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NGHIÊN CỨU VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

 

 

 

Ngày 21/03/2019, Luật sư Nguyễn Hưng Quang - Luật sư Điều hành của Văn phòng Luật sư 
của NHQuang&Cộng sự, được mời tham dự Diễn đàn mang tên Diễn đàn Internet Việt Nam 
- Kỹ thuật số cho những điều tốt đẹp (Vietnam Internet Forum 2019 - Digital for Good) với 
tư cách là một diễn giả trình bày trong phiên thảo luận về "Vietnam digital transformation: 
Protecting and promoting privacy for a smart digital nation - Chuyển đổi kỹ thuật số tại Việt 
Nam: Bảo vệ và thúc đẩy quyền riêng tư cho một quốc gia kỹ thuật số thông minh". Diễn 
đàn Vietnam Internet Forum 2019 - Digital for Good diễn ra vào 02 ngày là thứ Tư 
(20/03/2019) và thứ Năm (21/03/2019) tại Bảo tàng Hà Nội. Diễn đàn được Đại sứ quán 
Thụy Điển tại Hà Nội tổ chức với sự hỗ trợ của UBND thành phố Hà Nội. 

Tại Diễn đàn, Luật sư Hưng Quang đã chia sẻ một số nội dung bao gồm: (i) quy định của 
pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền riêng tư của người sử dụng Internet, (ii) trách nhiệm 
của các công ty cung cấp nền tảng công nghệ cho hoạt động kết nối/chia sẻ trực tuyến trên 
mạng xã hội (như Facebook, Google, YouTube, TikTok, …) và (iii) trách nhiệm của các cơ 
quan nhà nước trong việc tuân thủ các quy định pháp lý để tiếp cận các thông tin cá nhân 
của người sử dụng. Theo Luật sư Hưng Quang, Chính phủ hiện nay đang xây dựng một kế 
hoạch hành động cụ thể để thành lập chính phủ điện tử cũng như một thể chế chính trị tạo 
điều kiện cho nền kinh tế kỹ thuật số; và Luật sư Quang cho rằng bản kế hoạch hành động 
này cần quy định rõ ràng những hành động cụ thể trong việc bảo vệ quyền riêng tư của 
người sử dụng Internet. 
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Doanh nghiệp – Đầu tư – Thương mại  
Thay thế toàn bộ biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp 
 

Tên văn bản: Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về 
đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành (Thông tư 02) 

Ngày có hiệu lực: 11/03/2019 

 

• Một số thay đổi: 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đã ban hành Thông tư 02 nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung, 
thay thế một số điều, nội dung của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh 
nghiệp (Thông tư 20). Xét một cách tổng quát, Thông tư 02 đưa ra những biểu mẫu mới thay 
thế cho các mẫu văn bản được sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp và đăng ký hộ kinh doanh 
theo Thông tư số 20 trước đây. Các biểu mẫu này có một số điểm thay đổi nổi bật so với những 
mẫu văn bản cũ như sau: 

- Ghi nhận và hướng dẫn chi tiết trong biểu mẫu rằng thông tin nào là bắt buộc, thông tin nào 
là không bắt buộc đối tượng đăng ký phải kê khai; 

- Lược bỏ yêu cầu về việc liệt kê “Các giấy tờ gửi kèm” trong ở cuối các văn bản; 

- Bổ sung thêm một số nội dung chi tiết trong các biểu mẫu về: (i) Đề nghị đăng công bố trong 
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và các thông báo khác, (ii) Giấy đề nghị đăng ký doanh 
nghiệp (I-1 đến I-5), Danh sách thành viên/Danh sách cổ đông (I-6 đến I-9),…; 

- Thiết kế thông tin trong biểu mẫu theo hướng tích hợp các nhóm thông tin để giảm khối lượng 
thông tin doanh nghiệp cần kê khai. Ví dụ: Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, 
dẫn đến thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế: doanh nghiệp chỉ cần kê khai tại phần “Đăng 
ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính” (và đánh dấu tích), không cần kê khai tại “Thông tin đăng ký 
thuế”. 

Điểm sửa đổi đáng lưu ý nhất trong các biểu mẫu mới ban hành kèm theo Thông tư 02 là việc yêu 
cầu các doanh nghiệp đang thực hiện chế độ hạch toán độc lập1 tiến hành hoạt động kê khai thông 
tin về kế toán trưởng/người phụ trách kế toán khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và khi đăng 
ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp2.  

 

 

	Tin tiêu điểm  



© Văn phòng Luật sư 

 
 4 

 

• Một số tác động dự kiến: 

Đối với một số điểm mới nổi bật của Thông tư 02, việc thay đổi như đề cập ở Mục 1 nói trên sẽ 
góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện đăng ký doanh 
nghiệp và thực hiện đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo số liệu 
cung cấp của Tổng cục Thống kê, tính đến Quý I/2019, cả nước có 28.451 doanh nghiệp đăng ký 
thành lập mới. Bên cạnh đó, còn có 15.050 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số 
doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong Quý I/2019 
lên hơn 43.500 doanh nghiệp3. Như vậy, với số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng như trên, việc 
cải cách các biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp là một điều cần thiết để đơn giản hoá 
thủ tục hành chính cũng như hỗ trợ cho nghiệp vụ giải quyết đăng ký doanh nghiệp của các chuyên 
viên tại cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mới tích cực, vẫn còn tồn tại quy định khiến cho các chủ thể 
thực hiện thành lập doanh nghiệp gặp vướng mắc, trong đó phải kể đến quy định về việc kê khai 
thông tin kế toán trưởng/người phụ trách kế toán ngay tại thời điểm đăng ký thành lập doanh 
nghiệpvà khi đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, tại thời điểm đối tượng thành lập doanh nghiệp kê khai vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, 
doanh nghiệp chưa tồn tại (do chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Do đó, 
doanh nghiệp không thể tự nhân danh chính mình ký hợp đồng lao động với các cá nhân hành 
nghề kế toán hoặc ký hợp đồng dịch vụ kế toán và thực hiện việc bổ nhiệm kế toán trưởng/người 
phụ trách kế toán.  

Thứ hai, trên thực tế, các doanh nghiệp sẽ phải mất khá nhiều thời gian để tuyển dụng được 
kế toán trưởng/người phụ trách kế toán vừa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật về 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, thời gian công tác,… lại vừa 
được chủ sở hữu/thành viên/cổ đông của doanh nghiệpđó tín nhiệm. Ngay cả pháp luật hiện hành 
về kế toán cũng cho phép các đơn vị kế toán có một khoảng thời gian tối đa là 12 tháng để bố trí 
người làm kế toán trưởng4. Do đó, việc kê khai thông tin kế toán trưởng/người phụ trách kế toán 
từ thời điểm đăng ký doanh nghiệp là không phù hợp với thực tiễn. 

Thứ ba, việc bổ sung phần thông tin của kế toán trưởng/người phụ trách kế toán vào các nội dung 
tại mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp5 mặc dù sẽ hỗ trợ cơ quan nhà nước 
trong việc quản lý thuế nhưng sẽ gia tăng nghĩa vụ của các doanh nghiệp khi trong quá trình hoạt 
động phát sinh việc thay đổi nhân sự về kế toán trưởng/người phụ trách kế toán. 

Theo thông tin được đăng tải trên Báo điện tử của Chính phủ ngày 26/03/2019, trên thực tế, đã 
có ý kiến phản ánh về sự bất hợp lý này trong quy định tại Thông tư 026. Trước thắc mắc này, Bộ 
KH&ĐT trả lời như sau: “Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh 
nghiệp không bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán trong khối 
Thông tin đăng ký thuế tại Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Việc cập nhật, bổ sung thông tin 
về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã có Kế toán 
trưởng/Phụ trách kế toán theo quy trình quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 
20/2015/TT-BKHĐT”. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Bộ KH&ĐT vẫn chưa ban hành bất kỳ một 
văn bản chính thức nào hướng dẫn cụ thể về vấn đề này, có khả năng dẫn đến tình trạng áp dụng 
quy định pháp luật không thống nhất ở các Sở KH&ĐT địa phương. Như vậy, hiện nay vẫn tồn tại 
rủi ro cho người thành lập doanh nghiệp vì họ có thể bị cơ quan đăng ký kinh doanh ở bất kỳ 

Admin
Typewriter
Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mới tích cực, vẫn còn tồn tại quy định khiến cho các chủ thểthực hiện thành lập doanh nghiệp gặp vướng mắc, trong đó phải kể đến quy định về việc kê khaithông tin kế toán trưởng/người phụ trách kế toán ngay tại thời điểm đăng ký thành lập doanhnghiệpvà khi đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể như sau:
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tỉnh/thành phố nào yêu cầu phải thực hiện kê khai thông tin về kế toán trường/người phụ trách 
kế toán theo đúng quy định tại Thông tư 02.  

 

• Một số khuyến nghị: 

Đối với nhóm đối tượng đang thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, trong giai đoạn  
Bộ KH&ĐT chưa ban hành bất kỳ một văn bản chính thức nào hướng dẫn cụ thể về việc kê khai 
thông tin kế toán trưởng/người phụ trách kế hoán, người thành lập doanh nghiệp nên chủ động 
trực tiếp liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương để được hướng dẫn cụ thể về việc kê 
khai thông tin này. 

Ngoài ra, đối với nhóm các doanh nghiệp đang hoạt động, trong trường hợp thực hiện đăng 
ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì phải đồng thời thực hiện việc thông báo 
thông tin về kế toán trưởng/người phụ trách kế toán và phương pháp tính thuế GTGT được quy 
định tại các Phụ lục II-1, II-18 của Thông tư 02. 
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Tranh tụng  
Xử lý thỏa thuận về lãi, lãi suất hợp đồng vay cao hơn mức quy định 

 
Tên văn bản: Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật 
về lãi, lãi suất, phạt vi phạm (Nghị quyết 01) 

Ngày có hiệu lực: 15/03/2019 

 

• Một số nội dung cơ bản: 

Ngày 11/01/2019, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành Nghị quyết 01 hướng dẫn áp dụng 
một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng vay tài sản; lãi suất 
trung bình trên thị trường; quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định của Tòa án.  

Trước tiên, Nghị quyết 01 đưa ra cách xác định lãi/lãi suất trong hợp đồng vay tài sản. Theo đó, 
(i) lãi (bao gồm cả lãi trên nợ gốc quá hạn và lãi trên nợ lãi quá hạn) và (ii) lãi suất được áp dụng 
trong hợp đồng vay tài sản sẽ phụ thuộc vào thời điểm xác lập hợp đồng vay tài sản theo các mốc 
thời gian 01/01/2006 và 01/01/2017 (lần lượt là thời điểm có hiệu lực của Bộ luật Dân sự (BLDS) 
2005 và BLDS 2015 với quy định về cách tính lãi, lãi suất khác nhau)7.  

Trên cơ sở về cách xác định lãi/lãi suất nói trên, Nghị quyết 01 quy định một số nội dung chính 
cần lưu tâm bao gồm: (i) hướng dẫn xử lý thoả thuận về lãi, lãi suất hợp đồng vay tài sản cao 
hơn mức quy định của pháp luật và (ii) hướng dẫn xử lý việc không trả nợ đúng hạn trong hợp 
đồng vay tài sản, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, đối với hướng dẫn xử lý trong trường hợp hợp đồng vay tài sản có thoả thuận về lãi 
suất, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi quá hạn cao hơn quy định của pháp luật8, Nghị quyết 
01 quy định rằng: 

- Phần lãi, lãi suất cao hơn quy định của pháp luật sẽ không được công nhận hiệu lực;  

- Số tiền lãi đã trả cho phần lãi, lãi suất cao hơn quy định của pháp luật sẽ được trừ vào số tiền 
nợ gốc tại thời điểm trả lãi;  

- Số tiền lãi đã trả vượt quá còn lại sau khi đã trừ hết nợ gốc thì được trả lại cho bên cho vay.  

Thứ hai, đối với hướng dẫn xử lý việc không trả nợ đúng hạn trong hợp đồng vay tài sản, Nghị 
quyết 01 quy định rằng9: 

- Nguyên tắc chung: chỉ xử lý một lần đối với mỗi hành vi không trả nợ đúng hạn theo thỏa 
thuận quy định tại hợp đồng;  

- Cách tính lãi, lãi suất trong thỏa thuận xử lý hành vi không trả nợ đúng hạn sẽ được xem xét 
(BLDS, Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn).  

 

• Một số bình luận: 

- Đối với vấn đề xử lý thoả thuận về lãi, lãi suất hợp đồng vay tài sản cao hơn mức quy định: 
so với quy định về lãi suất tại BLDS 201510, Nghị quyết 01 đã giải thích chi tiết và rõ ràng hơn 
về các khoản lãi, bao gồm lãi trên nợ gốc quá hạn và lãi trên nợ lãi quá hạn; đồng thời có 
hướng dẫn xử lý cụ thể theo từng mốc thời gian. Điều này giúp cho các chủ thể tham gia hợp 
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đồng vay hiểu rõ được quy định pháp luật liên quan và chủ động hơn trong việc thực hiện các 
thỏa thuận về vấn đề này tại hợp đồng, từ đó giảm tải đáng kể khối lượng công việc cho hệ 
thống Toà án. Ngoài ra, việc hướng dẫn cũng sẽ tạo sự thống nhất trong việc áp dụng pháp 
luật khi giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vay tài sản liên quan đến lãi suất, lãi 
trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi quá hạn.  

- Đối với xử lý việc không trả nợ đúng hạn trong hợp đồng vay tài sản: Nghị quyết 01 đưa ra 
nguyên tắc chỉ xử lý vi phạm một lần đối với hành vi trả nợ không đúng hạn sẽ góp phần hạn 
chế được việc bên cho vay lạm dụng các chế tài khác nhau để áp dụng cho cùng một hành vi 
vi phạm. Quy định này cũng giúp Toà án có cách hiểu và phương thức xử lý thống nhất khi 
bên vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ.  

 

• Một số khuyến nghị: 

Các cá nhân, tổ chức giao kết hợp đồng vay tài sản cần chủ động cập nhật các hướng dẫn mới 
của Nghị quyết 01 nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình thỏa 
thuận, đàm phán hợp đồng hoặc giải quyết tranh chấp liên quan đến mức lãi suất và nghĩa vụ trả 
nợ. Cần lưu ý thêm rằng về hiệu lực thi hành của Nghị quyết 01 để hiểu được định hướng Toà án 
trong việc áp dụng Nghị quyết 01. 
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Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh có 
thu nhập từ nước ngoài 

 
Trong một vài năm gần đây, việc nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản thu nhập nhận 
được từ các tổ chức nước ngoài (như Google, Apple, Facebook, YouTube) là một vấn đề nhận được 
nhiều sự quan tâm của các cá nhân kinh doanh. Với mong muốn hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp 
sáng tạo và trong phạm vi hành nghề về thuế, Internet và phương tiện truyền thông mới, vào 
ngày 23/03/2019, Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng sự đã tổ chức Toạ đàm Hướng dẫn nộp 
thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh có thu nhập từ nước ngoài. Mục đích 
của Toạ đàm hướng tới việc chia sẻ cách thức kê khai, nộp thuế TNCN và trao đổi về những vướng 
mắc liên quan tới việc tuân thủ quy định về thuế TNCN của Việt Nam. Bên cạnh đó, Toạ đàm cũng 
là một hoạt động mang tính trách nhiệm xã hội và nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 15 
năm thành lập của Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng sự. Bản tin pháp luật số này sẽ điểm lại 
một số nội dung đáng chú ý và hữu ích liên quan tới việc tính và nộp thuế cho các cá nhân kinh 
doanh có thu nhập từ nước ngoài. 
 
Người nộp thuế và các nguồn thu nhập 
 
Kinh doanh online hay kiếm tiền online (MMO 
– Making Money Online) là một xu hướng kinh 
doanh khá nổi bật tại Việt Nam trong khoảng 
từ 5-7 năm trở lại đây. Tận dụng tính “không 
biên giới” của Internet cộng với việc nắm chắc 
kiến thức chuyên ngành, nhiều cá nhân đã và 
đang kinh doanh thành công trên Internet. 
Những danh xưng nghề nghiệp như YouTuber 
(đối tác của YouTube, là người sáng tạo nội 
dung video và tải nội dung video lên trang 
YouTube nhằm mục đích chia sẻ nội dung 
và/hoặc kiếm tiền), freelancer (cá nhân cung 
cấp dịch vụ cho các tổ chức/cá nhân, trong 
trường hợp này là các tổ chức/cá nhân nước 
ngoài) hay developer (lập trình viên) đã 

không còn xa lạ với những người làm kinh 
doanh. 03 (ba) nhóm cá nhân kinh doanh này 
cùng với các cá nhân bán buôn, bán lẻ hàng 
hoá cho các tổ chức/cá nhân nước ngoài đều 
là những đối tượng có thu nhập từ nước ngoài 
– và theo quy định của pháp luật thuế TNCN 
thì đều phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (bao 
gồm thuế TNCN và thuế giá trị gia tăng 
(GTGT)). 
 
Tuy nhiên, không phải trong trường hợp nào 
các cá nhân kinh doanh cũng phải nộp thuế 
TNCN và thuế GTGT. Cụ thể, cá nhân kinh 
doanh phát sinh thu nhập (không phân biệt 
thu nhập trong nước hay từ nước ngoài) chỉ 
có nghĩa vụ nộp thuế TNCN và thuế GTGT khi 
doanh thu đạt trên 100 triệu đồng/năm dương 

Trang bình luận   
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lịch. Trong trường hợp doanh thu tính theo 
năm dương lịch bằng hoặc dưới 100 triệu đồng 
thì các cá nhân kinh doanh sẽ không phải thực 
hiện nghĩa vụ thuế11.  
 
Với mỗi đối tượng cá nhân kinh doanh, cần 
phải xác định đúng nguồn thu nhập kinh 
doanh (ví dụ như đến từ bán hàng hoá hay 
cung cấp dịch vụ hay sản xuất…) để xác định 
chính xác nghĩa vụ thuế (sẽ phân tích ở mục 
tiếp theo). Với 04 (bốn) nhóm đối tượng được 
đề cập tại phần đầu của mục này (bao gồm 
YouTuber, freelancer, developer và cá nhân 
bán hàng), có thể phân loại thu nhập của các 
đối tượng này thành 03 (ba) nguồn chính, bao 
gồm: (i) thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ nói 
chung (freelancer), dịch vụ quảng cáo nói 
riêng (YouTuber, lập trình viên); (ii) thu nhập 
từ việc sản xuất và bán phần mềm (in-app 
purchase); (iii) thu nhập từ việc bán buôn, 
bán lẻ hàng hóa. 
 
Thực hiện nghĩa vụ thuế 
 
Có sự khác biệt nhất định trong phương thức 
tính, cách kê khai và nộp thuế giữa thu nhập 
từ tiền lương, tiền công với nguồn thu nhập 
đến từ hoạt động kinh doanh. Cụ thể, đối với 
nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, thuế 
được (i) tính theo biểu thuế lũy tiến từng 
phần12 và (ii) tổ chức, cá nhân trả thu 
nhập kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân 
sách nhà nước và quyết toán thuế13. Trong khi 
đó, đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh, 
thuế (i) được tính trên tỷ lệ phần trăm 
doanh thu và (ii) do cá nhân nhận thu 

nhập trực tiếp kê khai, nộp thuế14. Đặc biệt, 
với nguồn thu từ kinh doanh phát sinh ngoài 
lãnh thổ Việt Nam, cách thức kê khai và nộp 
thuế còn mang tính đặc thù hơn nữa – đó là 
phải kê khai theo từng lần phát sinh doanh 
thu. Tuy nhiên, trên thực tế, người nộp thuế 
có thể kê khai và nộp thuế theo quý15. 
 
Liên quan tỷ lệ thuế tính trên doanh thu (hay 
còn gọi là thuế suất), có sự khác biệt về thuế 
suất giữa các nguồn thu nhập (ví dụ từ bán 
hàng hoá, cung cấp dịch vụ hay sản xuất – 
bán phần mềm) và trên thực tế dao động từ 
1,5% đến 7% (tổng thuế suất TNCN và 
GTGT)16. Người nộp thuế cần kê khai và nộp 
tờ khai thuế tại Chi cục Thuế (cấp quận) và 
nộp thuế theo trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước 
(cấp quận) hay các ngân hàng thương mại 
hoặc nộp trực tuyến qua E-banking (ngân 
hàng điện tử). Cũng cần lưu ý rằng việc kê 
khai, nộp thuế yêu cầu người nộp thuế phải 
có mã số thuế cá nhân. 

 

Kết luận  
 
Trên thực tế, do còn chưa nắm rõ thông tin, 
một bộ phận không nhỏ người nộp thuế là cá 
nhân kinh doanh còn chưa tiến hành việc kê 
khai, nộp thuế đối với nguồn thu nhập từ nước 
ngoài. Để phòng ngừa các rủi ro liên quan tới 
việc bị xử lý vi phạm hành chính17 hay thậm 
chí là truy cứu trách nhiệm hình sự18, người 
nộp thuế nên chủ động tiến hành kê khai và 
nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy 
định pháp luật.  

 

 

 

 

	

 

Lưu ý: Tất cả các phân tích và nhận định trong bài viết chỉ mang tính tham khảo nên không 
được coi là ý kiến pháp lý chính thức để vận dụng vào các trường hợp cụ thể. Do vậy, để có 
được ý kiến tư vấn cho các trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với 
chúng tôi. 
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Danh mục văn bản mới ban hành 
 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

Ngày  

có hiệu lực 

1.  Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy sản 08/03/2019 25/04/2019 

2.  

Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 
16/2017/TT-BCT quy định về phát triển dự án và Hợp 
đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt 
trời do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 

11/03/2019 25/04/2019 

3.  
Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và 
bản đồ 

13/03/2019 01/05/2019 

4.  

Thông tư 13/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 
180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch 
chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán 
chưa niêm yết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

15/03/2019 01/05/2019 

5.  
Thông tư 02/2019/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi 
tại nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

21/03/2019 22/09/2019 

6.  

Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 
Bộ luật lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao 
động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện 
cho thuê lại lao động 

23/03/2019 05/05/2019 

7.  Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 
99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 

28/03/2019 15/05/2019 
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1 Hiện nay pháp luật chưa có định nghĩa cụ thể về hạch toán độc lập. Tuy nhiên, trên phương diện kế toán, hạch 
toán độc lập là việc đơn vị kế toán (bao gồm DOANH NGHIỆP, Hợp tác xã...(xem thêm tại Nghị định 174/2016/NĐ-
CP, Điều 3, khoản 1)) có tổ chức bộ máy kế toán, ghi lại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại sổ kế toán tại đơn vị 
và tự lập báo cáo tài chính, trực tiếp thực hiện các nghĩa vụ về thuế (Xem thêm tư vấn của Hội tư vấn thuế về 
vấn đề này tại: http://www.vica.org.vn/tin-tuc/trao-doi-chuyen-mon-70/tra-loi-ve-don-vi-hach-toan-doc-
lap.html). Do vậy, trên thực tế có thể nói rằng đa số các DOANH NGHIỆP đều lựa chọn hình thức hạch toán độc 
lập 
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2 Xem thêm tại Thông tư 02, Phụ lục I-1 đến I-5, Phụ lục II-1, Phụ lục II-18 
3 Bạch Huệ, 43.500 doanh nghiệp hồi sinh và lập mới, thêm 1,1 triệu tỷ vào nền kinh tế, VnEconomy, 
29/03/2019, truy cập đường link tham khảo http://vneconomy.vn/43500-doanh-nghiep-hoi-sinh-va-lap-moi-
them-11-trieu-ty-vao-nen-kinh-te-20190329151029637.htm vào ngày 30/03/2019 
4 Theo khoản 1, Điều 20, Nghị định 174/2016/NĐ-CP, đối với những đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng, 
các đơn vị này có thể bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố 
trí người làm kế toán trưởng 
5 Thông tư 02, Phụ lục II-1, mục Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế 
6 Báo Chính phủ, Có cần kê khai thông tin Kế toán trưởng khi đăng ký lập DOANH NGHIỆP?,  26/03/2019, Xem 
chi tiết tại: http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Co-can-ke-khai-thong-tin-Ke-toan-truong-khi-dang-ky-lap-
DOANH NGHIỆP/362050.vgp 
7 Nghị quyết 01, từ Điều 2 đến Điều 8 
8 Nghị quyết 01, Điều 9 
9 Nghị quyết 01, Điều 12 
10 BLDS 2015, Điều 468, khoản 1 
11 Thông tư 92/2015/TT-BTC, Điều 1, khoản 2 
12 Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH 2014 hợp nhất Luật thuế TNCN, Điều 22 
13 Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH 2014 hợp nhất Luật thuế TNCN, Điều 24, khoản 1 
14 Thông tư 92/2015/TT-BTC, Điều 3, khoản 1, điểm a; Điều 7, khoản 3 
15 Theo quy định tại khoản 4, Điều 7, Thông tư 92/2015/TT-BTC, người nộp thuế càn tiến hành khai, nộp thuế 
chậm nhất là vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh doanh thu tính thuế 
16 Thông tư 92/2015/TT-BTC, Điều 2, khoản 2, điểm b.1; Điều 3, khoản 2, điểm b 
17 Thông tư 166/2013/TT-BTC, Điều 13 
18 Theo Điều 200, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2017 hợp nhất Bộ luật Hình sự, người thực hiện hành 
vi trốn thuế có thể bị phạt tiền từ 100 triệu – 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 07 năm; có thể bị nộp 
phạt bổ sung từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản 




