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Điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 12/2019  

 

 Bộ luật Lao động (sửa đổi) số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 do Quốc hội ban hành 

(‘BLLĐ 2019’), hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

Một số điểm mới đáng chú ý của BLLĐ 2019 bao gồm: 

 Loại hợp đồng: hợp đồng lao động được phân thành hai loại: không xác định thời hạn 

và xác định thời hạn; 

 Quy định cụ thể về làm thêm giờ: tổng số giờ làm việc bình thường và làm thêm 

không quá 12 giờ trong 1 ngày, không quá 40 giờ trong 1 tháng (thay vì 30 giờ như 

trước đây), và không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ một số trường hợp được tổ chức 

làm thêm giờ đến 300 giờ trong 1 năm được quy định trong BLLĐ 2019. 

 Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu: kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình 

thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động 

nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến 

khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035. 

 Tăng thêm một ngày nghỉ lễ trong năm: vào dịp Quốc khánh, người lao động được 

nghỉ hai ngày (là ngày 2/9 dương lịch và một ngày liền kề trước hoặc sau). 

 Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu đảm bảo 

thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động theo quy định  

 Bổ sung về thời gian thử việc: không quá 180 ngày đối với vị trí quản lý doanh nghiệp. 

NỘI DUNG 

 Lao đông; 

 Thuế; 

 Khác. 

 

Vui lòng tham khảo ấn 

bản này của chúng tôi 

để biết thêm chi tiết. 

 

THÁNG 12/2019 

LAO ĐỘNG 
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THUẾ 

 Công văn số 4985/TCT-DNL do Tổng cục Thuế (‘TCT’) ban hành ngày 02/12/2019 về việc hướng dẫn triển khai 

hóa đơn điện tử (‘HĐĐT’). 

Về mẫu HĐĐT: 

 Doanh nghiệp (“DN”) và các đơn vị thành viên của doanh nghiệp được phép sử dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định 

số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020,. 

 Bên cạnh đó, DN và các đơn vị thành viên (cùng một mã số thuế) có thể đăng ký sử dụng 02 ký hiệu hóa đơn theo một 

mẫu hóa đơn GTGT được hướng dẫn tại điểm 1.2 và điểm1.3 của phụ lục 1, Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài 

chính để phục vụ yêu cầu quản lý tại DN. 

Về chữ ký điện tử của người mua trên HĐĐT: 

 Trên HĐĐT không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua trong trường hợp người mua không phải là đơn vị 

kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa DN với 

người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu… 

Về chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán trên HĐĐT chuyển đổi sang hoá đơn giấy: 

 HĐĐT đã chuyển đổi sang hóa đơn giấy phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người 

bán. 

 Trường hợp Tổng giám đốc của DN/thủ trưởng các đơn vị thành viên không trực tiếp ký vào HĐĐT chuyển đổi thì họ 

phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên người bán hàng trên HĐĐT chuyển đổi và đóng 

dấu của DN vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn. 

 Trường hợp việc đóng dấu của DN trên HĐĐT chuyển đổi gặp khó khăn do DN thực hiện bán hàng từ nhiều điểm bán 

hàng và cửa hàng tại địa bàn khác nơi DN đặt trụ sở chính, thì DN báo cáo Cục Thuế quản lý trực tiếp DN xem xét, có 

văn bản hướng dẫn phù hợp với quy định tại điểm b, khoản 3, điều 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 

của BTC. 

 Công văn số 5032/TCT-CS do TCT ban hành ngày 04/12/2019 về việc sử dụng HĐĐT. 

Người bán là các tổ chức, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam đều thuộc đối tượng sử dụng 
hóa đơn (bao gồm cả HĐĐT) theo quy định. 

DN được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ 
tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014. 
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KHÁC 

 Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán (hiện 

hành chỉ cần số vốn điều lệ đã góp là 10 tỷ đồng); 

 Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi; đồng thời không có lỗ lũy kế 

tính đến năm đăng ký chào bán; 

 Tối thiếu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư 

không phải là cổ đông lớn. Trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1,000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu này 

là 10%; 

 Các cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng 

nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán; 

 Cổ phiếu của tổ chức phát hành phải được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng 

khoán sau khi kết thúc đợt chào bán. 

 Luật chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 do Quốc hội 

ban hành ngày 26/11/2019 thay thế Luật chứng khoán 2006 

và Luật chứng khoán sửa đổi 2010, hiệu lực từ ngày 

01/01/2021. 

Luật chứng khoán 2019 có những điểm mới nổi bật như sau: 

 Quy định riêng biệt các điều kiện và thủ tục chào bán cổ 

phiếu lần đầu ra công chúng và chào bán thêm cổ phiếu của 

công ty cổ phần. 

 Theo đó, công ty cổ phần muốn phát hành cổ phiếu lần đầu 

ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện sau: 
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