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Grant Thornton Việt Nam tổng hợp một số hướng dẫn mới ban 
hành về lao động để Doanh nghiệp tham khảo như sau: 

Một số điểm đáng lưu ý tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 
tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
nội dung của Bộ luật Lao Động 

• Nghị định này quy định chi tiết những nội dung chủ yếu của 
HĐLĐ, nội quy lao động. 

• Thời hạn HĐLĐ chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục HĐLĐ 
và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ 
trường hợp kéo dài thời hạn HĐLĐ với người lao động cao tuổi 
và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách. 

• Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả 
thêm. Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải 
trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với 
lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì 
được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của 
ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài 
khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương. 

• Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, 
người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao 
động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi 
đăng ký kinh doanh. 

• Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 
cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ 
đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động. 

• Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động 
không phải đăng ký nội quy lao động. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2015 và thay thế 
các Nghị định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994, số 93/2002/NĐ-
CP ngày 11 tháng 11 năm 2002, số 41/CP ngày 6 tháng 7 năm 1995, số 
33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 và số 11/2008/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 01 năm 2008. 

Về miễn thị thực có thời hạn đối với công dân một số nước 

• Ngày 29 tháng 12 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị 
quyết số 99/NQ-CP, theo đó miễn thị thực cho công dân các 
nước: Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương 
quốc Đan Mạch, Vương quốc Na Uy, Vương quốc Thụy Điển và 
Cộng hòa Phần Lan khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm 
trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, 
không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở 
đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt 
Nam. 

• Chính sách miễn thị thực này được thực hiện trong thời hạn 05 
năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 12 
năm 2019 và sẽ được xem xét, gia hạn theo quy định của pháp 
luật Việt Nam. 

• Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành (tức là ngày 29 
tháng 12 năm 2014). 

 

 

Cập nhật hướng dẫn về lao động 
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Trong bản tin lần này, Grant Thornton Việt Nam xin được cập nhật 
hướng dẫn thuế như sau: 

Công ty có bổ sung mục tiêu hoạt động và tăng diện tích đất thực 
hiện dự án đầu tư hiện hữu thì không phải là dự án đầu tư mở rộng  

• Đây là hướng dẫn tại Công văn số 3036/TCT-CS ngày 5 tháng 8 
năm 2014 của Tổng cục Thuế cho trường hợp trong thời gian dự 
án đang đầu tư xây dựng cơ bản, chưa đi vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh, Công ty không tăng vốn đầu tư và có bổ sung 
mục tiêu hoạt động, tăng diện tích đất sử dụng (nhận chuyển 
nhượng quyến sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, không 
mua dây chuyền sản xuất) để thực hiện dự án thì không phải là 
dự án đầu tư mở rộng mà vẫn được coi là thực hiện dự án ban 
đầu và được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu 
đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư.  

Xác định hành vi trốn thuế 

• Qua Công văn số 5908/TCT-TTr ngày 30 tháng 12 năm 2014 của 
Tổng Cục thuế thì trường hợp Công ty không thực hiện ghi 
chép sổ sách kế toán; hàng hóa mua vào, bán ra không lập phiếu 
nhập kho, xuất kho; không lập phiếu chi, phiếu thu tiền khi 
mua, bán hàng hóa thì xác định đây là hành vi trốn thuế, gian 
lận thuế theo Điều 108 của Luật Quản lý thuế. 

• Trường hợp phát hiện Công ty có dấu hiệu vi phạm pháp luật 
hình sự thì Cục thuế kiến nghị để Cơ quan Công an xử lý theo 
thẩm quyền. 

Cập nhật hướng dẫn về thuế 
 Cách tính thuế GTGT và xuất hóa đơn hàng xuất tiêu dùng nội bộ 

Qua Công văn số 64769/CT-HTr ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Cục 
thuế thành phố Hà Nội thì: 

• Trường hợp Công ty sử dụng sản phẩm tiêu dùng nội bộ phục 
vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty xuất hóa đơn 
GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh 
toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 
năm 2014. 

• Trường hợp Công ty sử dụng các sản phẩm tiêu dùng nội bộ 
không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (ví dụ như cho 
mục đích sử dụng cá nhân của nhân viên) thì Công ty xuất hóa 
đơn, tính thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 
39/2014/TT-BTC. 

Kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với phí hỗ trợ kỹ thuật của các 
chuyên gia nước ngoài 

Tổng Cục thuế hướng dẫn  tại Công văn số 172/TCT-TNCN ngày 16 
tháng 01 năm 2015 như sau: 

• Cá nhân nước ngoài là nhân viên được nhà thầu nước ngoài cử 
sang Việt Nam làm việc thì khoản thu nhập này thuộc thu nhập 
chịu thuế TNCN tại Việt Nam, cá nhân phải tự khai và nộp thuế 
TNCN với cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp Việt Nam. 

• Trường hợp thu nhập của cá nhân đã được xác định trên hợp 
đồng thầu thì cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp Việt Nam 
khấu trừ và khai thuế thay cho cá nhân. 
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Lưu ý tới Doanh nghiệp 
về thời hạn nộp tờ khai quyết toán năm 

Đối với các Doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 
năm 2014, chúng tôi xin lưu ý thời hạn cuối cùng để nộp các báo cáo 
và tờ khai quyết toán thuế là ngày 31 tháng 3 năm 2015. 

• Báo cáo tài chính có kèm báo cáo kiểm toán 

• Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập Doanh Nghiệp 

• Tờ khai thông tin giao dịch liên kết theo mẫu 03-7/TNDN 

• Tờ khai quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân cho năm dương lịch 
2014 

Ngoài các khoản phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, phạt nộp 
chậm do chậm nộp tờ khai quyết toán thuế nêu trên thì đối với các 
trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính, 
nếu nộp Báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà 
không đính kèm báo cáo kiểm toán sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng đến 30 
triệu đồng. 
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Để tải xuống các bản tin này 

Xin vui lòng đăng nhập vào trang web 
của chúng tôi: 

www.gt.com.vn   

Bản tin chỉ được sử dụng cho mục đích tham 
khảo. Grant Thornton Việt Nam không chịu 
trách nhiệm về các sai sót trong bản tin này, 
cũng như các tổn thất gây ra do việc sử dụng 
các thông tin từ Bản tin này. 

Xin liên hệ với các chuyên gia tư vấn chuyên 
nghiệp của chúng tôi nếu quý vị có nhu cầu 
cần sử dụng các thông tin từ Bản tin này hoặc 
cần sự trợ giúp của Grant Thornton Việt 
Nam. 
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