo hiểm ký hợp 

đồng đại lý bảo hiểm với tổ chức, trong 

đó quy định ngoài khoản hoa hồng đại lý 

được hưởng theo quy định, Công ty Bảo 

hiểm sẽ chi trả cho tổ chức khoản chi hỗ 

trợ chi phí khai thác, khen thưởng đại lý 

dựa trên chỉ tiêu doanh thu phí bảo hiểm 

cho việc phân phối sản phẩm bảo hiểm thì 

tổ chức phải lập hóa đơn GTGT, kê 

khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối 

với khoản hỗ trợ chi phí khai thác, tiền 

thưởng nhận được từ Công ty Bảo hiểm 

theo quy định. 

3. Công văn số 108/TCT-QLN ngày 

09/1/2019 của Tổng cục Thuế về việc 

xóa tiền thuế nợ 

Trường hợp người nợ thuế có khoản nợ 

thuế đã quá 10 năm nhưng cơ quan thuế 

chưa áp dụng tất cả các biện pháp 

cưỡng chế thi hành quyết định hành 

chính thuế theo quy định thì  người nợ 

thuế không thuộc đối tượng được xoá nợ 

tiền thuế tiền phạt theo quy định tại điểm 

c Khoản 1 Điều 48 Thông tư số 

156/2013/TT-BTC. 

4. Công văn số 5415/TCT-CS ngày 

28/12/2018 của Tổng cục thuế về khấu 

trừ, hoàn thuế 

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là 

thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc 

quyền sử dụng hàng hoá cho người mua. 

Trường hợp Công ty A mua hàng của Công 

ty B để sản xuất, theo hợp đồng mua bán, 

Bên bán xuất hàng kèm theo phiếu xuất 

kho, Bên mua nhận hàng và nhập kho, định 

kỳ hàng tháng hai bên tiến hành đối chiếu 

hàng hóa làm cơ sở Bên bán xuất hóa đơn 

GTGT cho Bên mua để Bên mua kê khai 

thuế là không đúng quy định về thuế 

GTGT và hóa đơn chứng từ. 

5. Công văn số 5423/TCT-CS ngày 

28/12/2018 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế GTGT đối với mặt hàng tôm 

luộc 

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã tự 

nuôi, đánh bắt và sản xuất sản phẩm tôm 

luộc theo quy trình: tôm tươi nguyên con 

(hoặc đã lặt đầu) → lột vỏ, rút tim, phân 

size cỡ → hấp chín có thể ăn được ngay → 

tẩm màu thực phẩm (hoặc không tẩm màu), 

không ướp gia vị → cấp đông → đóng gói 

→ bảo quản lạnh thì sản phẩm tôm luộc 

thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp 

thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán 

sản phẩm tôm luộc theo quy trình nêu trên 

cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh 

doanh thương mại thì không phải kê khai, 

tính nộp thuế GTGT. Trường hợp bán cho 

khách hàng là hộ, cá nhân kinh doanh và 

các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, 

nộp thuế GTGT với mức thuế suất thuế 

GTGT 5%. 

 

Công văn mới cần lưu ý 
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6. Công văn số 5361/TCT-DNNCN ngày 

27/12/2018 của Tổng cục Thuế về khoản 

trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao 

động (HĐLĐ) 

Quan hệ lao động giữa ông A (người Nhật 

Bản) và Công ty B không thuộc đối tượng 

điều chỉnh của Bộ luật lao động Việt Nam 

và khoản tiền trợ cấp do Công ty B chi trả 

cho ông A khi chấm dứt HĐLĐ với lý do 

được bổ nhiệm vào ban điều hành là 

khoản tiền trợ cấp khi nghỉ việc, không 

phải là trợ cấp thôi việc theo pháp luật lao 

động Việt Nam. 

- Trường hợp khoản tiền trợ cấp nêu trên 

là khoản trợ cấp thôi việc theo quy định 

của pháp luật lao động Nhật Bản: Nếu 

không vượt quá mức quy định thì không 

tính vào thu nhập chịu thuế TNCN, nếu 

vượt quá mức quy định thì phần vượt tính 

vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền 

lương, tiền công của ông A. 

- Trường hợp khoản tiền trợ cấp nêu trên 

không phải là khoản trợ cấp thôi việc theo 

quy định của pháp luật lao động Nhật Bản 

thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ 

tiền lương, tiền công của ông A. 

7. Công văn số 5057/TCT-CS ngày 

13/12/2018 của Tổng cục Thuế về hóa 

đơn 

7.1. Phát hành sử dụng Phiếu xuất kho 

kiêm vận chuyển nội bộ điện tử: 

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

được quản lý và phát hành như một loại 

hoá đơn và thuộc trường hợp áp dụng hình 

thức điện tử theo quy định tại Nghị định 

số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của 

Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử 

khi bán hàng hoá, cưng ứng dịch vụ. 

 

7.2. Tiêu thức chữ ký và dấu của người 

bán trên hoá đơn điện tử chuyển đổi 

sang hoá đơn dạng giấy: 

Trường hợp Công ty có nhu cầu chuyển 

đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy thì 

phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 

2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-

BTC. 

 

 

 

7.3. Dấu người bán trên phiếu xuất 

kho kiêm vận chuyển nội bộ đặt in: 

Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý xem xét 

cụ thể việc sử dụng hoá đơn với số lượng 

lớn, chấp hành tốt pháp luật về thuế, căn 

cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, 

phương thức tổ chức bán hàng, cách thức 

lập hoá đơn của doanh nghiệp để xử lý 

kiến nghị của doanh nghiệp về việc miễn 

tiêu thức “dấu của người bán” trên Phiếu 

xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đặt in. 

 

7.4. Miễn chữ ký điện tử của người 

mua là đơn vị kế toán: 

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 Công ty 

với người mua như: hợp đồng kinh tế, 

phiếu xuất kho biên bản giao nhận hàng 

hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu, hồ 

sơ chứng từ khác thì Công ty 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. 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy 

định về hóa đơn điện tử khi bán hàng 

hóa, cung cấp dịch vụ. Theo đó, khi bán 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán 

(trừ hộ, cá nhân kinh doanh theo Khoản 6 

Điều 12 của Nghị định này) phải lập hóa 

đơn điện tử có mã/không có mã của cơ 

quan thuế để giao cho người mua theo 

định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế 

quy định và phải ghi đầy đủ nội dung 

theo quy định, không phân biệt giá trị 

từng lần bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng 

dịch vụ, người bán có sử dụng máy tính 

tiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 

được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối 

chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. 

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá 

nhân kinh doanh đã thông báo phát hành 

hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã 

mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử 

dụng trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp 

tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, 
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hóa đơn đã mua đến hết ngày 

31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về 

hóa đơn theo quy định tại Nghị định 

51/2010/NĐ-CP, Nghị định 

04/2014/NĐ-CP. 

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến 

ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan 

thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển 

đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu 

cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng đủ điều 

kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà 

tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình 

thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực 

hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan 

thuế theo Mẫu số 03 cùng với việc nộp 

tờ khai thuế GTGT. 

8. Công văn số 5408/TCT-CS ngày 

28/12/2018 của Tổng cục thuế về xuất 

hóa đơn tiền lãi vay 

Trường hợp Công ty ký kết hợp đồng 

cấp tín dụng hợp vốn với Ngân hàng để 

tạm ứng cho các nhà đầu tư thực hiện 

dự án. Hàng kỳ, các nhà đầu tư thực 

hiện nộp phần lãi vay phải trả bằng hình 

thức chuyển khoản trực tiếp về tài 

khoản Công ty hoặc Công ty thực hiện 

khấu trừ từ giá trị thanh toán khối lượng 

hoàn thành của các nhà đầu tư để trả lãi 

vay cho Ngân hàng thì khi thu tiền từ 

các nhà đầu tư, Công ty lập hóa đơn 

GTGT theo hướng dẫn tại điểm 2.1 Phụ 

lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 

39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của 

Bộ Tài chính. 

 

 

9. Công văn số 5309/TCT-DNL ngày 

25/12/2018 của Tổng cục Thuế về hóa 

đơn GTGT 

Trường hợp Công ty bảo hiểm nhân thọ 

bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 

200.000 đồng trở lên mỗi lần, người 

mua không lấy hóa đơn hoặc không 

cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu 

có) thì Công ty phải lập hóa đơn và ghi 

rõ “người mua không lấy hóa đơn” 

hoặc “người mua không cung cấp tên, 

địa chỉ, mã số thuế.” 

10. Công văn số 5215/TCT-CS ngày 

19/12/2018 của Tổng cục thuế về 

chính sách thuế đối với hoạt động 

chuyển nhượng quyền sử dụng tên 

miền Internet của tổ chức nước ngoài 

Về nguyên tắc tổ chức ở nước ngoài 

(Bên chuyển nhượng) ký hợp đồng với 

một tổ chức ở nước ngoài khác (Bên 

nhận chuyển nhượng) để chuyển 

nhượng quyền sử dụng tên miền 

Internet (tên miền này có nguồn gốc từ 

Việt Nam do Trung tâm Internet Việt 

Nam VNNIC cấp, quản lý) thông qua 

Nhà đăng ký tên miền ở nước ngoài và 

phát sinh thu nhập thì Bên chuyển 

nhượng thuộc đối tượng nộp thuế 

TNDN tại Việt Nam theo tỷ lệ (%) 

thuế TNDN tính trên doanh thu tính 

thuế là 2%. 

Về cơ chế khai, nộp thuế: Khi Nhà đăng 

ký tên miền thông báo cho VNNIC về 

việc các bên liên quan ở nước ngoài 

muốn chuyển nhượng quyền sử dụng 

tên miền Internet, VNNIC có trách 

nhiệm thông báo cho Nhà đăng ký tên 

miền ở nước ngoài và Bên chuyển 

nhượng biết nghĩa vụ thuế tại Việt Nam 

của Bên chuyển nhượng, đồng thời đề 

nghị Nhà đăng ký tên miền ở nước 

ngoài thực hiện thu hộ số thuế TNDN 

phải nộp của Bên chuyển nhượng, sau 

đó VNNIC khấu trừ số thuế TNDN nêu 

trên từ Nhà đăng ký tên miền và khai, 

nộp thay cho Bên chuyển nhượng số 

thuế TNDN phải nộp vào ngân sách nhà 

nước. 

 

 



 

  

 

 

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 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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Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0983 595 379 

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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