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1.

Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT
Từ ngày 15/10/2015, việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đối với quân nhân,
công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu được thực hiện theo Nghị định 70/2015/NĐ-CP, cụ
thể:



Các trường hợp thanh toán trực tiếp thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật BHYT
đã được sửa đổi, bổ sung.
Hồ sơ thanh toán trực tiếp bao gồm:
o Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT của người bệnh.
o Các giấy tờ quy định tại Điều 15 Nghị định này.
o Giấy ra viện hoặc đơn thuốc hoặc sổ khám bệnh.
o Bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ
có liên quan).

Ngoài ra, Nghị định này cũng nêu rõ quy trình, thời gian và mức thanh toán trực tiếp BHYT đối với quân
nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.
Xem chi tiết tại Nghị định 70/2015/NĐ-CP./.
2.

Thu tiền NLĐ tham gia tuyển dụng: phạt đến 3 triệu đồng
Đó là nội dung quan trọng tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Cụ thể, phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng nếu người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau:







Thu tiền của NLĐ tham gia tuyển lao động.
Không lập sổ quản lý lao động hoặc lập không đúng thời hạn, không đảm bảo nội dung cơ bản
theo quy định pháp luật.
Không ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về NLĐ vào sổ quản lý lao động khi hợp đồng lao động
có hiệu lực, không cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động.
Không thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động hoặc thông báo ít hơn 05 ngày làm việc
trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của NLĐ hoặc thông báo không đảm bảo các nội dung
cơ bản theo quy định pháp luật.
Không thông báo công khai kết quả tuyển lao động hoặc thông báo sau 05 ngày làm việc kể từ
ngày có kết quả tuyển lao động.

Nghị định 88/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/11/2015./.

3.

Đã có quy định phạt chậm đóng kinh phí công đoàn
Quy định này được đề cập tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc
ở nước ngoài theo hợp đồng.
Cụ thể, phạt tiền từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn (KPCĐ) tại thời điểm
lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động
(NSDLĐ) có một trong các hành vi sau:



Chậm đóng KPCĐ.
Đóng KPCĐ không đúng mức quy định.
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Đóng KPCĐ không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

Trường hợp NSDLĐ không đóng KPCĐ cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng thì phạt
tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng.
Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có quyết định xử phạt, NSDLĐ phải nộp toàn bộ số tiền chậm đóng,
đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và tiền lãi theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân
hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.
Nghị định 88/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/11/2015./.

4.

Giải đáp một số quy định của Bộ luật Lao động
Đó là nội dung tại Công văn 3945/LĐTBXH-LĐTL do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành vào ngày
30/9/2015.
Cụ thể, thời gian làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc cho người lao động (NLĐ) được hướng dẫn như sau:
Là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) trừ đi thời gian NLĐ đã
tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định pháp luật và thời gian làm việc đã được NSDLĐ
chi trả trợ cấp thôi việc.
Trong đó:








5.

Thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ bao gồm cả thời gian NLĐ nghỉ hưởng chế độ
theo Luật bảo hiểm xã hội.
Thời gian NLĐ đã tham gia BHTN gồm: thời gian NSDLĐ đã đóng BHTN và thời gian NSDLĐ đã
chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ một khoản tiền tương đương với mức đóng BHTN
theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, Công văn 3945/LĐTBXH-LĐTL cũng giải đáp một số quy định khác như:
Về tham gia BHTN đối với thời gian thử việc.
Về việc chi trả tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ.
Về tiền lương tính trả tiền làm thêm giờ, tiền nghỉ lễ, tiền nghỉ phép./.

Quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội từ năm 2016
Ngày 01/10/2015, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1035/QĐ-BHXH về mẫu sổ Bảo hiểm
xã hội (BHXH) và hướng dẫn ghi sổ BHXH đối với cơ quan BHXH, người sử dụng lao động và người tham
gia BHXH.
Nhìn chung, mẫu sổ BHXH năm 2016 sẽ không có nhiều thay đổi về phôi sổ, màu sắc sổ, kích thước,
chất liệu giấy.
Về nội dung các tiêu thức quản lý người tham gia BHXH có một số điểm mới như:





Phải ghi quốc tịch của người tham gia.
Về trường hợp ghi Số Chứng minh nhân dân: Trường hợp người tham gia vừa có chứng minh
nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước thì ghi theo thứ tự ưu tiên chứng minh nhân dân, hộ chiếu,
thẻ căn cước.
Sổ BHXH mới không cần các thông tin về Hộ khẩu thường trú; tên đơn vị và địa chỉ nơi đóng
BHXH.
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Sổ BHXH đã cấp theo mẫu quy định tại các Quyết định số 1443/LĐTBXH, Quyết định số 3339/QĐ-BHXH
và Quyết định số 1518/QĐ-BHXH tiếp tục được sử dụng để giải quyết các chế độ BHXH.
Quyết định 1035/QĐ-BHXH có hiệu lực từ 01/01/2016 và thay thế Quyết định 1518/QĐ-BHXH năm
2011; Quyết định 3339/QĐ-BHXH năm 2008./.

6.

Giải đáp một số nội dung Thông tư 200/2014/TT-BTC
Nhằm giải đáp một số nội dung của Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh
nghiệp (DN), ngày 09/9/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12568/BTC-CĐKT.
Theo đó, khi thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200 cần phải lưu ý các nội dung
sau:




Các DN có hoạt động bán hàng và mua hàng chủ yếu bằng ngoại tệ và thỏa mãn điều kiện sử
dụng đồng ngoại tệ làm đồng tiền ghi sổ kế toán thì vẫn có thể được lựa chọn VNĐ làm đồng
tiền ghi sổ kế toán mà không bắt buộc phải lựa chọn đồng ngoại tệ.
DN được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày 01/01/2015 để chuyển đổi lợi nhuận sau
thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2015 trong phần thuyết minh BCTC do năm 2015 là năm
đầu tiên áp dụng Thông tư 200 và không có yêu cầu hồi tố về vấn đề này.

Ngoài ra, Công văn này cũng giải thích thêm các nội dung về việc ghi nhận doanh thu, giá vốn của các
giao dịch mua, bán, điều chỉnh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ; thuyết minh giá trị hợp lý và suy
giảm giá trị; trích trước khoản giảm trừ doanh thu…
Xem chi tiết tại Công văn 12568/BTC-CĐKT ngày 09/9/2015./.

7.

Chính sách thuế với khoản chi phúc lợi cho người lao động
Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn 4005/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập
doanh nghiệp đối với các khoản chi phúc lợi cho người lao động.
Theo đó, Công văn này hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản chi phúc lợi chi trực tiếp cho người
lao động như sau:




Các khoản chi phúc lợi mà người lao động được thụ hưởng trực tiếp được tính vào chi phí
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và tổng số chi không
quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định.
Đồng thời, doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đối với những khoản chi phúc lợi tương
ứng với các khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nêu trên
nếu đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ theo quy định.

Công văn 4005/TCT-CS được ban hành ngày 29/9/2015./.

8.

Thủ tục tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả về BHXH, BHYT, BHTN
Từ ngày 01/10/2015, việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT,
BHTN thực hiện theo Quyết định 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015.
Theo đó:
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1. Có 03 hình thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: (i) Thực hiện qua giao dịch điện tử; (ii) Thực hiện
qua dịch vụ bưu chính; (iii) Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
2. Khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả phải theo các nguyên tắc:
 Bảo đảm phối hợp giữa BHXH các cấp trong thẩm tra, xác minh hồ sơ, không được yêu cầu
cá nhân, tổ chức thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan BHXH; việc yêu
cầu bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện không quá 01 lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
 Thời hạn tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả:
o Đối với hồ sơ điện tử: Tiếp nhận hồ sơ theo Khoản 1 Điều 15 Quyết định
08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
o Đối với hồ sơ giấy: Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm
việc trong tuần và trong giờ làm việc buối sáng thứ Bảy hàng tuần (trừ ngày lễ,
ngày tết, ngày nghỉ bù theo quy định của Nhà nước).
Quyết định 999/QĐ-BHXH thay thế Quyết định 1366/QĐ-BHXH ngày 12/12/2014./.

9.

Trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi các Luật về thuế
Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII (diễn ra từ ngày 20/10 – 28/11/2015), Chính phủ sẽ trình Quốc
hội xem xét thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.
Đó là một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại Công văn 8496/VPCP-V.III ngày 16/10/2015
của Văn phòng Chính phủ.
Cũng theo văn bản này thì Bộ trưởng Bộ Công thương phải chuẩn bị các Báo cáo sau đây gửi đại biểu
Quốc hội tự nghiên cứu:



Kết quả đàm phán Hiệp định đối tác thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP);
Công tác quy hoạch, cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển
công nghiệp hỗ trợ theo Nghị quyết 87/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội.

Xem thêm tại Công văn 8496/VPCP-V.III về việc bổ sung nội dung kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII để
biết chi tiết về nhiều nội dung quan trọng khác./.

10.

Thêm Nghị định hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014
Từ ngày 08/12/2015, Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
chính thức có hiệu lực.
Theo đó, con dấu doanh nghiệp (DN) được quản lý và sử dụng theo quy định sau:


Các DN đã thành lập trước 01/07/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho DN mà
không phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
Trường hợp DN làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo
mẫu con dấu theo quy định về đăng ký DN.



Trường hợp DN đã thành lập trước 01/7/2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị
định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công
an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con
dấu của DN.
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Trường hợp DN đã thành lập trước 01/7/2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng
ký mẫu dấu thì DN được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này.

Đồng thời, thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an
nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
Nghị định 96/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 102/2010/NĐ-CP./.

11.

Phạm vi ứng dụng chữ ký số trong ngành Thuế
Ngày 19/10/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quy chế tạm thời quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ
chứng thực chữ ký số trong ngành Thuế kèm theo Quyết định 1984/QĐ-TCT.
Theo đó, phạm vi ứng dụng chữ ký số được quy định như sau:






Ký số các văn bản điện tử bao gồm:
o Giấy mời họp, biên bản, thông báo, báo cáo, công văn, tờ trình, văn bản chỉ đạo điều
hành (trừ tài liệu chưa được công bố hoặc tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước);
o Văn bản, tài liệu công bố trên cổng thông tin điện tử nội bộ ngành Thuế;
o Các văn bản khác liên quan tới quy trình quản lý thuế.
Gửi và nhận thư điện tử trong các trường hợp quy định phải sử dụng chữ ký số.
Thực hiện giao dịch truy vấn, trao đổi thông tin với các đơn vị bên ngoài ngành Thuế thông qua
các chức năng trong các ứng dụng CNTT có yêu cầu sử dụng chữ ký số.
Cung cấp các thông tin mật khi gửi qua mạng theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Quyết định 1984/QĐ-TCT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

12.

Hướng dẫn quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp
Từ ngày 08/12/2015, Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực.
Theo đó, con dấu doanh nghiệp (DN) được quản lý và sử dụng như sau:


Các DN đã thành lập trước 01/07/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp mà không phải
thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
Trường hợp DN làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu
con dấu theo quy định về đăng ký DN.



Trường hợp DN đã thành lập trước 01/7/2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định
này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an
nơi đã cấp GCN đăng ký mẫu dấu.
Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu
của DN.



Trường hợp DN đã thành lập trước 01/7/2015 bị mất con dấu, mất GCN đăng ký mẫu dấu thì
DN được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này.

Đồng thời, thông báo việc mất con dấu, mất GCN đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp
GCN đăng ký mẫu dấu.
Nghị định 96/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 102/2010/NĐ-CP./.
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13.

Đảm bảo an toàn bí mật khi sử dụng chứng thư số ngành Thuế
Ngày 19/10/2015, Tổng Cục Thuế ban hành Quyết định 1984/QĐ-TCT về Quy chế tạm thời quản lý và
sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành Thuế.
Theo đó, đảm bảo an toàn, bí mật khi sử dụng chứng thư số, dịch vụ chữ ký số được quy định như sau:







Khóa bí mật phải được lưu trên thiết bị lưu khóa bí mật, không giao thiết bị lưu khóa bí mật
cho người khác.
Lưu ở nơi an toàn, bí mật. Trong trường hợp chứng thư số của cơ quan, tổ chức lưu trên thiết
bị lưu khóa bí mật (token) thì phải giao cho bộ phận Văn thư chịu trách nhiệm quản lý và được
để ở trụ sở cơ quan, trong tủ khóa.
Chứng thư số của cơ quan, tổ chức dùng để ký tự động phải lưu trên thiết bị ký số chuyên dụng
(HSM) của Tổng cục Thuế.
Thực hiện quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật theo chế độ quản lý bí mật nhà nước ở
cấp độ “Tối mật”.
Thay đổi và quản lý mật khẩu truy cập chứng thư số theo quy định của ngành Thuế.

Quyết định 1984/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

14.

Hướng dẫn mới về thực hiện bảo hiểm xã hội
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn 4333/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn thực
hiện bảo hiểm xã hội với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà
nước đã cổ phần hóa.
Theo đó:




Từ ngày 01/05/2013 đến trước ngày 01/01/2016 tiếp tục thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho
người lao động theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định.
Việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong giai đoạn này được thực hiện
như đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội 2006.
Từ ngày 01/01/2016 trở đi, thực hiện đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật
bảo hiểm xã hội 2014 và Bộ luật lao động 2012.

Công văn 4333/LĐTBXH-BHXH được ban hành vào ngày 26/10/2015./.

15.

Đã có lịch nghỉ Tết Âm lịch chính thức
Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10/2015, Chính phủ đã nhất trí với phương án nghỉ Tết Âm
lịch 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Theo đó:
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính
trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ Tết Bính Thân 09 ngày liên tục và không thực hiện hoán đổi
ngày nghỉ hàng tuần.
Cụ thể, được nghỉ từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến Mùng 07 tháng Giêng năm Bính Thân (tức
từ ngày 06 – 14/02/2016)./.

16.

Từ năm 2015, điều chỉnh các loại thuế liên quan đến ô tô
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Đó là một trong những kế hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô thực hiện Chiến
lược công nghiệp hóa trong khuôn khổ Việt – Nhật hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được quy
định tại Quyết định 1829/QĐ-TTg ngày 28/10/2015.
Theo đó, kế hoạch thực hiện bao gồm:





Điều chỉnh các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến ô tô.
Hỗ trợ sản xuất trong nước, nâng cao giá trị tạo ra trong nước.
Phát triển công nghiệp hỗ trợ và nguồn nhân lực.
An toàn, môi trường và cơ sở hạ tầng.

Mục tiêu đến năm 2020:







Duy trì hoạt động sản xuất, lắp ráp và tạo ra giá trị trong nước đến sau 2018.
Tăng trưởng lành mạnh nhu cầu ô tô trong nước, phù hợp với điều kiện về hạ tầng cơ sở, tránh
gây tác động xấu đến môi trường, xã hội.
Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ của công nghiệp ô tô.
Cắt giảm chi phí sản xuất, chi phí hậu cần và giá bán xe.
Hội nhập với mạng lưới sản xuất khu vực và toàn cầu dựa trên lợi thế cạnh tranh của Việt Nam.
Tuân thủ các cam kết quốc tế.

Quyết định 1829/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

17.

Thay đổi cách tính thuế TTĐB ô tô dưới 24 chỗ
Đó là quy định tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) có hiệu lực
từ ngày 01/01/2016.
Cụ thể, căn cứ tính thuế TTĐB ô tô dưới 24 chỗ được quy định như sau:


Đối với cơ sở nhập khẩu (CSNK): là giá bán của CSNK nhưng không được thấp hơn 105% giá
vốn xe NK.
Giá vốn xe NK gồm: Giá tính thuế NK + thuế NK (nếu có) + thuế TTĐB tại khâu NK.
Nếu giá bán của CSNK thấp hơn 105% giá vốn xe NK thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan
thuế ấn định.



Đối với cơ sở sản xuất (CSSX), lắp ráp: là giá bán của CSSX nhưng không được thấp hơn 7% so
với giá bán bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại (KDTM) bán ra.
Giá bán bình quân của các cơ sở KDTM để so sánh là giá bán chưa bao gồm các lựa chọn về
trang thiết bị, phụ tùng mà cơ sở KDTM lắp đặt thêm theo yêu cầu khách hàng.
Nếu giá bán của CSSX, lắp ráp thấp hơn 7% so với giá bán bình quân của cơ sở KDTM bán ra thì
giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định.

Nghị định 108/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 26/2009/NĐ-CP , 113/2011/NĐ-CP./.

18.

Hướng dẫn nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư 38
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Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 16120/BTC-TCHQ về nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông
tư 38/2015/TT-BTC về đổi loại hình sản xuất xuất khẩu.
Theo đó, để giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện như sau:



Trước mắt, doanh nghiệp thực hiện loại hình sản xuất xuất khẩu chưa phải thực hiện báo cáo
quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tư 38;
Cơ quan hải quan thực hiện việc quản lý nguyên liệu xuất - nhập - tồn đối với loại hình này trên
cơ sở hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế do doanh nghiệp nộp.

Công văn 16120/BTC-TCHQ được ban hành vào ngày 02/11/2015./.

19.

Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT về danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ
trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Theo đó, điều kiện để được ưu tiên hỗ trợ như sau:





Đáp ứng tiêu chí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Có dự án đầu tư, phương án sản suất kinh doanh thuộc các ngành:
o Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản;
o Công nghiệp chế biến, chế tạo;
o Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải nước thải.
Quỹ sẽ ưu tiên cho vay đối với doanh nghiệp đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau sau:
o Sản xuất sản phẩm chất lượng cao, vật liệu mới, năng lượng mới;
o Đổi mới trang thiết bị kỹ thuật làm tăng năng suất lao động; chế tạo, sử dụng công
nghệ mới, công nghệ cao;
o Năng lực, kinh nghiệm quản trị điều hành của người quản lý; lịch sử, uy tín tín dụng
của doanh nghiệp;
o Tạo nhiều việc làm mới; sử dụng nhiều lao động nữ;
o Sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, bảo vệ môi
trường…

Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực ngày 13/12/2015./.
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