BẢN TIN

PHÁP LUẬT
Số 01/2016

Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng sự xin chân thành cám ơn sự đồng hành của
Quý Khách hàng trong năm 2015. Với mục tiêu liên tục đổi mới để nâng cao chất
lượng dịch vụ cung cấp cho Quý Khách hàng, trong năm 2016, chúng tôi sẽ đổi mới
Bản tin pháp luật. Cụ thể, Bản tin pháp luật của chúng tôi sẽ bao gồm các chuyên mục
sau:

TIN
TIÊU ĐIỂM

Cung cấp thông tin vắn tắt về một số văn bản mới được ban
hành mà các doanh nghiệp có thể quan tâm.
Danh sách đầy đủ về các văn bản mới được ban hành sẽ được
cung cấp tại phần cuối cùng của mỗi Bản tin.
Được đưa vào Bản tin pháp luật từ giữa năm 2014.

BÌNH LUẬN
CHÍNH SÁCH

Đưa ra những phân tích, bình luận về các chính sách đang
được thực thi hoặc sắp được ban hành và có ảnh hưởng tới
hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong một số Bản tin của năm 2016, chuyên mục này có thể
được thay thế bởi chuyên mục Doanh nghiệp cần biết.
Là chuyên mục mới từ số 01/2016.

DOANH NGHIỆP
CẦN BIẾT

Đưa ra những phân tích ngắn gọn về tác động của một/một số
văn bản pháp luật sắp có hiệu lực thi hành.
Văn bản quan trọng nào sắp có hiệu lực? Văn bản đó tác động
tới doanh nghiệp như thế nào? Doanh nghiệp cần làm gì?... Đó
chính là những câu hỏi mà Doanh nghiệp cần biết trả lời.

Nhằm hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng Bản tin pháp luật, thay vì cung cấp
Bản tin pháp luật hàng tuần như năm 2015, kể từ năm 2016, chúng tôi sẽ gửi tới Quý
Khách hàng Bản tin pháp luật 2 tuần/lần.
Thay mặt cho đội ngũ luật sư của Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng sự, một lần
nữa xin cám ơn sự tin tưởng của Quý Khách hàng và kính chúc Quý Khách hàng một
năm mới 2016 thành công!
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TIN TIÊU ĐIỂM

C

hứng khoán
Hƣớng dẫn niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

Tên văn bản: Thông tư số 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên
Sở giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành ngày 18/12/2015

Một số nội dung cần lƣu ý:
-

Áp dụng với Tổ chức phát hành; Công ty đại chúng; Sở giao dịch chứng
khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân
khác có liên quan.

-

Hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, thủ tục niêm yết, thay đổi niêm yết, hủy niêm
yết, niêm yết lại chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.

-

Điều kiện niêm yết đối với các doanh nghiệp hợp nhất, nhận sáp nhập, các
doanh nghiệp phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phần, phần vốn góp tại
doanh nghiệp khác, hoặc khoản nợ của tổ chức phát hành đối với chủ nợ.

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 01/03/2016
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L

ao động
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, tiền lƣơng, quan hệ lao động

Tên văn bản: Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính
lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý
Nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động-Thương binh và
Xã hội ban hành ngày 21/12/2015

Một số nội dung cần lƣu ý:
-

Quy định 17 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ
lao động.

-

Một số thủ tục hành chính doanh nghiệp cần lưu ý:


Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp;



Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền;



Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp;



Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại
diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động.

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 21/12/2015

Bản tin pháp luật số 01/2016 từ ngày 23/12/2015 đến ngày 12/01/2016

3

© Vãn phòng Luật sư

T

ài chính – Ngân hàng
Quy định về hồ sơ đăng ký khoản cho vay nƣớc ngoài của tổ chức tín dụng

Tên văn bản: Thông tư 29/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp
luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao
chứng thực giấy tờ, văn bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 22/12/2015

Một số nội dung cần lƣu ý:
-

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên
giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam.

-

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước
hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

-

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước
hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của
doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

-

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước
hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản
phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh.

-

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước
quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư
trực tiếp ra nước ngoài.

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 08/02/2016
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Hƣớng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ
Tên văn bản: Thông tư 34/2015/TT-NHNN về việc hướng dẫn hoạt động cung ứng
dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban
hành ngày 31/12/2015

Một số nội dung cần lƣu ý:
-

Áp dụng đối với: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được
kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối (Tổ chức tín dụng được phép); Tổ
chức tín dụng và tổ chức kinh tế làm đại lý chi, trả ngoại tệ; Người thụ hưởng
(người trong nước được hưởng số ngoại tệ do người Việt Nam ở nước ngoài
hoặc người nước ngoài chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam); và Tổ chức, cá
nhân khác có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại
tệ.

-

Điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ; chấp
thuận gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ; chấp thuận thay đổi, bổ sung,
gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ.

-

Điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ; chấp
thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ.

-

Tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng đã được cấp Giấy xác nhận đăng ký đại lý
chi, trả ngoại tệ hoặc Giấy phép làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ phải
thực hiện chuyển đổi sang văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ
hoặc văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ trước ngày
02/03/2017.

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 01/03/2016
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Đ

ầu tƣ
Cá nhân chỉ đƣợc đầu tƣ gián tiếp ra nƣớc ngoài dƣới hình thức tham
gia chƣơng trình thƣởng cổ phiếu phát hành ở nƣớc ngoài

Tên văn bản: Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2015

Một số nội dung cần lƣu ý:
-

Phạm vi áp dụng: hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán
chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư
chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài (đầu tư gián
tiếp ra nước ngoài).

-

Đối tượng áp dụng: tổ chức kinh tế và cá nhân có quốc tịch Việt Nam thuộc
đối tượng được tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước
ngoài.

-

Tổ chức kinh tế được thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài dưới
02 phương thức sau:
 Tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;
 Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

-

Cá nhân có quốc tịch Việt Nam chỉ được thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước
ngoài dưới hình thức duy nhất là tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát
hành ở nước ngoài.

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 15/02/2016
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DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

CÁCH TÍNH TIỀN LƢƠNG THÁNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
THEO LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014
Luật sư Nguyễn Thùy Dương1

L

uật Bảo hiểm xã hội 2014 đã có hiệu lực kể từ 01/01/2016. Một trong những nội
dung được quan tâm tại luật này là quy định về tiền lương tháng đóng bảo
hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2016, tiền lương

tháng đóng BHXH sẽ bao gồm thêm cả phụ cấp lương. Còn kể từ ngày 01/01/2018,
tiền tháng đóng BHXH sẽ bao gồm cả phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Gần đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 59/2015/TTBLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã
hội về BHXH bắt buộc. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ 15/02/2016 và có quy định chi
tiết về mức lương và phụ cấp lương, cụ thể như sau:

LLB. Tư vấn trong các lĩnh vực: luật doanh nghiệp, luật lao động, luật hợp đồng, các dự án
hỗ trợ pháp lý và nâng cao năng lực
1

Bản tin pháp luật số 01/2016 từ ngày 23/12/2015 đến ngày 12/01/2016

7

© Vãn phòng Luật sư

Giai đoạn
(1) Từ 01/01/2016 đến 31/12/2017

Tiền lƣơng tháng đóng BHXH
Mức lƣơng: mức lương tính theo thời
gian của công việc hoặc chức danh theo
thang lương, bảng lương do người sử
dụng lao động xây dựng theo quy định
của pháp luật lao động mà hai bên đã
thỏa thuận. Đối với người lao động
hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương
khoán thì ghi mức lương tính theo thời
gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc
lương khoán.
Phụ cấp lƣơng: Các khoản phụ cấp lương
để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động,
tính chất phức tạp công việc, điều kiện
sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà
mức lương thỏa thuận trong hợp đồng
lao động (“HĐLĐ”) chưa được tính đến
hoặc tính chưa đầy đủ như:
-

Phụ cấp chức vụ, chức danh;

-

Phụ cấp trách nhiệm;

-

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy
hiểm;

-

Phụ cấp thâm niên;

-

Phụ cấp khu vực;

-

Phụ cấp lưu động;

-

Phụ cấp thu hút; và

-

Các phụ cấp có tính chất tương
tự.

(2) Từ 01/01/2018 trở đi

Giống Giai đoạn (1), cộng thêm: Các
khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ
thể cùng với mức lương thỏa thuận trong
HĐLĐ và trả thường xuyên trong mỗi kỳ
trả lương.

Cũng theo Thông tư này, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc KHÔNG bao gồm
các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn
giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con
nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết
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hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó
khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi
thành mục riêng trong HĐLĐ.
Đối chiếu với các quy định về tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong
HĐLĐ tại Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về HĐLĐ, kỷ luật lao
động, trách nhiệm vật chất, còn một số khoản khác KHÔNG bao gồm trong khoản
tiền lương tháng đóng BHXH, cụ thể như sau:
(i)

Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện
công việc của người lao động; và

(ii)

Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức
lương thỏa thuận trong HĐLĐ, trả thường xuyên hoặc không thường
xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực
hiện công việc của người lao động.

Việc thay đổi chính sách về cách tính
tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc
sẽ có tác động lớn tới hoạt động của
doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần rà
soát lại các chính sách liên quan tới tiền
lương, kế hoạch tài chính; đồng thời
nghiên cứu và sửa đổi các văn bản có
liên quan tới các khoản chi phí được trừ
khi xác định thu nhập chịu thuế của
doanh nghiệp như HĐLĐ, thỏa ước lao
động tập thể, quy chế tài chính, quy chế
thưởng< để phù hợp với các quy định
tại Luật BHXH 2014 cũng như các quy
định của pháp luật thuế.
Doanh nghiệp có thể liên lạc với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn về những nội
dung liên quan tới cách tính tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo quy định
mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2014./.

Lưu ý: Tất cả các ý kiến, nhận định và quy định được trích dẫn trong bài viết chỉ mang tính
tham khảo nên không được coi đó là ý kiến pháp lý chính thức để vận dụng vào các trường hợp
cụ thể. Bên cạnh đó, văn bản pháp luật được dẫn chiếu có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa
đổi, bổ sung tại thời điểm Quý khách hàng tham khảo bài viết cho các tình huống phát sinh
trên thực tế. Do vậy, để có được ý kiến pháp lý cho từng trường hợp một các chính xác nhất,
Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
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DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH TỪ NGÀY
23/12/2015 ĐẾN NGÀY 12/01/2016

STT

Tên văn bản

Ngày
ban hành

1.

Thông tư 207/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung
Thông tư 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành
kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng
Chính phủ và Quyết định 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/07/2013 về việc sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế
ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của
Thủ tướng Chính phủ

25/12/2015

2.

Nghị định 131/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan
trọng quốc gia

25/12/2015

3.

Thông tư 30/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy
định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi
ngân hàng

25/12/2015

4.

Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy
định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

21/12/2015

5.

Thông tư 203/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch
trên thị trường chứng khoán

21/12/2015

6.

Thông tư 202/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết
chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

18/12/2015

7.

Nghị định 132/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

25/12/2015

8.

Quyết định 2770/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục
hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi
bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm
vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

25/12/2015

9.

Thông tư 204/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản
lý rủi ro trong quản lý thuế

21/12/2015

10.

Quyết định 1858/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương,
quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội

21/12/2015

11.

Quyết định 64/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi,
bổ sung Quyết định 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng
Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân
tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

17/12/2015

Bản tin pháp luật số 01/2016 từ ngày 23/12/2015 đến ngày 12/01/2016

10

© Văn phòng Luật sư

12.

Thông tư 29/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về
việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao
chứng thực giấy tờ, văn bản

22/12/2015

13.

Quyết định 2704/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thí điểm thủ tục giao
dịch điện tử đối với dịch vụ công trên Cổng thông tin Kho bạc Nhà
nước

17/12/2015

14.

Thông tư 01/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng
hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

05/01/2016

15.

Nghị định 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

05/01/2016

16.

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã
hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

29/12/2015

17.

Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một
số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

29/12/2015

18.

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã
hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã
đóng bảo hiểm xã hội

29/12/2015

19.

Nghị định 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý,
sử dụng tài sản Nhà nước

06/01/2016

20.

Thông tư 36/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy
định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng

31/12/2015

21.

Thông tư 34/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về
việc hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

31/12/2015

22.

Thông tư 33/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về
việc quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài
chính vi mô

31/12/2015

23.

Nghị định 135/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp
ra nước ngoài

31/12/2015

24.

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016

07/01/2016

25.

Nghị định 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

31/12/2015
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