
BẢN TIN PHÁP LÝ 

Kính gửi Quý Khách hàng 

Công ty Luật TNHH Investpush (“INVESTPUSH LEGAL”) 

xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Khách hàng đã tin 

tưởng sử dụng dịch vụ tư vấn của chúng tôi. 

Nhằm cập nhật các quy định của pháp luật có liên quan đến 

hoạt động của Quý Khách hàng, đồng thời hướng đến hỗ trợ 

Quý Khách hàng một cách tốt nhất, INVESTPUSH một số 

quy định trong các văn bản pháp lý quan trọng và mới nhất, 

liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của Quý Khách hàng. 

INVESTPUSH LEGAL hy vọng thông qua nội dung cập nhật 

từ Bản tin pháp lý này, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện vai trò 

người bạn đồng hành hỗ trợ Quý Khách hàng trong quá trình 

tiếp cận và vận dụng pháp luật một cách LEGAL xin gửi đến 

Quý Khách hàng Bản tin pháp lý, điểm qua hiệu quả và tối ưu 

nhất. 
Trân trọng, 

INVESTPUSH LEGAL 

 

 
Thông tin trong Bản tin pháp lý này trên dựa trên các quy định pháp lý hiện hành 
và không thu phí. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất  kỳ sai sót nào 
do sự thay đổi pháp luật cũng như sự áp dụng pháp luật của Quý Khách hàng. 

 
Nếu Quý Khách hàng có nhu cầu cần tư vấn pháp lý hoặc cần có thêm các thông tin 
chi tiết về các văn bản pháp lý, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: 

 
 

CÔNG TY LUẬT TNHH INVESTPUSH 
 

Trụ sở chính: 11 Bis, đường Phan Ngữ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (028) 6259 2468 
Email: contact@investpush.com 
Website: https://investpush.com | www.tongdailuat.vn 
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Văn bản cập nhật 
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1. Công việc Doanh Nghiệp phải 
làm trong tháng 9-2018 

Doanh nghiệp phải thực hiện các 
công việc về thuế và lao động 
tháng 9/2018. 

 
2. Nghị định 108/2018 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của nghị 
định 78/2015 /NĐ-CP ngày 

14/9/2015 của Chính Phủ về 
đăng ký doanh nghiệp  

(“Nghị định 108/2018”) 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 
10/10/2018 đã thay đổi, bổ sung 
một số quy định về đăng ký doanh 
nghiệp 
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QUY ĐỊNH DOANH NGHIỆP CẦN THỰC HIỆN THÁNG 9 

QUY ĐỊNH ĐÓNG KINH PHÍ 
CÔNG ĐOÀN 

 
Đối tượng đóng: Cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp không 
phân biệt có hay chưa có công 
đoàn cơ sở (Điều 4 NĐ 
191/2013); 
Mức đóng đối với DN: 2% 
tổng tiền lương của tất cả 
nhân viên tham gia BHXH; 
 Phương thức đóng: 01 

lần/tháng cùng thời điểm 

đóng BHXH; 

Địa điểm đóng: Phòng kế 
toán của Liên đoàn LĐ nơi 
doanh nghiệp đăng ký kinh 
doanh 
 

 
 
 
 
 

QUY ĐỊNH VỀ THUẾ 
 

Hạn cuối là ngày 
20/9/2018 Doanh nghiệp 
nộp hồ sơ khai thuế thu 
nhập cá nhân  
Hình thức kê khai thuế 
thu nhập cá nhân: Theo 
tháng hoặc theo quý 
Trường hợp Doanh 
nghiệp thuộc diện kê khai 
theo tháng thì doanh nghiệp 
phải nộp hồ sơ khai thuế 
chậm nhất ngày 20 hàng 
tháng tiếp theo tháng phát 
sinh nghĩa vụ thuế. 
Trong trường hợp người nộp 
thuế không nộp hồ sơ đúng 
thời hạn thì vẫn có thể được 
gia hạn: Do thiên tai, hỏa 

hoạn, tai nạn bất ngờ.  
Thẩm quyền gia hạn: Thủ 
trưởng cơ quan thuế quản lý 
trực tiếp 
 
 
 
 

  
  
  

QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG 
 
Trước ngày 03/9/2018: 
Người sử dụng lao động 
phải thông báo tình hình 
biến động lao động 
 
 CSPL: Điều 16 thông tư 
28/2015/TT-BLĐTBXH  
 
   Trách nhiệm thông báo: 
Người sử dụng lao động 
 Cơ quan tiếp nhận thông 
báo: Trung tâm dịch vụ 
việc làm nơi đặt trụ sở làm 
việc 

 Thông báo ngay nếu 
giảm từ 50 lao động trở lên. 

 
Hạn cuối ngày 30/9/2018: 
Đóng tiền bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp (Khoản 1 Điều 7 
quyết định 595/QĐ-BHXH) 
Thời hạn đóng: Chậm 
nhất đến ngày cuối cùng của 
tháng; 
Tổ chức có trách nhiệm 
đóng: Người sử dụng lao 
động. 

Cách đóng: Đóng từ quỹ 
tiền lương tháng của những 
người lao động thuộc đối 
tượng tham gia BHXH và tiền 
lương tháng của từng người 
lao động thuộc đối tượng 
tham gia BHXH; 

Phương thức đóng: Đóng 
vào tài khoản chuyên thu của 
cơ quan BHXH  

 
 

Hạn cuối là ngày 
20/9/2018 Doanh nghiệp 
nộp hồ sơ khai thuế giá trị 
gia tăng (Thông tư 
156/2013/NĐ-CP) 
Doanh nghiệp khai thuế 
giá trị gia tăng theo tháng: 
Doanh nghiệp có doanh thu 
năm trước liền kề > 50 tỷ; 
Thời hạn: Chậm nhất 
ngày 20 hàng tháng tiếp 
theo tháng phát sinh nghĩa 
vụ thuế (Điểm a Khoản 3 
Điều 10). 
 
Hạn cuối là ngày 
20/9/2018 doanh nghiệp, 
báo cáo tình hình sử dụng 
hóa đơn theo tháng  
 
Doanh nghiệp báo cáo tình 
hình sử dụng hóa đơn theo 
tháng (khoản 4 Điều 5 
Thông tư 119/2014 TT-
BTC): 
 Doanh nghiệp sử dụng 
hóa đơn tự in, đặt in có 
hành vi vi phạm không 
được sử dụng hóa đơn tự 
in, đặt in;  
Doanh nghiệp thuộc loại 
rủi ro cao về thuế thuộc 
diện mua hóa đơn của cơ 
quan thuế: 
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CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN TỚI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ  
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

 
Thủ tục đăng ký doanh 
nghiệp (Khoản 1 Điều 1) 
Doanh nghiệp không bắt 
buộc phải đóng dấu trong 
giấy đề nghị đăng ký doanh 
nghiệp, thông báo thay đổi 
nội dung đăng ký doanh 
nghiệp, nghị quyết, quyết 
định, biên bản họp trong hồ 
sơ đăng ký doanh nghiệp 
 
Sửa đổi quy định về Ủy 
quyền thực hiện thủ tục 
đăng ký doanh nghiệp 
(Khoản 2) 
Cụm từ chỉ đối tượng ủy 
quyền từ “Người thành lập 
doanh nghiệp hoặc Doanh 
nghiệp” chuyển thành 
“Người có thẩm quyền ký 
văn bản đề nghị đăng ký 
doanh nghiệp”; 
Văn bản ủy quyền cho cá 
nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh 
nghiệp không bắt buộc phải 
công chứng, chứng thực
 
Đăng ký DN qua mạng điện 
tử (Khoản 11) 
Hồ sơ được xác thực bằng: 
chữ ký số công cộng hoặc tài 
khoản đăng ký kinh doanh 
của một trong các chủ thể: 
Thẩm quyền đương 
nhiên: Cá nhân có thẩm 
quyền ký văn bản đề nghị 
đăng ký doanh nghiệp; 
Ủy quyền: Người được cá 
nhân có thẩm quyền đương 
nhiên ủy quyền 
Thời hạn để doanh nghiệp 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký: 60 ngày từ ngày có 
thông báo. 

 
QUY ĐỊNH VỀ THÔNG BÁO 
 
Thay đổi vốn Điều lệ, thay 
đổi tỷ lệ vốn góp  
   Trường hợp thành viên 
công ty trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên, thành 
viên hợp danh công ty hợp 
danh thay đổi tỷ lệ vốn góp  
thì phải gửi thông báo đên 
phòng đăng ký kinh doanh 
(Khoản 14 Điều 1) 
 
Tiếp nhận thành viên mới 
(Khoản 15) 
Công ty thông báo khi tiếp 
nhận thành viên mới dẫn 
đến tăng vốn Điều lệ; 
 
Thay đổi thông tin về cổ 
đông sáng lập công ty cổ 
phần(Khoản 16): 
Khi chưa thanh toán 
hoặc chỉ thanh toán một 
phần số cổ phần tại Khoản 1 
Điều 112 Luật doanh 
nghiệp; 
Đương nhiên không còn 
là cổ đông khi chưa thanh 
toán số cổ phần đăng ký 
mua tại điểm a Khoản 3 Điều 
112 Luật doanh nghiệp và bị 
xóa tên cổ đông. 
Thời hạn thông báo: 30 ngày 
kể từ ngày kết thúc thời hạn 
phải thanh toán đủ số cổ 
phần đã đăng ký mua. 

Cơ quan tiếp nhận thông 
báo: Phòng Đăng ký kinh 
doanh nơi công ty đã đăng 
ký. 

Công bố nội dung đăng ký 
doanh nghiệp (Khoản 17) 

Thời hạn thông báo: Tại 
thời điểm doanh nghiệp 
nộp hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp. 
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Bổ sung nội dung hướng 
dẫn đăng ký doanh nghiệp 
trong trường hợp chuyển 
đổi từ hộ kinh doanh 
(Khoản 6 bổ sung Điều 25a) 

Hồ sơ: Bản chính Giấy 
chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh, Giấy tờ hợp lệ về thuế, 
các giấy tờ khác theo quy 
định về đăng ký doanh 
nghiệp; 
Cơ quan đăng ký kinh 
doanh cấp Huyện nơi hộ kinh 
doanh đặt trụ sở thực hiện 
chấm dứt hoạt động khi được 
Phòng Đăng ký kinh doanh 
gửi giấy tờ về đăng ký doanh 
nghiệp trong thời hạn 02 
ngày kể từ ngày cấp Giấy 
chứng nhận. 

 

QUY ĐỊNH VỀ  
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

 
Sửa đổi quy định về doanh 
nghiệp có quyền khiếu nại, 
tố cáo: trong trường hợp cơ 
quan đăng ký kinh doanh quá 
thời hạn quy định mà vẫn 
chưa cấp giấy chứng hận 
đăng ký doanh nghiệp, giấy 
xác nhận việc thay đổi thì 
doanh nghiệp có quyền khiếu 
nại, tố cáo. 
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CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN TỚI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH NỘI DUNG  
KÊ KHAI LÀ GIẢ TẠO 

Sửa đổi Điều 62 NĐ 
78/2015/NĐ-CP về xác 
định nội dung kê khai   

Thẩm quyền đề nghị: 
Tổ chức, cá nhân phát 
hiện nội dung giả tạo, 
đồng thời   phải cung cấp: 

-   Bản sao hợp lệ văn bản 
của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cấp văn bản 
khẳng định văn bản do cơ 
quan đó cấp bị giả mạo;  

-    Bản sao hợp lệ văn bản 
kết luận của cơ quan công 
an về việc nội dung kê khai 
trong hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp là giả mạo. 

Phòng Đăng ký kinh doanh 
cũng có thẩm quyền yêu 
cầu các cơ quan xác định 
nội dung kê khai  

Thu hồi nội dung kê khai 
trong hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp là giả mạo ( 
Khoản 20) 

Thẩm quyền thu hồi: 
Phòng Đăng ký kinh 
doanh. 

 

Sửa đổi bổ sung Điều 65 
về giải quyết thủ tục 
đăng ký doanh nghiệp 
theo quyết định của Tòa 
án hoặc Trọng tài 
thương mại (khoản 21) 
 
Quy định về Người đề nghị 
đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký doanh nghiệp 
hoặc nội dung khác liên 
quan đến đăng ký doanh 
nghiệp 
Cá nhân, tổ chức được 
chỉ định thực hiện theo 
quyết định của Tòa án 
hoặc Trọng tài thương 
mại; 
Doanh nghiệp; 
Cơ quan thi hành án. 
 
Hồ sơ đăng ký, thông báo 
thay đổi nội dung đăng ký 
doanh nghiệp bao gồm 
Văn bản đề nghị thay 
đổi nội dung đăng ký 
doanh nghiệp; 
Bản sao hợp lệ bản án, 
quyết định của Tòa án 
hoặc Trọng tài thương mại 
đã có hiệu lực pháp luật. 

 
***** 
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