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EMINAR LUẬT TÀI CHÍNH
NGÂN HÀNG SỐ THÁNG
3/2018

CHỦ ĐỀ: PHÁN QUYẾT CỦA TOÀ
ÁN CÔNG LÝ CHÂU ÂU VỀ VỤ
KIỆN UBER – MỘT SỐ GHI CHÚ
VÀ BÌNH LUẬN
(Nội dung Seminar được trình bày bởi
Diễn giả: ThS. Phạm Nguyệt Thảo)

Seminar được tổ chức vào 9h00 ngày
29/3/2018, tầng 3 nhà F Trung tâm tư
vấn pháp luật – Đại học Luật Hà Nội,
với sự tham gia của các thầy, cô Khoa
Trang 1
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Pháp luật Kinh tế, Khoa Pháp luật Dân
sự - Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại
học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội cùng
các nghiên cứu sinh và sinh viên quan
tâm.
Thông qua bài thuyết trình của mình,
Diễn giả đã phân tích bối cảnh, diễn biến
của Vụ kiện Uber bởi công ty cung cấp
dịch vụ taxi truyền thống và các cơ sở để
Toà án Công lý Châu Âu đưa ra phán
quyết. Theo phán quyết nàu, Uber được
xem là một doanh nghiệp kinh doanh
dịch vụ vận tải taxi, không phải là một
công ty cung cấp giải pháp công nghệ
đặt xe. Lý do Toà đưa ra phán quyết này
là dựa trên 3 điểm chính:

tham dự đã cho thấy phán quyết này chưa
thật sự giải quyết được nhiều vấn đề còn
khúc mắc như bản chất của giao dịch, vấn
đề quản lý về lao động và cách thức xác
định thuế đối với Uber và người lái xe.
Tại Việt Nam hiện nay, quan điểm của cơ
quan quản lý đối với Uber/Grab vẫn chưa
thực sự nhất quán.

Nhiều quan điểm trong buổi Seminar cho
rằng, nên chăng cần xây dựng khuôn khổ
pháp lý mới để điều chỉnh những vấn đề
mới phát sinh của nền kinh tế, đặc biệt
đối với nền kinh tế ngày càng phát triển
mạnh và đa dạng như hiện nay.

Nguồn ảnh: Internet

❖ Dịch vụ cốt lõi của Uber là dịch
vụ vận chuyển;
❖ Uber có quyền ấn định giá dịch
vụ, thậm chí ở thời gian đầu xuất hiện,
Uber có quyền thu giá dịch vụ sau đó
mới chuyển lại cho lái xe dựa trên tỷ lệ
thoả thuận;
❖ Uber có quyền quản lý, tuyển
dụng và sa thải các lái xe.

Buổi Seminar kết thúc vào 11h00 cùng
ngày.
(Bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin về
buổi Seminar tại trang thông tin điện tử:
https://www.facebook.com/bomonluattaichinh
nganhanghlu/)

Qua buổi thuyết trình, cùng với những
trao đổi đến từ diễn giả và những người
Trang 2
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ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT

H

OÀN THIỆN KHUNG
PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ,
SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Tài sản công có giá trị và đóng vai trò
quan trọng đối với quá trình phát triển
của mỗi quốc gia. Nhận thức được tầm
quan trọng này, ngày 21/6/2017, Quốc
hội đã thông qua Luật Quản lý, sử
dụng tài sản công, có hiệu lực từ ngày
01/01/2018. Luật này được đánh giá là
bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu
quản lý, bảo vệ chặt chẽ, sử dụng tiết
kiệm tài sản công; góp phần khai thác
hợp lý, hiệu quả nguồn lực tài chính từ
tài sản công, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của
đất nước.

Nguồn ảnh: Internet

So với Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà
nước năm 2008, Luật Quản lý, sử dụng
tài sản công đã có những thay đổi trong
thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định
mức sử dụng tài sản công nhằm nâng
cao tính pháp lý của văn bản và hiệu lực

áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng
tài sản công.
Theo đó, Chính phủ quy định tiêu chuẩn,
định mức sử dụng:
➢ Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động
sự nghiệp;
➢ Xe ôtô;
➢ Tài sản công của cơ quan Việt
Nam ở nước ngoài.

Nguồn ảnh: Internet

Việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử
dụng các loại tài sản này trước đây thuộc
thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản
công, Thủ tướng Chính phủ quy định
tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với
máy móc, thiết bị và các loại tài sản công
được sử dụng phổ biến tại cơ quan, tổ
chức, đơn vị.
Nhằm triển khai thi hành có hiệu quả
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công nói
chung và các quy định về tiêu chuẩn,
định mức sử dụng tài sản công nói riêng,
Bộ Tài chính đã kịp thời trình Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành
các văn bản quy định về tiêu chuẩn, định
mức sử dụng tài sản công, bao gồm:
Trang 3
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❖ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg
ngàu 31/12/2017 của Thủ tướng Chính
phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử
dụng máy móc, thiết bị làm việc. Quyết
định gồm 03 Chương với 10 Điều quy
định rõ phạm vi tiêu chuẩn, định mức sử
dụng của 3 loại máy móc, thiết bị, cụ thể
là:
➢ Máy móc, thiết bị văn phòng phổ
biến;

➢ Tiêu chuẩn, định mức sử dụng cơ
sở hoạt động sự nghiệp đối với đơn vị sự
nghiệp công lập (gồm: diện tích nhà làm
việc và diện tích công trình sự nghiệp).
Như vậy, so với quy định trước đây,
Nghị định số 152/2017/NĐ-CP đã bổ
sung thêm tiêu chuẩn, định mức sử dụng
công trình sự nghiệp của đơn vị sự
nghiệp công lập.

➢ Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt
động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị
(bao gồm máy móc thiết bị trang bị cho
phòng sử dụng chung);
➢ Máy móc, thiết bị chuyên dùng.
❖ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP
ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy
định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở
làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
Nghị định với 04 Chương và 12 Điều đã
quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng
tài sản công đối với 2 nhóm đối tượng:

Nguồn ảnh: Internet

Nguồn ảnh: Internet

❖ Nghị định số 166/2017/NĐ-CP
ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy
định tiêu chuẩn, định mức và chế độ
quản lý sử dụng tài sản công của cơ quan
đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Nghị
định gồm 5 Chương với 36 Điều quy
định cụ thể tiêu chuẩn, định mức và chế
độ quản lý sử dụng tài sản công của cơ
quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài,
bao gồm: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt
động sự nghiệp; Nhà ở; Nhà riêng Đại
sứ; Xe ô tô và phương tiện vận tải khác;
Máy móc, thiết bị; Tài sản khác theo quy
định của pháp luật.

➢ Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ
sở làm việc đối với cơ quan nhà nước,
cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam và
các tổ chức;

Có thể thấy, các văn bản trên được kế
thừa các quy định tại các văn bản hiện
hành đã áp dụng ổn định, phù hợp với
quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài
Trang 4
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sản công và tình hình thực tế, đồng thời,
sửa đổi các nội dung không còn phù hợp
với thực tế và quy định của Luật Quản
lý, sử dụng tài sản công.

❖ Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên,
khoáng sản khai thác chưa chế biến
thành sản phẩm khác.

ƯỚNG DẪN MỚI VỀ
THUẾ GIÁ TRỊ GIA
TĂNG, THUẾ THU NHẬP
DOANH NGHIỆP

H

Ngày 16/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài
chính ký ban hành Thông tư số
25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định
số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017
của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư số 78/2014/TTBTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính,
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày
15/8/2013 của Bộ Tài chính.
Theo đó, một số nội dung được quy định
trong Thông tư 25/2018/TT-BTC như
sau:
1. Sửa đổi, bổ sung quy định về đối
tượng không chịu thuế giá trị gia tăng
là sản phẩm xuất khẩu, gồm:

Nguồn ảnh: Internet

Nguồn ảnh: Internet

❖ Sản phẩm xuất khẩu là hàng hoá
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, trừ một
số trường hợp theo quy định tại Khoản 1
Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.
➢ Tài nguyên, khoáng sản là tài
nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong
nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng
sản không kim loại; dầu thô; khí thiên
nhiên; khí than.
➢ Trường hợp doanh nghiệp không
xuất khẩu mà bán cho doanh nghiệp
khác để xuất khẩu thì doanh nghiệp mua
hàng hóa này để xuất khẩu phải thực
hiện kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)
như sản phẩm cùng loại do doanh
nghiệp sản xuất trực tiếp xuất khẩu.
2. Sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn
thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá,
dịch vụ xuất khẩu, cụ thể:

Trang 5
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❖ Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối
với trường hợp kê khai theo tháng), quý
(đối với trường hợp kê khai theo quý) có
hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả
trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó
xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng
hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước
ngoài, có số thuế GTGT đầu vào chưa
được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên
thì được hoàn thuế GTGT 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.

Nguồn ảnh: Internet

❖ Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý
vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa
có hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ nội địa thì
cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số
thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản
xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất
khẩu.
Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa,
dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế
GTGT đầu vào hạch toán riêng được và
số thuế GTGT đầu vào được phân bổ
theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với
số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa,
dịch vụ tiêu thụ nội địa còn lại từ 300

triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh
được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ
xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn
của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không
vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch
vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.
❖ Cơ sở kinh doanh không được
hoàn thuế GTGT 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.
❖ Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế
trước, kiểm tra sau đối với người nộp
thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không
bị xử lý đối với hành vi buôn lậu, vận
chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới,
trốn thuế, gian lận thuế, gian lận thương
mại trong thời gian hai năm liên tục;
người nộp thuế không thuộc đối tượng
rủi ro cao theo quy định của Luật quản
lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi
hành.

Nguồn ảnh: Internet
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3. Sửa đổi, bổ sung quy định về các
khoản chi được trừ và không được trừ
khi xác định thu nhập chịu thuế thuế
thu nhập doanh nghiệp
❖ Bổ sung trường hợp chi khấu hao
tài sản cố định:
Trường hợp doanh nghiệp có chuyển
nhượng một phần vốn hoặc chuyển
nhượng toàn bộ doanh nghiệp khác theo
quy định của pháp luật, nếu có chuyển
giao tài sản thì doanh nghiệp nhận
chuyển nhượng chỉ được trích khấu hao
tài sản cố định vào chi phí được trừ đối
với các tài sản chuyển giao đủ Điều kiện
trích khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ
sách kế toán tại doanh nghiệp chuyển
nhượng.

Nguồn ảnh: Internet

❖ Sửa đổi, bổ sung trường hợp chi
tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho
người lao động
Theo đó, doanh nghiệp không được xác
định khoản chi được trừ đối với các
khoản tiền lương, tiền thưởng cho người
lao động không được ghi cụ thể Điều
kiện được hưởng và mức được hưởng tại
một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao

động; Thoả 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

❖ Sửa đổi, bổ sung khoản chi không
được trừ đối với 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.
❖ 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 điểm 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
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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.
Doanh nghiệp không được tính vào chi
phí đối với các Khoản chi cho Chương
trình tự nguyện nêu trên nếu doanh
nghiệp không thực hiện đầy đủ các
nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho
người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền
bảo hiểm bắt buộc).

Nguồn ảnh: Internet

❖ Doanh nghiệp sẽ được xác định
khoản chi được trừ đối với khoản chi có
tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người
lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản
thân và gia đình người lao động; chi nghỉ
mát, chi hỗ trợ Điều trị; chi hỗ trợ bổ
sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo;
chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh
hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm
đau; chi khen thưởng con của người lao
động có thành tích tốt trong học tập; chi
hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người
lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm
sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho
người lao động (trừ Khoản chi mua bảo
hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo

hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao
động nêu trên) và những Khoản chi có
tính chất phúc lợi khác.
Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu
trên không quá 01 tháng lương bình
quân thực tế thực hiện trong năm tính
thuế của doanh nghiệp
4. Sửa đổi, bổ sung quy định về thu
nhập chịu thuế từ chuyển nhượng
chứng khoán
Theo đó, thu nhập từ chuyển nhượng
chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ
chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ
phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ
quỹ và các loại chứng khoán khác theo
quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Luật
chứng khoán. Thu nhập từ chuyển
nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong
công ty cổ Phần theo quy định tại Khoản
2 Điều 6 của Luật chứng khoán và Điều
120 của Luật doanh nghiệp.

Nguồn ảnh: Internet

Thông tư số 25/2018/TT-BTC có hiệu
lực thi hành từ ngày 01/5/2018.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ
HIỆU LỰC THÁNG 4/2018
1. Ngày 02/4/2018, Thông tư số
13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 do
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy
định việc quản lý và sử dụng kinh phí
ngân sách nhà nước bảo đảm cho công
tác điều ước quốc tế và công tác thoả
thuận quốc tế có hiệu lực thi hành.

giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
đối với khách hàng. Tuy nhiên, các quy
định tại Thông tư không điều chỉnh việc
giải ngân vốn cho vay của ngân hàng
chính sách.

Nguồn ảnh: Internet

Nguồn ảnh: Internet

Theo quy định tại Thông tư, mức chi đối
với công tác nghiên cứu, báo cáo đánh
giá tác động chính trị, quốc phòng, an
ninh, kinh tế - xã hội và các tác động
khác của điều ước quốc tế là 10.000.000
đồng/báo cáo.
2. Cùng ngày 02/4/2018, Thông tư số
21/2017/TT-NHNN của Ngân hàng
Nhà nước quy định về phương thức giải
ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với
khách hàng có hiệu lực thi hành.
Theo đó, Thông tư hướng dẫn về
phương thức giải ngân vốn cho vay bao
gồm việc sử dụng dịch vụ thanh toán
không dùng tiền mặt, bằng tiền mặt để

3. Từ ngày 08/4/2018, tổ chức thu phí
thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp
giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản
xuất thuốc lá là Bộ Công Thương; Sở
Công Thương và các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương; Uỷ ban nhân dân
quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc
tỉnh có thẩm quyền cấp Giấy phép sản
xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.

Nguồn ảnh: Internet

Đây là nội dung được sửa đổi, bổ sung
tại Thông tư số 22/2018/TT-BTC ngày
22/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông
tư
số
299/2016/TT-BTC
ngày
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15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện
kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất
rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.
4. Ngày 15/4/2018, Thông tư số
03/2018/TT-NHNN của Ngân hàng
Nhà nước quy định về cấp giấy phép, tổ
chức và hoạt động của tổ chức tài chính
vi mô có hiệu lực thi hành.

➢ Tiền gửi tự nguyện;
❖ Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ
chức tài chính, và các cá nhân, tổ chức
khác trong nước và nước ngoài theo quy
định của pháp luật.
5. Ngày 27/02/2018, Thông tư số
23/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính
hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo
đảm đối với công ty chứng khoán là tổ
chức phát hành có giá trị hiệu lực thi
hành.

Nguồn ảnh: Internet

Theo quy định tại Thông tư, tổ chức tài
chính vi mô được thực hiện các hoạt
động theo nội dung ghi trong Giấy phép
do Ngân hàng Nhà nước cấp. Hoạt động
huy động vốn của tổ chức tài chính vi
mô gồm:
❖ Nhận tiền gửi bằng đồng Việt
Nam dưới các hình thức sau đây:
➢ Tiết kiệm bắt buộc;

Nguồn ảnh: Internet

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn việc
ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo
tài chính đối với nghiệp vụ kinh tế tài
chính phát sinh liên quan đến chứng
quyền có bảo đảm. Thông tư này không
áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế
của các công ty chứng khoán đối với
ngân sách Nhà nước./.
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