
 

 

BẢN TIN PHÁP LUẬT    

 

Số 42/2014 

 

TIN TIÊU ĐIỂM: 
 

 

huế  

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp với lãi trái phiếu Chính phủ trên thị 

trường quốc tế 

 

Ngày 01/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP về miễn thuế 

đối với trái phiếu của Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014 

 

Theo đó, các khoản thu nhập từ lãi trái phiếu của Chính phủ phát hành trên thị 

trường quốc tế năm 2014 sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế 

thu nhập cá nhân. Tại Nghị quyết số 64/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 08/2014, Chính phủ đã đồng ý phát hành trái phiếu quốc tế ra thị trường vốn 

quốc tế để hoán đổi trái phiếu Chính phủ đã phát hành năm 2005 và năm 2010, do đó, 

nguồn vốn mới thu được có thể được sử dụng để trả nợ trái phiếu đáo hạn. 

 

Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp có trách nhiệm đưa vào Bản cáo bạch, tài liệu cung cấp 

cho nhà đầu tư và cấp ý kiến pháp lý cho việc phát hành trái phiếu quốc tế của Chính 

phủ năm 2014. 
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ài chính – Ngân hàng 

Giảm lãi suất cho vay ngắn hạn còn 7%/năm 

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 2174/QĐ-NHNN ngày 

28/10/2014 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu 

cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 

08/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014 

 

Theo đó, kể từ ngày 29/10/2014, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt 

Nam tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm từ 8% xuống còn 

7%. Tương tự, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam tại Quỹ tín 

dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô cũng chính thức giảm từ 9% xuống còn 8%. 

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2014. 

 

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn giảm còn 5,5%/năm 

  

Ngày 28/10/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quyết định số 

2173/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ 

chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định 

tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014.  

 

Theo Quyết định này, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 

tháng đến dưới 06 tháng là 5,5% thay vì mức 6% được Ngân hàng Nhà nước ấn định 

vào tháng 03 vừa qua. Riêng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 01 tháng 

đến dưới 06 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô là 6,0%, giảm 

0,5% so với trước đây. Tuy nhiên, cũng theo Quyết định này, mức lãi suất tối đa áp 

dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng vẫn được giữ nguyên 

là 1%. 

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2014. 
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Từ 29/10, giảm lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ còn 0,75%/năm 

 

Ngày 28/10/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 2172/QĐ-

NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân 

tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 

số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014 

 

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô 

la Mỹ của cá nhân từ 1%/năm xuống còn 0,75%/năm từ ngày 29/10/2014, giảm 

0,25%/năm so với trước đây. Đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức (trừ tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), mức lãi suất tối đa vẫn giữ nguyên theo 

quy định hiện hành là 0,25%/năm. 

 

Riêng lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày 29/10/2014 được thực 

hiện cho đến hết thời hạn. 

 

Quyết định này thay thế Quyết định số 497/QĐ-NHNN ngày 17/03/2014 và có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 29/10/2014. 
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NHẬN ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT: 

 

Trong số này, NHQuang&Associates xin gửi tới Quý vị một số phân tích liên quan đến việc 

sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là 

các quan điểm xung quanh chế định thử việc đối với người lao động nước ngoài. 

                                

ộ luật Lao động năm 2012 

(BLLĐ) ra đời đã khắc phục 

được phần nào những hạn 

chế của Bộ luật Lao động 

1994, sửa đổi các năm 2002, 2006 và 

2007. Tuy nhiên, BLLĐ vẫn còn một số 

nội dung chưa được quy định rõ và 

chưa phù hợp với thực tiễn dẫn đến 

các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó 

khăn và lúng túng khi áp dụng trong 

quá trình tuyển dụng và sử dụng lao 

động. Một trong những nội dung đó là 

vấn đề có được áp dụng chế định thử 

việc đối với người lao động nước ngoài 

tại Việt Nam hay không? 

 

Pháp luật Việt Nam quy định, người 

nước ngoài là người không có quốc 

tịch Việt Nam; do đó, người lao động 

nước ngoài tại Việt Nam được hiểu là 

người lao động trên lãnh thổ Việt Nam 

nhưng không có quốc tịch Việt Nam. 

Về chế định thử việc, BLLĐ cho phép 

người sử dụng lao động và người lao 

động thỏa thuận về vấn đề thử việc. 

Khi tuyển dụng lao động, doanh 

nghiệp phải tham chiếu chế định thử 

việc trong BLLĐ liên quan đến lương 

trong thời gian thử việc, thời gian thử 

việc, việc đánh giá quá trình thử việc 

và quyết định nhận người lao động 

vào làm việc chính thức.  

 

Mặc dù đã tham chiếu đến các quy 

định của pháp luật lao động nhưng rất 

nhiều doanh nghiệp còn băn khoăn 

liệu rằng đơn vị mình có được áp dụng 

chế định thử việc đối với người lao 

động nước ngoài hay không. Xoay 

quanh vấn đề này, hiện có hai luồng 

quan điểm đối lập như sau: Quan điểm 

thứ nhất cho rằng không được thử việc 

đối với lao động nước ngoài; Quan 

điểm thứ hai cho rằng doanh nghiệp 

có thể áp dụng chế định thử việc đối 

với người lao động nước ngoài.  

 

Những người ủng hộ quan điểm thứ 

nhất cho rằng BLLĐ có phân biệt rõ 

đối tượng áp dụng người lao động Việt 

Nam và người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam (Điều 2), ví dụ 

như người lao động nước ngoài không 

phải đóng BHXH và BHYT tại Việt 

Nam. Khái niệm người lao động trong 

BLLĐ là đề cập đến người lao động 

Việt Nam. Ngoài ra, theo BLLĐ và 

những văn bản hướng dẫn thì người 

nước ngoài trước khi làm việc tại Việt 

Nam phải thực hiện thủ tục xin cấp 

giấy phép lao động và đã được cấp 

giấy phép lao động bởi cơ quan có 

thẩm quyền của Việt Nam. Cụ thể, 

Điều 169 BLLĐ quy định một trong các 

điều kiện để người lao động là công 

dân nước ngoài vào làm việc tại Việt 

Nam là phải có giấy phép lao động do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp, trừ các trường hợp 

không thuộc diện cấp giấy phép lao 

động theo quy định tại Điều 172 BLLĐ 

(ví dụ như trường hợp di chuyển trong 

nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 

ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch 

vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương 

mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, 

thông tin, xây dựng, phân phối, giáo 

dục, môi trường, tài chính, y tế, du 

lịch, văn hóa giải trí và vận tải; trường 

hợp vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ 

tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật ...).  

Ngoài ra, những người theo quan điểm 

này cũng nhấn mạnh rằng, Việt Nam 

chỉ khuyến khích sử dụng lao động 

B 
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nước ngoài có trình độ chuyên môn, 

tay nghề mà lao động Việt Nam không 

đáp ứng được. Do vậy, trước khi quyết 

định sử dụng lao động nước ngoài, 

doanh nghiệp phải cân nhắc các vấn đề 

về trình độ chuyên môn và tay nghề 

của người lao động nên người lao 

động không cần thiết phải trải qua thời 

gian thử việc.  

 

Trong khi đó, những người theo quan 

điểm thứ hai lập luận rằng người lao 

động, dù là người Việt Nam hay người 

nước ngoài khi đã làm việc tại Việt 

Nam thì phải tuân thủ theo pháp luật 

Việt Nam. Do vậy, những quy định 

pháp lý liên quan đến lao động nói 

chung và chế định về thử việc nói 

riêng cũng sẽ được áp dụng với lao 

động nước ngoài. Bên cạnh đó, quan 

hệ lao động và quan hệ thử việc là hai 

mối quan hệ khác nhau và trong giai 

đoạn thử việc, quan hệ lao động chưa 

hình thành. Do đó, doanh nghiệp sẽ 

không phải thực hiện thủ tục xin giấy 

phép lao động cho người lao động 

đang trong giai đoạn thử việc. Nhìn từ 

một góc độ khác, doanh nghiệp tuyển 

dụng cũng cần phải có một khoảng 

thời gian để kiểm tra năng lực của 

người lao động ở công việc và vị trí mà 

doanh nghiệp đang tuyển dụng trước 

khi quyết định việc có tuyển dụng 

người lao động hay không.  

 

Nhìn nhận vấn đề này một cách khách 

quan, chúng tôi thấy rằng những lập 

luận từ hai quan điểm này đưa ra đều 

có tính thuyết phục. Xem xét vấn đề 

dưới góc độ quyền lựa chọn và tuyển 

dụng lao động của doanh nghiệp, 

pháp luật không nên cấm doanh 

nghiệp lựa chọn những người lao động 

có năng lực và phù hợp với tiêu chí 

tuyển dụng. Một trong những cách 

thức để doanh nghiệp có thể đạt được 

mong muốn này chính là thỏa thuận 

về vấn đề thử việc đối với người lao 

động. Tuy nhiên, nhìn ở một khía cạnh 

khác, việc yêu cầu người lao động 

nước ngoài trước khi làm việc tại Việt 

Nam (kể cả giai đoạn thử việc) phải có 

giấy phép lao động cũng có ý nghĩa 

trong việc quản lý thị trường lao động 

trong nước cũng như hạn chế được 

việc lạm dụng chế định thử việc đối 

với người lao động nước ngoài.  

 

Theo chúng tôi, một trong những 

nguyên nhân dẫn đến có các cách hiểu 

về vấn đề thử việc đối với người lao 

động nước ngoài như phân tích nêu 

trên là do pháp luật Việt Nam không 

quy định rõ ràng về thời điểm hình 

thành mối quan hệ lao động. Nếu pháp 

luật lao động xác định rõ quan hệ thử 

việc là quan hệ việc làm hay không 

phải quan hệ việc làm thì cả doanh 

nghiệp và người lao động sẽ không 

còn phải băn khoăn về việc áp dụng 

chế định thử việc đối với người lao 

động nước ngoài. Điều này không 

những góp phần tạo điều kiện thuận 

lợi cho doanh nghiệp và người lao 

động nước ngoài muốn vào làm việc 

tại Việt Nam mà còn giúp công khai 

minh bạch các thủ tục liên quan tới cấp 

giấy phép lao động, từ đó giúp và 

nâng cao vị thế của thị trường lao động 

Việt Nam ./. 

 

 

 

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 sungtại thời điểm Quý vị 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 vị vui 

lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.  
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DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH TỪ NGÀY 

29/10/2014 ĐẾN NGÀY 04/11/2014 
 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1.  
Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ về việc miễn thuế đối với trái 

phiếu của Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014 
01/11/2014 

2.  

Quyết định 2174/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng 

vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế 

theo quy định tại Thông tư 08/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014 

28/10/2014 

3.  

Quyết định 2173/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, 

cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo 

quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014 

28/10/2014 

4.  

Quyết định 2172/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá 

nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy 

định tại Thông tư 06/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014 

28/10/2014 

5.  

Thông tư 37/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định 

việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ 

rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia 

24/10/2014 

6.  

Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BCT-BTC của Bộ Công Thương, Bộ 

Tài chính về việc quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế 

hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng 

dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 

của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 

29/10/2014 

7.  

Thông tư 38/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của 

Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 

24/10/2014 

8.  

Thông tư liên tịch 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính, Bộ 

Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải 

bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 

15/10/2014 

9.  

Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2012/NĐ-CP 

ngày 26/09/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của 

nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 

15/10/2014 

10.  

Nghị định 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đầu tư phát 

triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ 

trong các cơ sở giáo dục đại học 

25/10/2014 

11.  

Quyết định 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 

30/10/2014 

12.  

Quyết định 1938/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai 

đoạn 2014-2020 

28/10/2014 

 


