
Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt 

mức lương tối thiểu vùng năm 2019, với 

mức cụ thể như sau: 

- Vùng I: 4.180.000 đồng (tăng 200.000 

đồng so với quy định hiện hành tại Nghị 

định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ). 

- Vùng II: 3.710.000 đồng (tăng 180.000 

đồng). 

- Vùng III: 3.250.000 đồng (tăng 

160.000 đồng). 

- Vùng IV: 2.920.000 đồng (tăng 

160.000 đồng). 

Như vậy, tính bình quân chung 4 

vùng, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 

được Hội đồng tiền lương Quốc gia đề xuất tăng 

khoảng 5,3% so với năm 2018. 

Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 

này sẽ được trình lên Chính phủ để ban hành 

Nghị định mới về lương tối thiểu vùng năm 

2019. 

Nghị định mới sẽ thay thế Nghị định số 

141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối 

thiểu vùng đối với người lao động làm việc 

theo hợp đồng lao động (áp dụng kể từ 

ngày 01/01/2019).  

Lương tối thiểu vùng 2019: Tăng từ 160.000 – 200.000 đồng 

Cho phép tự khai báo trị giá của phế liệu gia công được biếu tặng 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
Tháng 8/2018 

Công văn số 4556/TXNK-TGHQ ngày 10/8/2018 của 

Tổng cục Hải quan về trị giá hải quan hàng phế liệu, 

phế phẩm. 

"Phế liệu" được hiểu là vật liệu loại ra trong quá trình 

gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu không còn giá 

trị sử dụng ban đầu được thu hồi để làm nguyên liệu 

cho quá trình sản xuất khác. 

"Phế phẩm" được hiểu là thành phẩm, bán thành 

phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (quy cách, kích 

thước, phẩm chất,...) bị loại ra trong quá trình gia 

công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và không đạt chất lượng 

để xuất khẩu. 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT

-BTC, đối với nguyên phụ liệu gia công, sản xuất xuất khẩu 

dư thừa được bên nước ngoài biếu tặng nên không có hợp 

đồng mua bán hay hóa đơn thương mại, doanh nghiệp 

được tự khai báo trị giá trên tờ khai chuyển mục đích. 

Tuy nhiên, trường hợp có căn cứ xác định trị giá doanh 

nghiệp khai báo không phù hợp thì cơ quan hải quan sẽ ấn 

định lại trị giá.  
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 Tuy nhiên, lưu ý, trường hợp hồ sơ đã được cơ 

quan thuế ra thông báo không đủ điều kiện 

hoàn thuế, nếu sau đó doanh nghiệp thấy đủ 

điều kiện và xin hoàn thuế lại thì phải nộp bộ 

hồ sơ mới.  

Công văn số 2890/TCT-KK ngày 25/07/2018 của Tổng cục 

Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất 

khẩu. 

Theo Tổng cục Thuế, khi đề nghị hoàn thuế GTGT cho 

hàng xuất khẩu, doanh nghiệp chỉ cần xuất trình tờ khai 

xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan mà không phải 

chịu trách nhiệm về tính chính xác của   tờ khai. 

Thay vào đó, phía cơ quan hải quan phải chịu trách 

nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của tờ khai và có nghĩa 

vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế để 

làm cơ sở hoàn thuế (Điều 7 Thông tư số 99/2016/TT-

BTC. 

+ Có địa điểm, đường truyền tải thông 

tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin 

đáp ứng yêu cầu kiểm soát, sử dụng, 

bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử. 

+ Có đội ngũ nhân sự đủ trình độ, khả 

năng tương xứng với yêu cầu khởi tạo, 

lập, sử dụng hóa đơn điện tử. 

+ Có chữ ký điện tử. 

+ Có phần mềm bán hàng kết nối với 

phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu 

của hóa đơn điện tử được tự động 

chuyển vào phần mềm kế toán tại thời 

điểm lập. 

+ Có quy trình sao lưu, khôi phục, lưu 

trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối 

thiểu về chất lượng lưu trữ.  

Công văn số 4862/CT-TTHT ngày 

30/05/2018 của Cục Thuế TP. HCM về 

việc khởi tạo, phát hành và sử dụng 

hóa đơn điện tử. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị 

định số 04/2014/NĐ-CP, doanh nghiệp 

có thể sử dụng cùng lúc nhiều hình 

thức hóa đơn khác nhau, trong đó 

khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử. 

Tuy nhiên, để khởi tạo và phát hành 

hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần 

đảm bảo các điều kiện quy định tại 

khoản 2 Điều 4 Thông tư số 32/2011/

TT-BTC, gồm: 

+ Đã khai thuế điện tử hoặc có sử 

dụng giao dịch điện tử trong hoạt động 

ngân hàng. 

Doanh nghiệp không chịu trách nhiệm về tính 
chính xác của tờ khai trong  

hồ sơ hoàn thuế 

Sử dụng hóa đơn điện tử 

cần đáp ứng  

những điều kiện gì?  
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LƯU Ý: 

“Bản tin này được thực hiện nhằm cung cấp thêm thông tin cho quý khách hàng. Mặc dù chúng tôi rất chú trọng tới vấn đề đảm bảo tính chính xác, tuy 

nhiên những thông tin được cung cấp thông qua bản tin này không mang tính toàn diện tuyệt đối và quý khách hàng nên tham khảo ý kiến chuyên môn 

trước khi áp dụng”. 

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của       

Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

Một trong những quy định mới đáng lưu ý tại Nghị định này là không bắt buộc phải 

đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp và các nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp (khoản 1 Điều 1). 

Văn bản ủy quyền cá nhân khác thực hiện thay thủ tục đăng ký doanh nghiệp cũng 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực (khoản 2 Điều 1). 

Ngoài ra, theo khoản 5 Điều 1, doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình 

đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp đăng ký 

thay đổi người ĐDPL. 

Đối với địa điểm kinh 

doanh, Nghị định đã bỏ 

quy định khống chế chỉ 

được lập địa điểm kinh 

doanh tại nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở chính 

hoặc đặt chi nhánh 

(khoản 9 Điều 1). 

Thủ tục thông báo mẫu 

con dấu của doanh 

nghiệp có thể thực hiện 

trực tuyến qua mạng và 

không cần nộp thêm hồ sơ giấy đến Phòng ĐKKD (khoản 10 Điều 1). 

Các thủ tục quan trọng khác như: đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; đăng 

ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp; thay đổi thông tin của cổ đông sáng 

lập; công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp... cũng có sửa đổi. 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018.  

Sửa đổi nhiều quy định quan trọng về  

đăng ký doanh nghiệp 
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