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Doanh nghiệp – Đầu tư – Thương mại 
 

Đề xuất về mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa  

 

Tên văn bản: Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương 

mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa (“Nghị định 51”). 

 

Ngày có hiệu lực: 01/06/2018. 

 

 Một số nội dung cơ bản:  

Nghị định 51 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 

tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua 

bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa (“Nghị định 158”) với một số nội dung sau: 

- Bổ sung quy định về việc thương nhân Việt Nam được tham gia giao dịch mua bán hàng 

hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa (“SGDHH”) ở nước ngoài. Trước đây, Nghị định 158 quy 

định rằng thương nhân Việt Nam chỉ có quyền tham gia hoạt động mua bán hàng hóa 

qua SGDHH ở nước ngoài “theo lộ trình, điều kiện và phạm vi do Bộ Thương mại quy 

định và công bố trong từng thời kỳ”. Hiện nay, Nghị định 51 cho phép thương nhân Việt 

Nam tham gia giao dịch mua bán hàng hóa qua SGDHH ở nước ngoài theo hướng thực 

hiện thông qua SGDHH tại Việt Nam có liên thông với SGDHH nước ngoài đó1.  

- Điều chỉnh Danh mục hàng hóa được phép giao dịch qua SGDHH. Cụ thể, theo Điều 32, 

Nghị định 158, hàng hóa được phép mua bán qua SGDHH là những hàng hóa nằm trong 

danh mục cụ thể được phép giao dịch trong từng thời kỳ do Bộ trường Bộ Thương mại 

ban hành. Tuy nhiên, Nghị định 51 đã sửa đổi lại quy định trên theo hướng Sở Giao dịch 

hàng hóa được phép giao dịch tất cả các mặt hàng không thuộc danh mục hàng hóa bị 

cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện (sau khi SGDHH đã hoàn tất thủ tục thông 

báo với Bộ Công thương trước khi niêm yết giao dịch). Đối với các mặt hàng thuộc danh 

mục hàng hóa hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, Sở Giao dịch hàng hóa phải 

đăng ký với cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước khi niêm yết giao dịch2. 

- Bổ sung quy định mới về việc nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động mua bán hàng 

hóa qua SGDHH tại Việt Nam. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp vốn thành 

 Tin tiêu điểm  
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lập SGDHH tại Việt Nam; mua cổ phần, phần vốn góp của SGDHH tại Việt Nam dưới các 

phương thức3: 

(i)    Góp vốn thành lập SGDHH tại Việt Nam; mua cổ phần, phần vốn góp của SGDHH 

tại Việt Nam với tỷ lệ không quá 49% vốn điều lệ.  

(ii)    Tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua SGDHH với tư cách khách hàng hoặc 

tham gia làm thành viên của SGDHH (thành viên môi giới, thành viên kinh doanh) 

với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ không hạn chế. 

- Lược bỏ quy định tại Điều 34, Nghị định 158 – “Tổng hạn mức giao dịch đối với một loại 

hàng hoá của toàn bộ các hợp đồng đang trong thời hạn giao dịch không được vượt quá 

50% tổng khối lượng hàng hoá đó được sản xuất tại Việt Nam của năm ngay trước đó”.  

 

 Một số tác động dự kiến: 

- Quy định bổ sung về việc cho phép giao dịch qua SGDHH ở nước ngoài dự kiến giúp cho 

thị trường minh bạch hơn đồng thời thúc đẩy hoạt động sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và 

xuất khẩu các mặt hàng mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó, thông qua 

việc liên thông với SGDHH nước ngoài, SGDHH trong nước sẽ có thêm cơ hội để học hỏi 

về kinh nghiệm về phát triển thị trường, tiếp cận được với công nghệ giao dịch mới trên 

thế giới, tạo đà cho thị trường giao dịch hàng hóa ngày càng phát triển.  

Thực tế cho thấy, tính liên thông, liên kết của thị trường mua bán hàng hóa qua SGDHH 

không chi gói gọn ở một quốc gia, một nền kinh tế mà đã lan tỏa trên phạm vi toàn 

cầu. Trong nhiều năm qua, mặc dù có sự xuất hiện của SGDHH tại Việt Nam, giá cả của 

hàng hóa nông sản vẫn ít nhiều chịu tác động bởi các SGDHH trên thế giới, ví dụ: cà 

phê Robusta trên sàn LIFFE (Vương quốc Anh); cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Nhật 

Bản)... Theo nguyên tắc quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư, SGDHH muốn tổ chức 

được thị trường này một cách an toàn phải có cơ chế bù trừ vị thế, liên thông với thị 

trường thế giới để có thể cân đối được lực mua – bán trong nước. Điều này vừa bảo 

đảm công tác quản trị rủi ro trong hoạt động giao dịch, vừa giúp thị trường trong nước 

có mối liên kết chặt chẽ hơn với thị trường thế giới. Tuy nhiên, hiện tại nhà đầu tư giao 

dịch với các đối tác nước ngoài chủ yếu thực hiện qua các ngân hàng thương mại4 do 

chưa có quy định cho phép các nhà đầu tư thực hiện giao dịch hàng hóa qua các SGDHH 

trên thế giới dẫn tới hoạt động giao dịch qua SGDHH Việt Nam kém sôi động, không hấp 

dẫn đối với nhà đầu tư trong nước5.   

- Quy định sửa đổi về danh mục hàng hóa được phép giao dịch trên SGDHH nhằm thu hút 

các đối tượng tham gia giao dịch qua SGDHH, giảm thiểu sự tốn kém về thời gian, chi 

phí cho doanh nghiệp và cơ quan có thẩm quyền mỗi lần cấp phép bổ sung mặt hàng 

được phép giao dịch qua SGDHH6. Ngoài ra, quy định này chưa phù hợp với tinh thần 

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát 

triển doanh nghiệp đến năm 2020, theo đó “doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh 

trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm”7. 

- Hiện tại vẫn chưa có quy định nào điều chỉnh về việc các nhà đầu tư nước ngoài tham 

gia góp vốn thành lập hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tại SGDHH 

trong nước. Do đó, quy định mới của Nghị định 51 mong muốn thu hút nguồn lực tài 

chính, khuyến khích các hoạt động giao thương tại SGDHH, mở rộng quy mô hoạt động 

của Sở giao dịch, tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế cũng như có thể nhanh chóng, 

chủ động cập nhật thông tin từ thị trường quốc tế.  



© Văn phòng Luật sư 

 
 

4 

- Đối với quy định về hạn mức giao dịch, Việt Nam là một nước sản xuất và xuất khẩu 

nông sản lớn trên thế giới, khuyến khích xuất khẩu nông sản được xem là một trong 

những chính sách chủ lực của Chính phủ để phát triển kinh tế. Do vậy, quy định về hạn 

mức giao dịch tại Nghị định 158 là chưa phù hợp với thực tiễn nên việc lược bỏ quy định 

này sẽ khuyến khích phát triển kinh tế8. 

 

 Một số khuyến nghị: 

- Với những quy định đổi mới, mang tính chất thúc đẩy giao thương như tại Nghị định 51, 

các doanh nghiệp có thể nghiên cứu thêm phương án tham gia giao dịch qua SGDHH để 

trải nghiệm thêm một kênh giao dịch mới mà trong đó doanh nghiệp có thêm nhiều cơ 

hội đưa hàng hóa tham gia thị trường quốc tế.  

- Đối với những nhà đầu tư nước ngoài mong muốn tham gia hoạt động mua bán hàng 

hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam, cần lưu ý thêm quy định về thủ tục góp 

vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn. Ngoài ra, với những 

nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu góp vốn thành lập SGDHH tại Việt Nam, cần lưu ý 

đến tỷ lệ cổ phần/phần vốn góp theo quy định tại Nghị định 51. 

- Đối với những doanh nghiệp có dự định thành lập SGDHH cần cập nhật và nghiên cứu 

các quy định mới về điều kiện, hồ sơ đề nghị thành lập SGDHH để thực hiện thủ tục một 

cách nhanh chóng, thuận tiện hơn. 
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Tài chính – Ngân hàng -  Bảo hiểm 

 
Tăng mức dư nợ cho vay tối đa của tổ chức tài chính vi mô  

 

Tên văn bản: Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động 

của tổ chức Tài chính vi mô do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành (“Thông 

tư 03”) 

 

Ngày có hiệu lực: 15/04/2018 

 

 Một số thay đổi cơ bản: 

Thông tư số 03 thay thế cho Thông tư số 02/2008/TT-NHNN (“Thông tư 02”) có một số 

nội dung thay đổi đáng chú ý như sau: 

- Đối với thuật ngữ, Thông tư 02 trước đây sử dụng thuật ngữ “tổ chức tài chính quy mô 

nhỏ”, tuy nhiên Thông tư 03 ra đời đã điều chỉnh tên gọi trên thành “tổ chức tài chính vi 

mô” (“TCTCVM”). Ngoài ra, Thông tư 03 bổ sung một số thuật ngữ, bao gồm: “khách 

hàng tài chính vi mô”, “khách hàng khác”, “tiền gửi tự nguyện”, “tiết kiệm bắt buộc”, … 

Những thuật ngữ này trước đây được đề cập nhiều lần trong Thông tư 02, tuy nhiên 

Thông tư 02 chưa đưa ra định nghĩa cụ thể để làm rõ nội hàm của các thuật ngữ.  

- Đối với điều kiện thành lập TCTCVM, Thông tư 03 đã cấu trúc lại và tinh giản các điều 

kiện được quy định tại Thông tư 02 như sau: 

(i)    Lược bỏ một số điều kiện bao gồm: điều kiện có nhu cầu hoạt động TCVM; điều 

kiện phải có ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương nơi dự kiến đặt trụ sở chính về sự cần thiết thành lập tổ chức này; điều kiện 

phải có trụ sở làm việc và cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động cho tổ chức, đồng 

thời làm rõ điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người điều hành, thành 

viên ban kiểm soát9; điều kiện về tỷ lệ tổng dư nợ vay của những khách hàng có 

nợ quá hạn trên tổng dư nợ cho vay (PAR) phải dưới 5%10. 

(ii)   Chi tiết hóa điều kiện về “người quản trị, kiểm soát và điều hành” (quy định tại 

mục 9.5 Thông tư 02) bằng cách dẫn chiếu đến những quy định riêng biệt tại các 

Điều 20, 21, 22 và 23 trong Thông tư 03. 

(iii)   Cấu trúc lại các điều kiện về chủ sở hữu, thành viên sáng lập bằng cách tổng hợp 

lại và dẫn chiếu đến quy định riêng tại Điều 8, Thông tư 03. 

 

- Đối với các nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong TCTCVM, Thông tư 03 có một số 

thay đổi như sau11: 

(i)  Điều chỉnh nội dung về tỷ lệ sở hữu vốn góp của các thành viên góp vốn. Cụ thể, 

thay vì quy định tổ chức phi chính phủ Việt Nam phải đạt tỷ lệ góp vốn tối thiểu là 

25% như trong Thông tư 02, Thông tư 03 đã lược bỏ quy định này, đồng thời sửa 

đổi lại theo hướng lấy tỷ lệ góp vốn của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

(“TCCT-CTXH”) làm mức trần. Theo đó tỷ lệ sở hữu vốn góp của tất cả các thành 
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viên góp vốn là TCCT, TCCT-CTXH phải đạt tỷ lệ tối thiểu 25% vốn điều lệ của tổ 

chức tài chính vi mô; và tỷ lệ góp vốn của các thành viên khác, bao gồm: các 

thành viên góp vốn trong nước không phải là TCCT, TCCT-CTXH, các thành viên 

góp vốn nước ngoài sẽ không được vượt quá tỷ lệ sở hữu vốn góp của các TCCT, 

TCCT-CTXH. 

(ii) Lược bỏ quy định về tổng số vốn góp của các cá nhân, tổ chức nước ngoài phải 

dưới 50% vốn điều lệ. 

(iii) Bổ sung quy định tỷ lệ sở hữu vốn góp của một thành viên góp vốn là cá nhân tối 

đa không vượt quá 5% vốn điều lệ; tỷ lệ sở hữu vốn góp của một thành viên góp 

vốn và người có liên quan tối đa không vượt quá 50% vốn điều lệ. 

(iv) Giới hạn các hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp, cụ thể: trong thời hạn 5 

năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, thành viên sáng lập chỉ được chuyển nhượng 

phần vốn góp cho thành viên sáng lập khác với điều kiện đảm bảo các tỷ lệ sở hữu 

vốn góp. 

- Về nội dung hoạt động của TCTCVM, Thông tư 03 bổ sung một số quy định mới: 

(i) TCTCVM phải duy trì tỷ lệ tổng dư nợ các khoản cho vay đối với khách hàng TCVM 

trong tổng dư nợ cho vay tối thiểu 90%. Quy định trước đó tại Thông tư 02 cho 

thấy mức tỷ lệ này tối thiểu là 65%12. 

(ii) Giới hạn tổng dư nợ cho vay của TCTCVM đối với một khách hàng TCVM được tăng 

lên – “50 triệu đồng” trong khi Thông tư 02 quy định tổng mức giới hạn này không 

được vượt quá 30 triệu đồng13. Ngoài ra, Thông tư 03 bổ sung quy định về tổng 

dư nợ cho vay của TCTCVM đối với một khách hàng khác không được vượt quá 

100 triệu đồng14.  

 Một số tác động dự kiến: 

- Thay đổi về thuật ngữ “TCTCVM” là thay đổi căn bản và phù hợp với cách gọi của loại 

hình tổ chức tín dụng này trong các văn bản pháp luật hiện hành (thuật ngữ này đã 

được sử dụng chính thức trong Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành được ban hành sau đó), đảm bảo tính thống nhất và tránh sự nhầm lẫn 

trong việc hiểu và áp dụng pháp luật. Ngoài ra, các thuật ngữ bổ sung khác cũng hướng 

tới mục đích thuận tiện cho việc tra cứu văn bản pháp luật đồng thời lấp đầy những 

khoảng trống về thuật ngữ tại Thông tư 03 cũng như tại các văn bản pháp luật tài chính 

khác.   

- Việc lược bỏ một số điều kiện thành lập TCTCVM là một sự thay đổi về mặt thủ tục hành 

chính mang tính tích cực, giúp giảm bớt thời gian và chi phí để thành lập TCTCVM. Đây 

có thể được xem là một sự khuyến khích nhằm giúp cho lĩnh vực TCVM ngày càng sôi 

động hơn, trong một thị trường mà TCTCVM hiện có số lượng và quy mô khá khiêm tốn 

và ít ỏi15. Việc bãi bỏ các điều kiện như phải có nhu cầu hoạt động TCVM, giới hạn về tỷ 

lệ tổng dư nợ vay hay phải đảm bảo về cơ sở hạ tầng và việc bổ sung quy định làm rõ 
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điều kiện về người quản lý TCTCVM cũng là một bước tiến mới trong việc cấu trúc lại 

văn bản, thuận tiện cho hoạt động tra cứu.  

- Đối với các điều kiện liên quan tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, các mức trần như 5% đối với 

thành viên là cá nhân, 25% đối với tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức nước 

ngoài hoặc tổ chức khác, 50% đối với tổng mức góp vốn của thành viên và người có liên 

quan được đặt ra dự kiến sẽ cân đối hoạt động và tầm ảnh hưởng của các cá nhân/tổ 

chức thành viên trong TCTCVM. Đây là thay đổi mang tính căn bản và bắt kịp với tình 

hình kinh tế - xã hội hiện nay. Ngoài ra, giới hạn về việc chuyển nhượng phần vốn góp 

trong thời hạn 05 năm đối với thành viên sáng lập cũng nhằm đảm bảo hoạt động ổn 

định và bình thường, tránh sự xáo trộn trong quản lý và điều hành TCTCVM. Thông tư 

03 cũng bãi bỏ quy định về tổng số vốn góp của các cá nhân, tổ chức nước ngoài phải 

dưới 50% vốn điều lệ, kể từ nay mở rộng khả năng tham gia thị trường cho những nhà 

đầu tư nước ngoài có năng lực và kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy sự phát triển trong 

lĩnh vực TCVM. 

- Thay đổi tỷ lệ tổng dư nợ các khoản cho vay đối với khách hàng TCVM trong tổng dư nợ 

cho vay tối thiểu từ 65% lên 90% là một thay đổi đáng kể, nhằm thúc đẩy hơn nữa mục 

tiêu xóa đói giảm nghèo, tập trung hơn vào đối tượng khách hàng là những cá nhân/hộ 

gia đình nghèo, cận nghèo vốn là tôn chỉ của TCTCVM nói riêng và các quỹ TCVM nói 

chung. Như vậy, dự kiến nhóm khách hàng là cá nhân/hộ gia đình nghèo, cận nghèo sẽ 

có nhiều cơ hội tiếp cận các gói dịch vụ cho vay từ các TCTCVM hơn. Đồng thời, nhóm 

khách hàng là cá nhân từng thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo nhưng nay đã thoát 

nghèo, cận nghèo sẽ bớt đi một phần cơ hội tiếp cận tương ứng. 

- Việc nâng mức trần tổng dư nợ cho vay đối với khách hàng TCVM từ 30 triệu lên 50 

triệu đồng là một thay đổi bắt kịp đà tăng trưởng của nền kinh tế hiện tại. Như vậy, 

khách hàng TCTCVM nay sẽ có cơ hội được vay tín dụng lớn hơn trước, phù hợp hơn với 

nhu cầu sản xuất kinh doanh, giúp mở rộng và đẩy nhanh quá trình thoát nghèo của 

nhóm đối tượng này. 

 Một số khuyến nghị: 

- Các TCTCVM cần chủ động cập nhật, nắm bắt các quy định và thủ tục liên quan đến 

những thay đổi tại Thông tư 03, đặc biệt là thay đổi về điều kiện tỷ lệ sở hữu phần vốn 

góp của từng đối tượng khác nhau trong TCTCVM và thay đổi về mức trần tổng dư nợ 

cho vay đối với các nhóm khách hàng. 

- Việc tăng mức trần tổng dư nợ cho vay TCVM đối với các nhóm khách hàng có thể dẫn 

đến việc thiếu hụt nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu thị trường. Các TCTCVM cần tính toán 

dự đoán nhu cầu thị trường và có biện pháp huy động vốn hiệu quả hơn nữa, cả ở kênh 

nhận tiền gửi và kênh huy động vốn vay trong và ngoài nước. 

- Các TCTCVM hiện đã thành lập và hoạt động theo Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước 

cấp trước ngày 15/04/2018 mà chưa đáp ứng được các điều kiện về thành viên sáng lập 

quy định tại Thông tư 03 thì vẫn sẽ được tiếp tục hoạt động và không phải điều chỉnh lại 

thành viên sáng lập theo quy định mới. Đồng thời trong thời hạn 180 ngày, các tổ chức 

này phải hoàn tất việc thành lập Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự theo quy định 
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tại Điều 19, Thông tư 03. Ngoài ra, các TCTCVM thuộc trường hợp nói trên còn được 

phép tiếp tục thực hiện các hợp đồng cho vay được ký kết trước ngày Thông tư 03 có 

hiệu lực, nhưng trong trường hợp có nhu cầu, TCTCVM có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ 

sung các hợp đồng nêu trên phù hợp với quy định tại Thông tư 0316.  
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Thuế 

 
Một số sửa đổi trong quy định liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu 

nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân 

 

Tên văn bản: Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi 

Thông tư 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC (“Thông tư 25”) 

 

Ngày có hiệu lực: 01/05/2018 

 

 Một số thay đổi cơ bản: 

- Thứ nhất, đối với quy định về đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Thông 

tư 25 đã bổ sung một số ngoại lệ để tương thích với quy định tại Nghị định 

146/2017/NĐ-CP (“Nghị định 146”) 17. Cụ thể, trước đây, theo hướng dẫn tại Thông tư 

130/2016/TT-BTC (sửa đổi khoản 23, Điều 4, Thông tư 219/2013/TT-BTC), đối tượng 

không chịu thuế GTGT bao gồm:  

(i)    Sản phẩm xuất khẩu (“SPXK”) là tài nguyên, khoáng sản (“TNKS”) khai thác chưa 

chế biến thành sản phẩm khác; hoặc  

(ii)   SPXK là TNKS đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá TNKS cộng 

với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm đó; hoặc  

(iii)   SPXK là hàng hóa được chế biến từ TNKS có tổng trị giá TNKS cộng với chi phí 

năng lượng chiếm từ 51% trở lên giá thành sản xuất sản phẩm đó.  

Hiện nay, dựa trên quy định của Nghị định 146, Thông tư 25 đã bổ sung thêm các ngoại 

lệ cho nhóm đối tượng không chịu thuế GTGT nói trên theo hướng: trường hợp SPXK là 

sản phẩm thứ cấp được chế biến từ sản phẩm khác - không được trực tiếp chế biến ra 

từ TNKS, dù vẫn đảm bảo yêu cầu về “tổng trị giá TNKS cộng với chi phí năng lượng 

chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm đó” thì vẫn sẽ thuộc đối tượng chịu thuế 

GTGT. Theo đó, nhóm sản phẩm này sẽ được hưởng mức thuế suất 0% chỉ khi đáp ứng 

được những điều kiện tại điểm c, khoản 2, Điều 12, Luật Thuế GTGT18.  

Bên cạnh đó, Thông tư 25 bổ sung thêm cách xác định trị giá TNKS trong công thức tính 

tỷ trọng trị giá TNKS - CPNL trên giá thành sản xuất sản phẩm. Cụ thể, trị giá TNKS đưa 

vào chế biến sẽ không bao gồm chi phí vận chuyển TNKS từ nơi khai thác/thu mua đến 

nơi chế biến sản xuất.  

- Thứ hai, Thông tư 25 cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định về các khoản không được 

khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:   
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(i)   Trong trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn cho 

doanh nghiệp khác có bao gồm hoạt động chuyển giao tài sản, doanh nghiệp nhận 

chuyển nhượng sẽ được trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí được trừ đối với 

các tài sản chuyển giao. Tuy nhiên, việc xác định chi phí được trừ đối với tài sản 

chuyển giao nói trên chỉ được thực hiện khi các tài sản chuyển giao đáp ứng đủ 

điều kiện trích khấu hao và căn cứ xác định mức khấu hao sẽ dựa trên giá trị còn 

lại trên sổ sách kế toán tại doanh nghiệp chuyển nhượng19.  

(ii)    Ngoài ra, dù điều kiện hưởng và mức hưởng của bảo hiểm nhân thọ cho người lao 

động không được ghi nhận tại các tài liệu về lao động của doanh nghiệp thì khoản 

chi này vẫn sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế20. 

(iii)   Thông tư 25 cũng đã nới rộng khung định mức xác định khoản chi được trừ. Cụ 

thể, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC trước đây quy định giới hạn cho các khoản 

chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người 

lao động là 01 triệu đồng/tháng. Hiện nay Thông tư 25 đã nâng định mức đó lên 

thành 03 triệu đồng/tháng, đồng thời bổ sung “bảo hiểm nhân thọ” vào nhóm căn 

cứ xác định để tương thích với quy định tại Nghị định 14621.  

- Thứ ba, đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng chịu thuế Thu nhập cá 

nhân (TNCN), Thông tư 25 đã dẫn chiếu thêm điều khoản chi tiết định nghĩa về các loại 

chứng khoán được đề cập trong quy định này. Cụ thể, trước đây Thông tư 111/2013/TT-

BTC22 chỉ dẫn chiếu chung đến Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp. Hiện nay, 

Thông tư 25 đã dẫn chiếu cụ thể đến khoản 1 và khoản 2 Điều 6 của Luật Chứng khoán 

và Điều 120 của Luật Doanh nghiệp.  

 Một số tác động dự kiến: 

- Thứ nhất, các quy định liên quan đến đối tượng không chịu thuế GTGT tại Thông tư 25 

đã sửa đổi một số quy định liên quan tại Thông tư 130/2016/TT-BTC để đảm bảo sự 

tương thích với những quy định mới tại Nghị định 146. Xét về bản chất, thuế GTGT đánh 

vào phần giá trị tăng lên trong quá trình sản xuất, lưu thông của hàng hóa, dịch vụ. Đối 

với những trường hợp ngoại lệ mới được bổ sung (trường hợp vẫn chịu thuế GTGT), có 

thể nhận thấy mặc dù tổng trị giá TNKS cộng với chi phí năng lượng vẫn chiếm từ 51% 

giá thành sản xuất sản phẩm trở lên, tuy nhiên bản chất của sản phẩm ban đầu đã được 

thay đổi trong quá trình nhiều lần chế biến. Như vậy, việc quy định thêm một số ngoại 

lệ của mặt hàng không chịu thuế GTGT tại Thông tư 25 và Nghị định 146 là hoàn toàn 

hợp lý. Với mức thuế suất 0%, doanh nghiệp trên thực tế không thực hiện nộp thuế 

nhưng vẫn có thể được hoàn thuế, từ đó giảm chi phí đầu vào cho sản phẩm. Đây chính 

là một biện pháp khuyến khích thực hiện tinh chế sản phẩm TNKS để xuất khẩu của nhà 

nước dành cho các doanh nghiệp. 

Ngoài ra, trên cơ sở các quy định bổ sung của Thông tư 25, các doanh nghiệp sẽ có một 

khung các quy định thống nhất và đảm bảo việc áp dụng hiệu quả. Mặt khác, việc trị 

giá TNKS và CPNL không bao gồm chi phí vận chuyển từ nơi khai thác/thu mua TNKS và 

CPNL đến nơi sản xuất sẽ đồng nghĩa với việc tỷ trọng trị giá TNKS- CPNL trên giá thành 
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sản xuất SP sẽ bị kéo xuống, tức là các sản phẩm chế biến từ TNKS có khả năng chịu 

thuế GTGT sẽ cao hơn.  

- Thứ hai, các quy định về chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thuế TNDN 

đang được xây dựng theo hướng trợ giúp doanh nghiệp về mặt tài chính cũng như dự 

liệu thêm một số trường hợp cụ thể để doanh nghiệp có hướng áp dụng phù hợp, góp 

phần đảm bảo và phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Thứ ba, việc dẫn chiếu cụ thể tới điều khoản chi tiết về loại chứng khoán trong quy định 

về thu nhập từ chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng chịu thuế TNCN sẽ tạo sự rành 

mạch, chặt chẽ cho quy định, từ đó tiết kiệm thời gian tra cứu cho doanh nghiệp và cá 

nhân, tránh nhầm lẫn trong việc áp dụng điều khoản này. 

 Một số khuyến nghị: 

- Các doanh nghiệp cần lưu ý cập nhật các nội dung tại Thông tư 25 để thực hiện các thủ 

tục về thuế theo quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của mình. Đối với nhóm 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa liên quan đến TNKS, các 

doanh nghiệp cần lưu ý cách tính mới và chủ động xác định tỷ trọng trị giá TNKS và 

CPNL đầy đủ, rõ ràng trong suốt giai đoạn sản xuất cũng như giai đoạn chuẩn bị các loại 

tài liệu chứng từ để phục vụ việc kê khai, quyết toán thuế.  

- Ngoài ra, cũng cần lưu ý thêm rằng những điều khoản tại Thông tư 2523 được quy định 

theo hướng tương thích với Nghị định 146 cũng sẽ được áp dụng với các trường hợp chịu 

sự điều chỉnh của Nghị định 146 phát sinh từ ngày 01/02/2018. 
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Cổ đông mới và quyền tham gia quản lý công ty 

 

Vừa qua, nhà đầu tư Thai Beverage Public (ThaiBev) đã kiến nghị với Chính phủ Việt Nam về 

việc ThaiBev chưa được trực tiếp tham gia hội đồng quản trị (HĐQT) và điều hành Tổng công ty 

Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) kể từ khi hoàn tất giao dịch mua 53,59% cổ 

phần của Sabeco thông qua Công ty TNHH Vietnam Beverage vào cuối năm 2017. Trong số 

này, Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự sẽ đem đến cho Quý vị một vài góc nhìn đối với 

vấn đề này. 

 

Nguyên nhân của việc này là ThaiBev chưa 

sở hữu liên tục 10% cổ phần từ sáu tháng 

trở lên theo quy định tại điều 114 Luật 

Doanh nghiệp 2014. Có ý kiến cho rằng, quy 

định này của Luật Doanh nghiệp 2014 là 

một hạn chế, bất cập. Bỏ qua những quy 

định riêng tại điều lệ hay văn bản pháp lý 

khác của một doanh nghiệp cụ thể, bài viết 

này chỉ nhằm trao đổi về quy định giới hạn 

quyền của cổ đông phổ thông này trong hệ 

thống các quy định pháp luật về hoạt động 

doanh nghiệp. 

Bảo đảm tính ổn định về hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp 

Theo quy định tại khoản 2 điều 114 Luật 

Doanh nghiệp 2014 thì cổ đông hoặc nhóm 

cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ 

thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 

sáu tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy 

định tại điều lệ công ty mới có quyền đề cử 

người vào HĐQT và ban kiểm soát, kiểm tra 

thông tin của doanh nghiệp, triệu tập đại hội 

đồng cổ đông bất thường và một số quyền 

khác. Quy định này có từ Luật Doanh nghiệp 

1999 (điều 53) và Luật Doanh nghiệp 2005 

(điều 79) mà chưa bị xem xét sửa đổi qua 

hai lần sửa đổi Luật Doanh nghiệp. Như vậy, 

đây không phải là một quy định mới gây ngỡ 

ngàng cho những nhà đầu tư trên thị 

trường. 

Tuy nhiên, cũng cần xem xét một cách công 

bằng là quy định này nhằm tạo ra một số 

quyền đặc biệt mà các cổ đông nắm giữ cổ 

phần phổ thông khác không có. Các quyền 

đặc biệt này đòi hỏi cổ đông sở hữu từ 10% 

cổ phần khi muốn tham gia quản trị doanh 

nghiệp phải có một khoảng thời gian tối 

thiểu để hiểu được cách thức hoạt động, vận 

hành công ty cũng như mục tiêu phát triển, 

văn hóa và các đặc điểm khác của doanh 

nghiệp được đầu tư trước khi trực tiếp tham 

gia vào việc quản lý, điều hành. Quy định 

này nhằm tránh dẫn đến những thay đổi 

Trang bình luận  
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mang tính đột ngột ảnh hưởng trực tiếp tới 

hoạt động kinh doanh bình thường của 

doanh nghiệp. Nếu là những doanh nghiệp 

bị lâm vào tình trạng mất khả năng thanh 

toán các khoản nợ đến hạn thì lúc đó các 

phương thức về kiểm soát tình trạng vận 

hành của doanh nghiệp sẽ theo quy định của 

Luật Phá sản. 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% 

tổng số cổ phần trở lên dù chưa có các 

quyền tham gia điều hành trực tiếp doanh 

nghiệp như đã nêu nhưng vẫn có quyền 

khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và 

điều lệ doanh nghiệp áp dụng đối với cổ 

đông nắm giữ cổ phần phổ thông. Sau sáu 

tháng kể từ thời điểm hoàn tất giao dịch 

mua bán cổ phần, cổ đông nắm giữ từ 10% 

tổng số cổ phần trở lên sẽ không còn bị hạn 

chế trong việc thực hiện quyền đề cử thành 

viên HĐQT và một số quyền khác. 

Chưa bảo đảm khả năng thu hút đầu tư 

và bình đẳng giữa các cổ đông 

Nhưng xét ở góc độ thu hút đầu tư vào 

doanh nghiệp, quy định tại khoản 2 điều 114 

Luật Doanh nghiệp 2014 chưa tạo điều kiện 

để các nhà đầu tư yên tâm trong việc đầu tư 

vốn vào các công ty cổ phần với tỷ lệ nắm 

giữ cao (từ 10% trở lên) mà trường hợp của 

ThaiBev với Sabeco là một ví dụ điển hình. 

Quy định này cũng chưa bảo đảm tính bình 

đẳng giữa các cổ đông nắm giữ cổ phần 

cùng loại. Theo phân tích của Tổ chức Hợp 

tác và Phát triển kinh tế (OECD) tại Nguyên 

tắc về quản trị doanh nghiệp G20 (2015), 

yếu tố cốt lõi để phát triển thị trường vốn là 

niềm tin của nhà đầu tư đối với nguồn vốn 

của họ được bảo vệ khỏi những lạm dụng từ 

bộ máy quản trị của doanh nghiệp. Nếu 

không được bảo đảm quyền được đề cử 

người vào trong bộ máy quản trị doanh 

nghiệp, nhà đầu tư có thể lo lắng tới những 

hành vi gây nên tổn thất cho nguồn vốn mà 

họ vừa mới đầu tư vào doanh nghiệp. 

Giải pháp nào có tính khả thi? 

Liệu có cần thiết phải sửa đổi quy định tại 

khoản 2 điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 

để giải quyết những trường hợp tương tự 

như ThaiBev và Sabeco? Đây là vấn đề cân 

nhắc giữa hai góc độ được phân tích ở trên 

cùng với các yếu tố khác mà Luật Doanh 

nghiệp cần điều chỉnh trong tương lai. 

Xét trên nguyên tắc công bằng trước pháp 

luật, tất cả nhà đầu tư đều phải tôn trọng 

quy định này khi tham gia hoạt động kinh 

doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Hơn nữa, quy 

định này hiện hữu từ khá lâu trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam và còn được cá thể hóa 

tại điều lệ khá nhiều doanh nghiệp, trong đó 

có Sabeco. Khi đầu tư vốn, ThaiBev đã cam 

kết “tự tìm hiểu đầy đủ thông tin về Sabeco, 

bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều lệ 

doanh nghiệp, báo cáo tài chính...” như nêu 

tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần 

thuộc sở hữu nhà nước tại Sabeco. 

Tuy nhiên, việc ThaiBev đề nghị Bộ Công 

Thương với tư cách là một cổ đông hiện hữu 

vừa bán cổ phần cho họ về việc đề cử người 

của họ vào bộ máy quản trị của Sabeco 

cũng không trái với quy định của Luật Doanh 

nghiệp 2014. Bộ Công Thương cần phải xử 

lý đúng vai trò của mình trong tình huống 

này để bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư 

cũng như tính thượng tôn pháp luật.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước kiến nghị gửi Chính phủ của ThaiBev liên quan đến việc tham gia HĐQT của Sabeco, Văn phòng Chính 

phủ đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Công Thương khẩn trương xem 

xét, xử lý các kiến nghị của ThaiBev theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện. 

Bên lề phiên họp báo Chính phủ diễn ra tối ngày 2-4-2018, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, 

thực hiện chỉ đạo này, Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu HĐQT của Sabeco có cuộc họp bất thường đại 

hội đồng cổ đông để có quyết định về mặt nhân sự. 

 

Lưu ý: Những nội dung của bài viết được đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn điện tử (đường link tham khảo: 

http://www.thesaigontimes.vn/270949/Co-dong-moi-va-quyen-tham-gia-quan-ly-cong-ty.html).  



© Văn phòng Luật sư 

 
 

14 

 

 

 

Danh mục văn bản mới ban hành 
 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

Ngày  

có hiệu lực 

1.  

Thông tư 04/2018/TT-BCT quy định về việc không áp 

dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng 

gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN do Bộ Công 

thương ban hành 

02/04/2018 

 

 

17/05/2018 

2.  

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2018 hợp nhất 

Nghị định quy định về hoạt động in do Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành 

03/04/2018 03/04/2018 

3.  
Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng 

hóa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

03/04/2018 03/04/2018 

4.  

Thông tư 05/2018/TT-BYT về Danh mục thực phẩm, 

phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và 

dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được 

xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành 

05/04/2018 21/05/2018 

5.  

Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

158/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt 

động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa 

09/04/2018 01/06/2018 

6.  

Thông tư 10/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình 

tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài 

chính vi mô do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam ban hành 

09/04/2018 01/06/2018 

7.  

Thông tư 18/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 

12/2016/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành Nghị định 

132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa do Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 

11/04/2018 01/06/2018 

8.  

Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2018 về tăng cường quản lý 

hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo 

tương tự khác do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

11/04/2018 11/04/2018 

9.  
Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề 

nông thôn 

12/04/2018 01/06/2018 

10.  
Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón 

16/04/2018 16/04/2018 
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11.  Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp 18/04/2018 05/06/2018 

12.  
Thông tư 06/2018/TT-BCT hướng dẫn biện pháp phòng 

vệ thương mại do Bộ Công thương ban hành 

20/04/2018 15/06/2018 

13.  

Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục 

hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 

20/04/2018 

 

 

05/06/2018 

14.  

Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính 

23/04/2018 

 

 

21/06/2018 
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1 Nghị định 51, Điều 5  

2 Nghị định 51, Điều 1, khoản 26 

3 Nghị định 51, Điều 16 

4 Thực hiện giao dịch với đối tác nước ngoài thông qua hoạt động cung ứng  sản phẩm phái sinh giá cả hàng 

hóa của các ngân hàng thương mại. Quy định pháp luật tại Thông tư 40/2016/TT-NHNN quy định hoạt động 

cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

ban hành, Điều 13 

5 Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa 

qua Sở Giao dịch hàng hóa, trang 4 và trang 11                                                        

6 Quy định tại Nghị định 158 đang dẫn đến việc SGDHH không được quyền tự do lựa chọn mặt hàng để giao 

dịch, mà phải căn cứ vào sự phê duyệt của Bộ Công Thương, dẫn đến sự tốn kém về thời gian, chi phí cho 

doanh nghiệp và cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện cấp phép 

7 Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa 

qua Sở Giao dịch hàng hóa, trang 5 và trang 6                                                       

8 Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa 

qua Sở Giao dịch hàng hóa, trang 4 và trang 10         

9 Thông tư 03, Điều 20 đến Điều 23 

10 Thông tư 02, Điều 9: Khoản 9.2 và điểm b Khoản 9.7 
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11 Thông tư 03, Điều 29 và Điều 31, Khoản 2 

12 Thông tư 03, Điều 32, Khoản 4; Thông tư 02, Điều 53, Khoản 53.2 
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và CEP. Tham khảo website của Ngân hàng Nhà nước:  
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20 Thông tư 25, Điều 3, khoản 2 
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