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Tháng 6 năm 2019

Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới và một
số chính sách quan trọng về thuế

Chúng tôi xin cập nhật một số văn bản quy phạm pháp luật gần đây cùng với các
hướng dẫn chính sách quan trọng về thuế như sau:


Nghị định 38/2019/NĐ-CP về tăng lương cơ sở kể từ ngày 01/07/2019



Hướng dẫn về điều kiện xác định người lao động nước ngoài thuộc đối
tượng tham gia BHXH bắt buộc



Thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cổ
phần



Hướng dẫn phân bổ số thuế TNCN được giảm năm 2018 của người
lao động trong Khu kinh tế



Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết đối với doanh nghiệp có công ty
mẹ không phải là Tập đoàn đa quốc gia và được thành lập theo pháp
luật Việt Nam
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1. Nghị định 38/2019/NĐ-CP về tăng lương cơ sở kể
từ ngày 01/07/2019
 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 quy định về việc
tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2019 và thay thế cho Nghị định
72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở trước đây.
 Từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng (tăng 100.000 đồng/tháng
so với quy định hiện hành)
 Các công ty nên lưu ý điều chỉnh các mức trần đóng bảo hiểm, mức lương tối thiểu và các
chế độ hưởng theo mức lương cơ sở mới để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp
luật.

2. Hướng dẫn về điều kiện xác định người lao động
nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt
buộc
 Ngày 18/03/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến hướng dẫn tại Công văn
1064/LĐTBXH-BHXH về việc làm rõ đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc theo
quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018.
 Cụ thể, theo hướng dẫn này, người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo
hiểm xã hội bắt buộc chỉ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:


Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ
quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;



Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng xác định thời hạn từ
đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam;



Chưa đủ 60 tuổi đối với nam và chưa đủ 55 tuổi đối với nữ.



Không thuộc đối tượng di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản
1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

 Quy định này đã đưa ra hướng dẫn cụ thể hơn cho cơ quan chức năng trong việc áp dụng
quy định mới về tham gia bảo hiểm bắt buộc đối với các đối tượng là người nước ngoài.

Công Ty TNHH Kiểm toán FAC (“FAC”) là tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập và là một trong những Công ty kiểm toán được Bộ Tài
Chính, Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam “VACPA” công nhận đủ điều kiện hành nghề cung cấp dịch vụ kiểm toán.
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3. Thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần của cá nhân
trong công ty cổ phần
 Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 1211/TCT-DNNCN ngày 04/04/2019 hướng dẫn
về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty
cổ phần.
 Theo đó, dựa trên quy định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Doanh nghiệp và Luật
Chứng khoán, “Cổ phiếu” là hình thức thể hiện “cổ phần”, do đó, các cá nhân chuyển
nhượng vốn trong CTCP theo quy định tại luật Doanh nghiệp và luật Chứng khoán được
xác định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và kê khai nộp TNCN theo thuế suất
0,1% trên giá chuyển nhượng.

4. Hướng dẫn phân bổ số thuế TNCN được giảm năm
2018 của người lao động trong Khu kinh tế
 Tổng cục thuế vừa ban hành Công văn số 1285/TCT-DNNCN ngày 08/04/2019 hướng dẫn
cách xác định số thuế TNCN được giảm khi làm việc tại Khu kinh tế (KKT) khi quyết toán
thuế TNCN năm 2018.
 Trong năm 2018, quy định về giảm 50% thuế TNCN với các cá nhân làm việc trong khu
kinh tế đã được bãi bỏ theo Nghị định 82/2018/NĐ-CP. Do vậy, những người lao động làm
việc trong khu kinh tế chỉ được giảm thuế TNCN từ ngày 01/01/2018 đến ngày 09/07/2018,
giai đoạn sau đó không được giảm. Điều đó có nghĩa là kể từ 10/7/2018, người lao động
làm việc trong khu kinh tế sẽ phải nộp đủ 100% thuế TNCN, không còn được hưởng ưu đãi
như trước đây.

Công Ty TNHH Kiểm toán FAC (“FAC”) là tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập và là một trong những Công ty kiểm toán được Bộ Tài
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 Công văn 1285 hướng dẫn cách tính số thuế TNCN được giảm trong năm 2018 đối với
người lao động làm việc trong KKT như sau:

Trong đó:


Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm được xác định trên cơ sở thu
nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương phát sinh trong năm tính thuế theo quy định
của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.



Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế là thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền
lương cá nhân được nhận bao gồm cả thu nhập trong và ngoài Khu kinh tế.



Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các vướng mắc trong việc xác định các chỉ
tiêu trong công thức phân bổ, doanh nghiệp có thể xem xét xin ý kiến xác nhận của
cơ quan thuế địa phương trước khi thực hiện để giảm thiểu rủi ro bị truy vấn sau này
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5. Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết đối với doanh
nghiệp có công ty mẹ không phải là Tập đoàn đa
quốc gia và được thành lập theo pháp luật Việt
Nam
 Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 1558/CT-TT&HT ngày 31/01/2019
hướng dẫn về việc lập Hồ sơ Toàn cầu và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia đối với doanh
nghiệp có Công ty mẹ Việt Nam không phải là Tập đoàn đa quốc gia.
 Theo đó, trường hợp doanh nghiệp trong năm có phát sinh giao dịch liên kết với Công ty
mẹ sở hữu có 51% vốn góp, công ty mẹ là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật
Việt Nam và không phải là Tập đoàn đa quốc gia, thì sẽ không thuộc trường hợp phải lập
hồ sơ toàn cầu theo Mẫu số 03 và báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao
theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

Liên hệ
Nếu Quý vị muốn biết rõ hơn về những thay đổi này, xin vui lòng truy cập website
http://kiemtoan.net.vn
Ấn phẩm này chỉ chứa những nội dung mang tính thông tin chung, không nhằm đưa ra
những hướng dẫn và tư vấn cụ thể về kế toán, thuế hay những nội dung chuyên môn khác.
Độc giả cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể nào.
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Chính, Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam “VACPA” công nhận đủ điều kiện hành nghề cung cấp dịch vụ kiểm toán.

