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TRONG SỐ NÀY, XIN GIỚI THIỆU 

VỚI QUÝ BẠN ĐỌC: 

TÀI CHÍNH 

 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI 

VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA 

TĂNG, THUẾ THU NHẬP 

DOANH NGHIỆP 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ 

CÔNG KHAI THÔNG 

TIN VỀ NỢ CÔNG VÀ NỢ 

NƯỚC NGOÀI CỦA 

QUỐC GIA 

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC 

THỰC HIỆN DỰ TOÁN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

NĂM 2018 
 

 

TÀI CHÍNH 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ 

THU NHẬP DOANH NGHIỆP  

Ngày 15/12/2017, Chính phủ ban hành 

Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật 

Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế 

và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 

12/02/2015 quy định chi tiết thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định về thuế.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Theo đó, một số nội dung được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định 146/2017/NĐ-CP 

như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung quy định về đối 

tượng không chịu thuế giá trị gia tăng 

và trường hợp hoàn thuế giá trị gia 

tăng, cụ thể: 

❖ Sửa đổi, bổ sung đối tượng 

không chịu thuế giá trị gia tăng 

(GTGT) đối với sản phẩm xuất khẩu là 

BẢN TIN PHÁP LUẬT  
(Bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Luật Hà Nội) 

Ban biên tập 

Người thực hiện    : Ths. Nguyễn Ngọc Yến 

   Chịu trách nhiệm kiểm soát về nội dung : PGS. TS. Phạm Thị Giang Thu 

Bản tin được xác định là tài sản của Ban biên tập, cấm vi phạm 
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tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa 

chế biến thành sản phẩm khác. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Theo đó, sản phẩm xuất khẩu là hàng 

hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên 

liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có 

tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng 

với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá 

thành sản xuất sản phẩm trở lên thuộc 

đối tượng không chịu thuế GTGT, trừ 

các trường hợp sau: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Sản phẩm xuất khẩu được 

chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ 

sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế 

biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà 

trong quy trình chế biến đã thành sản 

phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra 

sản phẩm xuất khẩu thì sản phẩm xuất 

khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế 

suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng 

được các điều kiện theo quy định 

tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế 

GTGT. 

➢ Sản phẩm xuất khẩu được chế 

biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở 

kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê 

cơ sở khác chế biến mà trong quy trình 

chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó 

lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất 

khẩu thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc 

đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị 

gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều 

kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 12 Luật thuế GTGT. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Sản phẩm xuất khẩu được chế 

biến từ nguyên liệu chính không phải là 

tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh 

doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở 

khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu 

thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối 

tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia 

tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện 

theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 

12 Luật thuế GTGT. 

❖ Sửa đổi, bổ sung quy định về 

hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh 
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doanh có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, 

cụ thể: 

Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có 

hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế 

GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 

300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế 

giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường 

hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu 

vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 

triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, 

quý tiếp theo; trường hợp vừa có hàng 

hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, 

dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau khi bù 

trừ với số thuế phải nộp, số thuế GTGT 

đầu vào chưa được khấu trừ của hàng 

hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 

triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh 

được hoàn thuế.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế 

giá trị gia tăng đối với trường hợp: Hàng 

hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng 

hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc 

xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan 

theo quy định của pháp luật về hải quan; 

hàng hóa xuất khẩu không thực hiện 

việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải 

quan theo quy định của pháp luật về hải 

quan. 

2. Sửa đổi, bổ sung quy định về khoản 

chi không được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế thu nhập doanh 

nghiệp, cụ thể: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Phần chi vượt mức 03 triệu 

đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu 

trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự 

nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người 

lao động; phần vượt mức quy định của 

pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính 

chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo 

hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

cho người lao động sẽ là khoản chi 

không được trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 

Nguồn ảnh: Internet 
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Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự 

nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, 

mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo 

hiểm nhân thọ cho người lao động được 

tính vào chi phí được trừ ngoài việc 

không vượt mức quy định tại khoản này 

còn phải được ghi cụ thể điều kiện 

hưởng và mức hưởng tại một trong các 

hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước 

lao động tập thể; Quy chế tài chính của 

Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy 

chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản 

trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định 

theo quy chế tài chính của Công ty, 

Tổng công ty. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Nghị định số 146/2017/NĐ-CP có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/2/2018. 

BÍNH SÁCH 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ CÔNG 

KHAI THÔNG TIN VỀ NỢ CÔNG 

VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC 

GIA  

Đây là nội dung được hướng dẫn tại 

Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 

27/11/2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ban hành. Theo đó, Thông tư này quy 

định về chế độ báo cáo và công khai 

thông tin về nợ công và nợ nước ngoài 

của quốc gia được quy định tại Điều 24 

(Tổ chức thông tin về nợ công) và Điều 

26 (Công khai thông tin về nợ công) 

Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 

14/7/2010 của Chính phủ về nghiệp vụ 

quản lý nợ công. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Một số nội dung cơ bản được quy định 

tại Thông tư 126/2017/TT-BTC như 

sau: 

1. Chế độ báo cáo 

❖ Bộ Tài chính tổng hợp và lập báo 

cáo về nợ công, bao gồm: 

➢ Báo cáo thực hiện vay, trả nợ 

nước ngoài của Chính phủ; 

 

Nguồn ảnh: Internet 
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➢ Báo cáo thực hiện vay, trả nợ 

trong nước của Chính phủ; 

➢ Báo cáo thực hiện vay, trả nợ 

nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh; 

➢ Báo cáo thực hiện vay, trả nợ 

trong nước được Chính phủ bảo lãnh; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Báo cáo thực hiện vay và trả nợ 

của Chính quyền địa phương; 

➢ Báo cáo thực hiện vay, trả nợ 

công. 

❖ Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành 

phố trực thuộc trung ương tổng hợp và 

lập báo cáo về nợ chính quyền địa 

phương, bao gồm: 

➢ Báo cáo thực hiện vay và trả nợ 

của tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; 

➢ Báo cáo thực hiện vay và trả nợ 

nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của 

Chính phủ. 

❖ Các cơ quan cho vay lại chịu trách 

nhiệm lập và báo cáo Bộ Tài chính về 

tình hình vay về cho vay lại, bao gồm: 

➢ Báo cáo tình hình vay, trả nợ của 

từng dự án vay lại nguồn vốn vay nước 

ngoài của Chính phủ theo nhà tài trợ; 

➢ Báo cáo về tình hình thực hiện trả 

nợ trực tiếp cho nước ngoài theo ủy 

quyền của Bộ Tài chính; 

➢ Báo cáo tình hình phân loại các 

khoản nợ vay lại từ nguồn vốn vay nước 

ngoài của Chính phủ; 

➢ Báo cáo tình hình các dự án vay 

lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính 

phủ có nợ quá hạn; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Báo cáo tình hình dư nợ của đơn 

vị nhận vay lại có nợ quá hạn. 

❖ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

tổng hợp và cung cấp cho Bộ Tài chính 

các báo cáo về các khoản vay nước 

ngoài của doanh nghiệp, bao gồm: 
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➢ Thông tin chi tiết về khoản vay 

nước ngoài của doanh nghiệp được xác 

nhận; 

➢ Tổng hợp tình hình vay, trả nợ 

nước ngoài trung, dài hạn của doanh 

nghiệp theo hình thức tự vay tự trả; 

➢ Tổng hợp tình hình vay, trả nợ 

nước ngoài ngắn hạn của doanh nghiệp 

theo hình thức tự vay tự trả. 

2. Công khai thông tin về nợ công và 

nợ nước ngoài của quốc gia 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Bộ Tài chính thực hiện công khai 

thông tin về nợ công và nợ nước ngoài 

của quốc gia, bao gồm: 

➢ Các chỉ tiêu về nợ công và nợ 

nước ngoài của quốc gia; 

➢ Vay và trả nợ của Chính phủ; 

➢ Vay và trả nợ được Chính phủ bảo 

lãnh; 

➢ Vay và trả nợ trong nước của 

chính quyền địa phương; 

➢ Vay và trả nợ nước ngoài của 

quốc gia. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 

hiện công khai thông tin về vay và trả nợ 

của chính quyền địa phương, bao gồm: 

Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam, 

Tạm ứng ngân quỹ nhà nước; Phát hành 

trái phiếu chính quyền địa phương; Vay 

lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính 

phủ và vay khác của chính quyền địa 

phương. 

Ngoài ra, Thông tư 126/2017/TT-BTC 

còn quy định về thời hạn gửi báo cáo, 

hình thức của báo cáo và các mẫu biểu 

báo cáo. Thông tư có hiệu lực thi hành 

từ ngày 15/01/2018 và áp dụng cho việc 

lập các báo cáo năm của năm 2017. 

BÍNH SÁCH 

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC 

HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC NĂM 2018  

Ngày 15/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành Thông tư số 

132/2017/TT-BTC quy định về tổ chức 
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thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2018.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Một số nội dung nổi bật được hướng dẫn 

bởi Thông tư như sau: 

1. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

và phân bổ, giao dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2018 

❖ Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

ngân sách nhà nước: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Năm 2018 là năm thứ hai trong thời kỳ 

ổn định ngân sách theo quy định của 

Luật ngân sách nhà nước (NSNN) năm 

2015, thực hiện ổn định tỷ lệ % phân 

chia nguồn thu giữa ngân sách trung 

ương và ngân sách địa phương, số bổ 

sung cân đối ngân sách (nếu có) từ ngân 

sách trung ương cho ngân sách địa 

phương theo mức đã được Quốc hội 

quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao 

cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương tại quyết định giao dự toán 

ngân sách năm 2017.  

Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

giữa ngân sách các cấp chính quyền địa 

phương, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia 

nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa 

phương thực hiện theo đúng nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân và quyết định 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã quyết 

định đối với năm ngân sách trong thời 

kỳ ổn định. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Đồng thời, Thông tư cũng quy định cụ 

thể về việc thực hiện phân chia, sử dụng 

một số khoản thu đặc thù như: thu thuế 

bảo vệ môi trường đối với sản phẩm 

xăng, dầu; thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt, 

thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm 

xăng, dầu của Nhà máy lọc hoá dầu 

Nghi Sơn; nguồn thu phí sử dụng đường 

bộ thu qua đầu phương tiện ô tô, phí bảo 

đảm hàng hải… 
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❖ Giao dự toán thu NSNN: 

Việc giao dự toán thu NSNN năm 2018 

phải trên cơ sở rà soát, phân tích, đánh 

giá đầy đủ các nguồn thu phát sinh và 

kết quả thực hiện thu ngân sách năm 

2017; căn cứ các chính sách, pháp luật 

về thu ngân sách; dự báo mức tăng 

trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh 

vực, tình hình sản xuất - kinh doanh của 

người nộp thuế trên địa bàn; tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống 

thất thu thuế; ngăn chặn các hành vi 

buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, 

kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn 

thuế.... 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Phân bổ và giao dự toán chi 

NSNN 

Các bộ, cơ quan trung ương và địa 

phương phân bổ, giao dự toán chi đầu tư 

phát triển nguồn NSNN phải tuân thủ 

đúng quy định của Luật ngân sách nhà 

nước, Luật Đầu tư công và các văn bản 

hướng dẫn. 

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa 

phương phân bổ, giao dự toán chi 

thường xuyên cho các đơn vị sử dụng 

ngân sách phải đảm bảo khớp đúng dự 

toán được Thủ tướng Chính phủ giao, 

Bộ Tài chính hướng dẫn, Hội đồng nhân 

dân quyết định, Ủy ban nhân dân giao cả 

về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh 

vực chi; phân bổ dự toán chi phải bảo 

đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức 

chi ngân sách do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quy định, đảm bảo bố trí đủ 

kinh phí thực hiện các chính sách, chế 

độ đã ban hành, những nhiệm vụ quan 

trọng theo quy định của pháp luật, 

những nhiệm vụ đã được cấp có thẩm 

quyền quyết định. 

2. Tổ chức quản lý, điều hành ngân 

sách nhà nước 

❖ Tổ chức quản lý thu NSNN 

Thực hiện theo quy định tại  Luật ngân 

sách nhà nước. Đồng thời, lưu ý triển 

khai một số nội dung sau: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Tổ chức triển khai thực hiện có 

hiệu quả các quy định pháp luật về thuế 

đã được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực 

thi hành; 
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➢ Thực hiện có hiệu quả các nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia; tiếp tục triển khai 

thực hiện liên thông văn bản điện tử từ 

Chính phủ đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã; ứng dụng công nghệ thông tin gắn 

kết với cải cách hành chính, khai, nộp, 

hoàn thuế điện tử và các nhiệm vụ, giải 

pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, 

cải thiện môi trường kinh doanh. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Tổ chức điều hành dự toán chi 

NSNN 

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương 

và đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện 

chi ngân sách trong phạm vi dự toán 

ngân sách được giao; cơ quan tài chính, 

Kho bạc nhà nước tổ chức điều hành 

ngân sách trong phạm vi dự toán được 

duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ 

bảo đảm theo đúng mục đích, tiêu 

chuẩn, định mức, chế độ quy định. 

Trong đó Thông tư cũng quy định một 

số lưu ý đối với những khoản chi đặc 

biệt như: các khoản chi từ nguồn vốn 

vay, viện trợ; chi cho các dự án, công 

trình… 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn một 

số nội dung về tổ chức điều hành NSNN 

như: thực hiện cấp phát, thanh toán kinh 

phí; thực hiện điều chỉnh dự toán đơn vị 

sử dụng ngân sách; thực hiện chuyển 

nguồn sang năm sau; thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, công khai 

NSNN… 

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 

ngày, kể từ ngày 15/12/2017 và áp 

dụng đối với năm ngân sách 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


