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CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ 

 Thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu 
đang trong quá trình giám sát hải quan bị hỏa hoạn 

 Thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất  

 Ưu đãi đầu tư 

 

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH 

 Sửa đổi bổ sung về  đăng ký doanh nghiệp  

 Biểu mẫu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA 

 Thủ tục mới về cấp giấy phép lao động và huấn luyện 
ATLĐ tại TP. HCM  

  

 



NEXIA STT - Bản tin - Tháng 9/2018 

 

 
 

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ 

  u   u t n  p    u     v     n      
nh p kh u   n  tron  quá trìn    ám sát 

hải quan bị hỏa hoạn. 

Công văn số 4363/TXNK-CST ngày 06/08/2018 

của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng 

hóa bị hỏa hoạn. 

Hàng hóa nhập khẩu đang trong quá trình giám 

sát hải quan nếu bị hỏa hoạn sẽ được xem xét 
giảm thuế theo Điều 32 Nghị định 134/2016/NĐ-

CP. 

 

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần xuất trình đủ các 

hồ sơ, chứng từ sau đây, nếu thiếu sẽ không đủ 

điều kiện giảm thuế: 

 Công văn đề nghị giảm thuế theo Mẫu số 08 

(ban hành tại Phụ lục VII) 

 Giấy xác nhận phạm vi bồi thường bảo hiểm 

không bao gồm tiền thuế 

 Biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại 

của cơ quan chức năng được lập trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiệt hại 

 Giấy chứng nhận giám định về số lượng 

hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất 

thực tế 

Thu  G G    i v i hoạt  ộng chuyển 
n ượng quyền sử dụn    t. 

Thông tư số 82/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 
của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ nội dung ví dụ 

37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông 

tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 liên 
quan đến việc xác định giá đất được trừ khi tính 

thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất.  

Với việc bãi bỏ Ví dụ 37 trên, khi xác định giá 

gốc của lô đất để giảm trừ việc tính thuế GTGT, 

sẽ không xét đến yếu tố có hay không có đầu tư 

xây dựng trên lô đất đang chuyển nhượng 

Các nội dung khác quy định tại điểm a.4 khoản 

10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC được tiếp 
tục thực hiện. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

15/10/2018. 

Ưu  ã   ầu tư. 

Thông tư số 81/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 
của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông 

tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 hướng 
dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật 

đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015. 

Theo quy định tại khoản 5  Điều 7 Thông tư 

83/2016/TT-BTC, các dự án được cấp giấy phép/ 
giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 1/7/2015 và 

dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn dưới 15 

tỷ đồng thực hiện trước ngày 1/7/2015 thì áp 
dụng chính sách ưu đãi về thuế (thuế TNDN, 

thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất PNN) theo 
các văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời 

điểm 01/07/2015. 

Theo bổ sung tại Thông tư này, các dự án đầu 

tư áp dụng chính sách ưu đãi thuế theo quy 

định trước thời điểm 1/7/2015 sẽ được bảo đảm 
mức ưu đãi theo nguyên tắc quy định tại Điều 3 

Nghị định 118/2015/NĐ-CP . 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

12/10/2018. 

 

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ KINH 
DOANH 

 ử          sun  về   n      o n  n   ệp 

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 

của Chính phủ về việc 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. 

 

 

https://luatvietnam.net/vbpl/93352/dang-ky-kinh-doanh/sua-doi-nhieu-quy-dinh-quan-trong-ve-dang-ky-doanh-nghiep.html
https://luatvietnam.net/vbpl/71249/dang-ky-kinh-doanh/quy-dinh-moi-ve-dang-ky-doanh-nghiep-tu-1-11-2015-.html
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Một trong những quy định mới đáng lưu ý tại 

Nghị định này là không bắt buộc phải đóng dấu 
trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông 

báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và 
các nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (khoản 1 Điều 1). 

 

Văn bản ủy quyền cá nhân khác thực hiện thay 

thủ tục đăng ký doanh nghiệp cũng không bắt 
buộc phải công chứng, chứng thực (khoản 2 

Điều 1). 

Ngoài ra, theo khoản 5 Điều 1, doanh nghiệp có 
thể đăng ký chuyển đổi loại hình đồng thời đăng 

ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trừ 
trường hợp đăng ký thay đổi người ĐDPL. 

Đối với địa điểm kinh doanh, Nghị định đã bỏ 
quy định khống chế chỉ được lập địa điểm kinh 

doanh tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính 

hoặc đặt chi nhánh (khoản 9 Điều 1). 

Thủ tục thông báo mẫu con dấu của doanh 

nghiệp có thể thực hiện trực tuyến qua mạng và 
không cần nộp thêm hồ sơ giấy đến Phòng 

ĐKKD (khoản 10 Điều 1). 

Các thủ tục quan trọng khác như: đăng ký 
doanh nghiệp qua mạng điện tử; đăng ký thay 

đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp; thay đổi 
thông tin của cổ đông sáng lập; công bố nội 

dung đăng ký doanh nghiệp... cũng có sửa đổi. 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

10/10/2018. 

Biểu m u  áo  áo về cho vay lại v n vay 
ODA  

Thông tư số 80/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 
của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo 

về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước 

ngoài của Chính phủ 

 

Theo Điều 3 Thông tư này, các doanh nghiệp 

được cho vay lại vốn ODA phải gửi báo cáo theo 
các mẫu biểu quy định tại Phụ lục II, bao gồm 

thông tin về: 

 Tình hình vay lại nguồn vốn vay ODA, chi 

tiết theo số rút vốn, số trả nợ, số dư nợ của 

từng khoản vay lại. 

 Tình hình tài chính của bên vay lại với các 

chủ nợ, chi tiết tình hình vay nợ theo từng 
chủ nợ, nguồn vay, bao gồm cả nợ quá hạn 

phát sinh (nếu có) theo chủ nợ hoặc nguồn 
vay, chi tiết tình hình tài chính theo hệ số 

thanh toán nợ ngắn hạn, hệ số thanh toán 
nợ dài hạn, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu. 

 Tình hình thực hiện dự án sử dụng vốn vay 

lại từ nguồn vay ODA. 

 Tình hình quản lý tài sản bảo đảm tiền vay. 

Trong đó, số liệu về trị giá vay lại, số dư nợ 
được lập theo nguyên tệ vay, và quy đổi sang 

USD và VND theo tỷ giá hạch toán NSNN do Bộ 
Tài chính công bố, áp dụng vào ngày cuối cùng 

của kỳ báo cáo. 

Các báo cáo nêu trên được gửi cho cơ quan 
được ủy quyền cho vay lại vốn ODA, dưới hình 

thức văn bản kèm theo tệp điện tử. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/11/2018. 

Thủ tục m i về c p gi y p ép l o  ộng và 

hu n luyện A LĐ tại TP. HCM 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 
của UBND TP. HCM về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 

 

 

https://luatvietnam.net/vbpl/93721/du-an-oda/bieu-mau-bao-cao-tinh-hinh-vay-lai-von-oda.html
https://luatvietnam.net/home/vbpl.asp?cmd=read&keyword=3831%2FQ%C4%90%2DUBN%5F


NEXIA STT - Bản tin - Tháng 9/2018 

 

 
 

Các thủ tục mới được ban hành hoặc thay thế 

trong lĩnh vực lao động theo Quyết định này 
gồm: 

 

1. Cấp giấy phép lao động cho người nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam 

2. Cấp lại giấy phép lao động cho người nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam 

3. Thu hồi giấy phép lao động 

4. Hỗ trợ huấn luyện thông qua Tổ chức huấn 

luyện cho người lao động ở khu vực không 
có HĐLĐ 

5. Hỗ trợ huấn luyện trực tiếp cho người lao 
động ở khu vực không có HĐLĐ 

6. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn 

luyện an toàn VSLĐ hạng A 

7. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn 

luyện an toàn VSLĐ hạng A 

8. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn 

luyện an toàn VSLĐ hạng A 

9. Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự 

huấn luyện an toàn VSLĐ hạng A, B, C 

10. Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn VSLĐ 
cho doanh nghiệp 

11. Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề 
nghiệp, khám, chữa bệnh nghề nghiệp 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

05/9/2018. 

Bãi bỏ nội dung công bố liên quan đến: 

 Các thủ tục từ khoản 2, 3, 4, 5 Mục VII 

Phần A Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 
10/10/2016; 

 Các thủ tục từ khoản 5, 6, 7 Mục III và 

khoản 1, 2, 3, 4, 5 Mục IV Quyết định 
số 290/QĐ-UBND ngày 19/01/2017. 

 

 

 

 

 

Đây là một trong nhiều Bản tin của NEXIA STT cập nhật những phát triển/cải cách mới nhất về môi trường pháp 
lý, thuế và đầu tư của Việt Nam. Mọi thông tin, phân tích hay bình luận trong bản tin này nhằm giới thiệu chung, 
không thay thế cho bất kỳ lời tư vấn cho một tình huống cụ thể của khách hàng. 
 
 
 

https://luatvietnam.net/vbpl/79847/lao-dong--viec-lam/cong-bo-danh-muc-tthc-chuan-hoa-thuoc-quyen-quan-ly-cua-so-ldtb-xh-tp-hcm.html
https://luatvietnam.net/vbpl/81880/lao-dong--viec-lam/danh-muc-68-tthc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-tp-hcm.html
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