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Trang 1 

Quy định mới về điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu và 
phân phối của doanh nghiệp FDI từ 2018 

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về quy định chi 
tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Nghị định quy định chi tiết về điều kiện cho phép doanh nghiệp FDI được thực 
hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa và các dịch 
vụ liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. 

Một trong những quy định mới đáng lưu ý tại Nghị định này là gỡ bỏ yêu cầu phải 
xin cấp phép quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với doanh nghiệp FDI. 

Doanh nghiệp FDI chỉ phải xin giấy phép khi kinh doanh các hoạt động quy định 
tại Điều 5 Nghị định này, gồm: quyền phân phối bán lẻ, quyền phân phối bán 
buôn, dịch vụ logistics, xúc tiến thương mại, trung gian thương mại, thương mại 
điện tử... 

Ngoài ra, phạm vi thực hiện quyền xuất khẩu của doanh nghiệp FDI cũng được 
mở rộng hơn thông qua việc cho phép xuất khẩu cả hàng đặt gia công tại          
Việt Nam (Điều 7). 

Thêm nữa, Nghị định mới có quy định một số điều kiện cho phép doanh nghiệp 
FDI được kinh doanh các mặt hàng chưa cam kết trong WTO, như dầu, mỡ bôi 
trơn, gạo, đường, sách, báo, ... 

Về thủ tục cấp phép, nếu như trước đây thẩm quyền cấp giấy phép là Ủy ban 
nhân dân tỉnh thì nay chuyển sang Sở Công thương. 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018 và thay thế Nghị định số 
23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007. 



Trang 2 

Cục Thuế TP. Hà Nội có Công văn số 83647/CT-
TTHT ngày 29/12/2017 của về dự án đầu tư mở rộng 
không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư 
của Công ty TNHH Enplas (Việt Nam). 

Theo Công văn này, trường hợp doanh nghiệp thực tế 
có thực hiện hoạt động đầu tư mở rộng quy mô sản 
xuất (như cải tạo nhà xưởng, mở rộng dây chuyền sản 
xuất, mua sắm thêm TSCĐ) nhưng chưa điều chỉnh 
Giấy chứng nhận đầu tư thì nay vẫn có thể nộp hồ sơ 
điều chỉnh. 

Tuy nhiên, khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều 
chỉnh đồng thời sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo 
khoản 4 Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP, với 
mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng. 

Chậm điều chỉnh giấy phép đầu tư 
mở rộng sẽ bị phạt 20-30 triệu 

Tổng cục Hải quan đã 
ban hành Công văn số 
5344/TXNK-CST vào 
ngày 22/12/2017 về 

thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/
TT-BTC, kể từ ngày 01/07/2016, hàng hóa xuất khẩu có 
nguồn gốc nhập khẩu không được xét hoàn thuế GTGT, chỉ 
có thể khấu trừ cho đến hết. 

Tuy nhiên, đến ngày 01/02/2018, chính sách hoàn thuế 
GTGT cho hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu sẽ được 
phục hồi trở lại theo Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 
15/12/2017. 

Hàng xuất khẩu có 
nguồn gốc nhập khẩu 
được hoàn thuế GTGT 
trở lại từ 01/02/2018 

 Hóa đơn do Google/Facebook phát hành 
cho Công ty; 

 Hồ sơ khai nộp thuế nhà thầu; 

 Hồ sơ thể hiện việc ủy quyền cho nhân 
viên thanh toán; 

 Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của 
nhân viên cho Google/Facebook; 

 Chứng từ chuyển trả tiền từ tài khoản của 
Công ty cho nhân viên. 

Công ty được căn cứ các hồ sơ, chứng từ 
sau để hạch toán và khấu trừ thuế      
chi phí quảng cáo trên mạng nêu trên: 

Quảng cáo trên     phải trích nộp thuế nhà thầu 
Cục Thuế TP. HCM đã có Công văn số 9806/CT-TTHT ngày 
09/10/2017 về việc chính sách thuế. 

Theo hướng dẫn tại Công văn số 5465/TCT-KK ngày 
25/11/2016, trường hợp Công ty phát sinh chi phí quảng cáo 
trên mạng Google/Facebook, được thanh toán trước bằng thẻ 
tín dụng của nhân viên sau đó Công ty thanh toán chuyển 
khoản lại, nếu hình thức thanh toán này có quy định tại quy 
chế tài chính hoặc có quyết định ủy quyền thanh toán thì 
được chấp nhận. 

Tuy nhiên, trước khi thanh toán chi phí quảng cáo cho tổ 
chức nước ngoài (Google/Facebook), Công ty phải khấu trừ, 
nộp thay thuế nhà thầu, bao gồm: 5% thuế GTGT và 5% 
thuế TNDN. Thời hạn khai thuế nhà thầu chậm nhất là ngày 
thứ 10 kể từ ngày thanh toán. 



Bảo hiểm xã hội - tính đóng cho cả lao động là 
người nước ngoài 
Người nước ngoài nếu vào Việt Nam làm việc theo Giấy 
phép lao động hoặc Chứng chỉ hành nghề, Giấy phép hành 
nghề sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tại 
Việt Nam kể từ năm 2018. 

Mức đóng BHXH hiện hành là 17% và 8% (tham khảo bảng 
biểu dưới đây do BHXH TP. HCM tổng hợp tại Mục 3 
Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16/08/2017): 

Ngoài ra, lao động nước ngoài nếu có hợp đồng lao động vẫn thuộc diện đóng phí bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề 
nghiệp (BH TNLĐ - BNN) như lao động Việt Nam. Cũng từ 2018, các hợp động lao động có thời hạn dưới 3 tháng thì 
người sử dụng lao động cũng phải tính đóng (trước đây chỉ tính đóng đối với hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên). Mức 
đóng hiện hành là 0,5% và chỉ tính đóng bởi doanh nghiệp (Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017). 

Nhà thầu xây dựng nước ngoài được miễn đăng 
ký danh mục máy móc nhập khẩu 
Theo hướng dẫn tại Thông tư số 35/2017/TT-BCT ngày 
29/12/2017, từ 12/02/2018, Thông tư số 53/2015/TT-BCT 
quy định về thủ tục đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư, 
máy móc thiết bị nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất để thi 
công công trình tại Việt Nam của nhà thầu nước ngoài sẽ 
được bãi bỏ. 

Với việc bãi bỏ thông tư trên, nhà thầu nước ngoài sẽ không còn phải đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư, máy móc 
thiết bị nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất để thi công công trình tại Việt Nam. 

Trang 3 

Xuất nhập khẩu - Thay mới Danh mục hàng hóa 
xuất nhập khẩu 
Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam ban 
hành tại Thông tư số 103/2015/TT-BTC (áp dụng từ năm 
2015) sẽ hết hiệu lực từ 01/01/2018, thay vào đó, bắt đầu 
áp dụng Danh mục mới ban hành tại Thông tư số 65/2017/
TT-BTC. 

Về nguyên tắc, Danh mục hàng hóa XNK mới cũng bao gồm 
02 phụ lục: 

Phụ lục I - Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam. 

Phụ lục II - Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại 
hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam dựa trên 
Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức 
Hải quan thế giới. 

Một số quy định có hiệu lực áp dụng từ năm 2018  

Đối 
tượng 
tham 
gia 

Bảo 
hiểm xã 

hội 
BHXH 

Bảo hiểm tai nạn 
lao động – bệnh 

nghề nghiệp 
BH TNLĐ - BNN 

Bảo 
hiểm y tế 

BHYT 

Bảo hiểm 
thất 

nghiệp 
BHTN 

Cộng 

Người 
sử dụng 

lao 
động 

17% 0,5% 3% 1% 21,5% 

Người 
lao 

động 
8%   1,5% 1% 10,5% 

Hoàn thuế - chỉ nhận 
hồ sơ trực tuyến 
Công văn số 3474/TCT-KK 
ngày 04/08/2017 của Tổng 
cục Thuế: Theo đó, đến ngày 
31/12/2017, 100% doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế 
GTGT hàng xuất khẩu và dự án đầu tư phải đăng ký sử dụng 
dịch vụ hoàn thuế điện tử. 

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”. 
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