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1. Văn bản pháp luật tài chính – ngân 

hàng – Toàn cảnh năm 2016 

2. Văn bản pháp luật tài chính – ngân 

hàng có hiệu lực năm 2017 

 

 

 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Năm 2016, nhiều văn bản pháp luật 

trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng 

được ban hành và sửa đổi, bổ sung. 

Một số văn bản nổi bật có thể kể tới 

như sau: 

Luật số 70/2014/QH13 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thuế tiêu 

thụ đặc biệt 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Luật này được ban hành ngày 

26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2016. Nội dung chính của Luật 

gồm: 

 Thu hẹp đối tượng chịu thuế tiêu 

thụ đặc biệt (TTĐB) bằng việc loại bỏ 

các chế phẩm napthha, chế phẩm tái 

hợp và các chế phẩm khác để pha chế 

xăng ra khỏi đối tượng chịu thuế. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
(Bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Luật Hà Nội) 

Ban biên tập 

Người thực hiện    : Ths. Nguyễn Ngọc Yến 

   Chịu trách nhiệm kiểm soát về nội dung : PGS,TS. Phạm Thị Giang Thu 

Bản tin được xác định là tài sản của Ban biên tập, cấm vi phạm 

 

TRONG SỐ NÀY 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT TÀI 

CHÍNH – NGÂN HÀNG – TOÀN 

CẢNH NĂM 2016 
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 Bổ sung đối tượng không chịu 

thuế TTĐB đối với tàu bay sử dụng cho 

mục đích an ninh, quốc phòng. 

 Sửa đổi, bổ sung về giá tính thuế 

TTĐB. Theo đó, giá tính thuế TTĐB 

đối với hàng hóa, dịch vụ là giá bán ra, 

giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế 

TTĐB, chưa có thuế bảo vệ môi trường 

và chưa có thuế giá trị gia tăng. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

 Tăng thuế suất thuế TTĐB đối 

với thuốc lá, rượu bia, kinh doanh 

casino, trò chơi điện tử có thưởng; 

giảm thuế suất thuế TTĐB đối với xăng 

sinh học. 

 

Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thuế giá 

trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc 

biệt và Luật Quản lý thuế 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Luật này được Quốc hội ban hành ngày 

06/4/2016, có hiệu lực từ ngày 

01/7/2016. Nội dung chính của văn bản 

Luật này bao gồm: 

 Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá 

trị gia tăng số 13/2008/QH12 với một 

số điểm nổi bật: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

 Mở rộng các đối tượng không 

chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối 

với: 

 Dịch vụ chăm sóc người cao 

tuổi, người khuyết tật; 

 Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa 

được chế biến từ tài nguyên, 

khoáng sản có tổng giá trị tài 

nguyên, khoáng sản cộng với chi 

phí năng lượng chiếm từ 51% giá 

thành sản phẩm trở lên. 

 

Nguồn ảnh: Internet 
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 Bỏ quy định cơ sở kinh doanh 

được hoàn thuế GTGT đầu vào chưa 

được khấu trừ nếu lũy kế sau ít nhất 12 

tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất 

sau 4 quý tính từ quý đầu tiên phát sinh 

số thuế GTGT chưa được khấu trừ. 

 Mức phạt tiền chậm nộp thuế 

GTGT là 0,03%/ngày tính trên số tiền 

thuế chậm nộp. 

 Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế 

tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12. 

  

Nguồn ảnh: Internet 

Tiếp theo nội dung sửa đổi về thuế suất 

và lộ trình áp dụng thuế suất đối với 

một số mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá 

(đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 70/2014/QH13), việc sửa 

đổi theo Luật số 106/2016/QH13 mở 

rộng hơn, gồm một số nội dung cơ bản 

sau: 

 Sửa đổi, bổ sung quy định về giá 

tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), theo 

đó, đối với hàng hóa sản xuất trong 

nước, hàng hóa nhập khẩu, giá tính 

thuế TTĐB là giá do cơ sở sản xuất, cơ 

sở nhập khẩu bán ra. 

Trường hợp hàng hóa chịu thuế TTĐB 

được bán cho cơ sở kinh doanh thương 

mại là cơ sở có quan hệ công ty mẹ, 

công ty con hoặc các công ty con trong 

cùng công ty mẹ với cơ sở sản xuất, cơ 

sở nhập khẩu hoặc cơ sở kinh doanh 

thương mại là cơ sở có mối quan hệ 

liên kết, thì giá tính thuế TTĐB không 

được thấp hơn tỷ lệ % so với giá bình 

quân của các cơ sở kinh doanh thương 

mại mua trực tiếp hoặc cơ sở sản xuất, 

cơ sở nhập khẩu bán ra theo quy định 

của Chính phủ. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

 Sửa đổi quy định về biểu thuế, 

mức thuế TTĐB áp dụng đối với mặt 

hàng ô tô dưới 24 chỗ ngồi. 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Quản lý thuế số 

78/2006/QH11, cụ thể: 

 

Nguồn ảnh: Internet 
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 Sửa đổi, bổ sung nội dung về 

miễn, giảm thuế tại Điều 61 của Luật 

Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 21/2012/QH13 và Luật số 

71/2014/QH13). 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Theo đó, cơ quan quản lý thuế thực 

hiện miễn, giảm thuế đối với các 

trường hợp thuộc diện miễn, giảm thuế 

được quy định tại các văn bản pháp luật 

về thuế và miễn thuế đối với hộ gia 

đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất 

phi nông nghiệp phải nộp hằng năm từ 

50.000 đồng trở xuống. 

 Bổ sung quy định chưa thực hiện 

biện pháp cưỡng chế với trường hợp 

người nộp thuế được cơ quan quản lý 

thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế 

trong thời hạn không quá 12 tháng, kể 

từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế 

thuế. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

  Quy định giảm mức tiền chậm 

nộp thuế từ 0,05%/ngày (lãi suất tính 

trên số tiền thuế chậm nộp) xuống mức 

thấp hơn là 0,03%/ngày. 

 

Ngoài những văn bản Luật có hiệu lực, 

năm 2016 cũng đánh dấu cho sự ra đời 

của khá nhiều Nghị định của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

nhiều nội dung khác nhau trong lĩnh 

vực tài chính – ngân hàng. Có thể kể tới 

một số Nghị định tiêu biểu Chính phủ 

đã ban hành như sau: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

STT SỐ HIỆU VĂN 

BẢN 

TRÍCH YẾU NGÀY BAN 

HÀNH 

NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC 

1 Nghị định số  

04/2016/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 52/2009/NĐ-CP ngày 

03/6/2009 của Chính phủ quy định chi 

06/01/2016 20/02/2016 
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tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Quản lý và sử dụng tài sản 

nhà nước 

2 Nghị định số 

16/2016/NĐ-CP 

Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu 

đãi của các nhà tài trợ nước ngoài  

16/03/2016 02/05/2016 

3 Nghị định số 

49/2016/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 109/2013/NĐ-CP ngày 

24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, 

phí, lệ phí, hóa đơn 

27/5/2016 01/8/2016 

4 Nghị định số 

54/2016/NĐ-CP 

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập 

14/6/2016 01/8/2016 

5 Nghị định số 

69/2016/NĐ-CP 

Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua 

bán nợ 

01/7/2016 01/7/2016 

6 Nghị định số 

73/2016/NĐ-CP 

Quy định chi tiết thi hành Luật Kinh 

doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Kinh doanh 

bảo hiểm 

01/7/2016 01/7/2016 

7 Nghị định số 

74/2016/NĐ-CP 

Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân 

sách nhà nước bảo đảm cho công tác 

điều ước quốc tế và công tác thỏa 

thuận quốc tế 

01/7/2016 01/7/2016 

8 Nghị định số 

80/2016/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 101/2012/NĐ-CP ngày 

22/11/2012 của Chính phủ về thanh 

toán không dùng tiền mặt 

01/7/2016 01/7/2016 

9 Nghị định số 

86/2016/NĐ-CP 

Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh 

chứng khoán 

01/7/2016 01/7/2016 

10 Nghị định số 

89/2016/NĐ-CP 

Quy định điều kiện đối với hoạt động 

đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung 

ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ 

của tổ chức cung ứng dịch vụ nhận và 

chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế 

01/7/2016 01/7/2016 

11 Nghị định số 

100/2016/NĐ-CP 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thuế giá trị 

gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và 

Luật quản lý thuế 

01/7/2016 01/7/2016 

12 Nghị định số 

122/2016/NĐ-CP 

Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập 

khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và 

mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế 

nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 

01/9/2016 10/9/2016 

13 Nghị định số 

134/2016/NĐ-CP 

Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu 

01/9/2016 01/9/2016 

14 Nghị định số Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 29/9/2016 05/10/2016 
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137/2016/NĐ-CP của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 

Thương mại tự do giữa một bên là 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và bên kia là Liên minh 

Kinh tế Á – Âu và các nước thành 

viên giai đoạn 2016 - 2018 

15 Nghị định số 

141/2016/NĐ-CP 

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập trong lĩnh vực sự 

nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 

10/10/2016 20/12/2016 

16 Nghị định số  

145/2016/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 108/2013/NĐ-CP ngày 

23/9/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực chứng khoán và thị trường chứng 

khoán 

01/11/2016 15/12/2016 

 

 

 

 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Bước vào năm 2017, nhiều Luật, Nghị 

quyết và Nghị định mới sẽ chính thức 

có hiệu lực, theo đó, hàng loạt chính 

sách mới trong lĩnh vực tài chính – 

ngân hàng sẽ được áp dụng, cụ thể: 

Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 

Luật Ngân sách Nhà nước số 

83/2015/QH13 đã được Quốc hội thông 

qua và chính thức có hiệu lực thi hành 

từ năm ngân sách 2017. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Với 7 Chương, 77 Điều, Luật Ngân 

sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 tiếp 

tục kế thừa các quy định của Luật 

NSNN năm 2002 để đảm bảo tính 

thống thất của NSNN và vai trò chủ 

đạo của ngân sách trung ương; tăng 

cường phân cấp quản lý ngân sách, phát 

huy tính chủ động của ngân sách các 

cấp chính quyền địa phương trong quản 

lý và sử dụng NSNN. Đồng thời, Luật 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT TÀI 

CHÍNH – NGÂN HÀNG CÓ 

HIỆU LỰC NĂM 2017 
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NSNN năm 2015 cũng đã khắc phục 

những tồn tại, hạn chế trong các quy 

định của Luật NSNN 2002. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Một trong những nội dung nổi bật của 

Luật NSNN năm 2015 là quy định cụ 

thể việc công khai, giám sát NSNN. 

Theo đó, dự toán NSNN trình Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân; dự toán NSNN 

đã được cấp có thẩm quyền quyết định; 

báo cáo tình hình thực hiện NSNN, các 

chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ 

bản sử dụng vốn NSNN… phải được 

công khai theo một trong các hình thức 

như: Công bố tại kỳ họp; niêm yết tại 

trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị; phát hành ấn phẩm; thông báo 

bằng các văn bản đến cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan; đưa lên trang 

thông tin điện tử; thông báo trên các 

phương tiện thông tin đại chúng… 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Về giám sát NSNN, Luật quy định Mặt 

trận Tổ quốc Việt am các cấp đại diện 

cho cộng đồng chủ trì tổ chức việc 

giám sát NSNN. Nội dung giám sát bao 

gồm: việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng NSNN; 

tình hình thực hiện dự toán NSNN hàng 

năm và việc thực hiện công khai NSNN 

theo quy định. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Cũng theo quy định của Luật NSNN 

2015, ngân sách cấp tỉnh được bội chi 

và bội chi của ngân sách cấp tỉnh được 

tổng hợp vào bội chi NSNN, do Quốc 

hội quyết định. Tuy nhiên, mức giới 

hạn vay của ngân sách địa phương bị 

khống chế theo số thu ngân sách địa 

phương được hưởng theo phân cấp. 

 

Luật phí và lệ phí năm 2015 

Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, 

Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật 

Phí và lệ phí, có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2017. Đây là một văn bản 

Luật quan trọng với ý nghĩa là bước 



Bộ môn Luật TCNH _HLU                   Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 19/12 đến 24/12 năm 2016 

Bạn đọc tham khảo thêm thông tin tại Trang thông tin của Bộ môn Luật Tài chính ngân hàng – Trường Đại 

học Luật Hà Nội: https://www.facebook.com/bomonluattaichinhnganhanghlu/?fref=ts 

    Trang 8 

ngoặt mới trong quản lý phí, lệ phí, tạo 

hành lang pháp lý mới đồng bộ hơn. 

 

Luật Phí, lệ phí gồm 6 chương, 25 điều 

với một số nội dung thay đổi cơ bản 

như sau: 

 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng 

áp dụng. 

 Phạm vi điều chỉnh: Luật quy 

định về danh mục phí, lệ phí; người 

nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; 

nguyên tắc xác định mức thu; miễn, 

giảm; chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phó; thẩm quyền và trách 

nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ 

chức trong quản lý phí, lệ phí. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

 Đối tượng áp dụng: Luật áp dụng 

đối với cơ quan nhà nước (bao gồm cả 

cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 

ngoài), đơn vị sự nghiệp công lập và tổ 

chức, cá nhân liên quan đến thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí. 

 Danh mục phí, lệ phí. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm 

theo Luật bao gồm 213 khoản phí, 103 

khoản lệ phí và 17 dịch vụ chuyển từ 

phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định 

giá. 

 Quy định về miễn, giảm phí, lệ 

phí 

Luật quy định trường hợp thuộc diện 

miễn, giảm phí, lệ phí gồm: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

 Trẻ em, hộ nghèo, người cao 

tuổi, người khuyết tật, người có công 

với cách mạng… 

 

Nguồn 

ảnh: 

Internet 



Bộ môn Luật TCNH _HLU                   Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 19/12 đến 24/12 năm 2016 

Bạn đọc tham khảo thêm thông tin tại Trang thông tin của Bộ môn Luật Tài chính ngân hàng – Trường Đại 

học Luật Hà Nội: https://www.facebook.com/bomonluattaichinhnganhanghlu/?fref=ts 

    Trang 9 

 Chính phủ quy định cụ thể đối 

tượng được miễn, giảm đối với từng 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền; 

 Bộ Tài chính và Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quy định cụ thể đối tượng 

được miễn, giảm đối với từng loại phí, 

lệ phí được phân cấp trong danh mục 

phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật. 

 Nội dung quản lý, sử dụng phí, lệ 

phí 

 

Nguồn ảnh: Internet 

 Phí thu từ các hoạt động dịch vụ 

do cơ quan nhà nước thực hiện phải 

nộp vào ngân sách nhà nước; trường 

hợp cơ quan nhà nước được khoán chi 

phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được 

khấu trừ; 

 Phí thu từ các hoạt động dịch vụ 

do đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện, 

được để lại một phần hoặc toàn bộ số 

tiền phí thu được để trang trải chi phí 

hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí; 

phần còn lại nộp ngân sách nhà nước. 

 

Nghị quyết số 28/2016/QH14 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế 

sử dụng đất nông nghiệp 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Theo đó, từ năm 2017 đến năm 2020, 

sẽ miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp 

đối với toàn bộ diện tích đất nông 

nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia 

đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự 

nghiệp và các đơn vị khác đang trực 

tiếp sử dụng đất để sản xuất nông 

nghiệp thay vì chỉ miễn đối với diện 

tích đất trong hạn mức giao đất nông 

nghiệp. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Đối với diện tích đất nông nghiệp mà 

Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn 
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vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang 

quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng 

đất để sản xuất nông nghiệp mà giao 

cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu 

theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp 

thì thực hiện thu hồi đất theo quy định 

của Luật Đấu thầu; trong thời gian Nhà 

nước chưa thu hồi thì phải nộp 100% 

thuế sử dụng đất nông nghiệp. 

Thêm vào đó, Nghị quyết điều chỉnh 

thời hạn miễn thuế từ ngày 01/01/2011 

đến hết ngày 31/12/2020 sang từ ngày 

01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2020. 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2017. 

 

Nghị định của Chính phủ có hiệu lực từ năm 2017  

STT SỐ HIỆU VĂN 

BẢN 

TRÍCH YẾU NGÀY BAN 

HÀNH 

NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC 

1 Nghị định số 

24/2016/NĐ-CP 

Quy định chế độ quản lý ngân quỹ 

nhà nước 

05/4/2016 01/01/2017 

2 Nghị định số  

114/2016/NĐ-CP 

Quy định lệ phí đăng ký nuôi con 

nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt 

động của tổ chức nuôi con nuôi 

nước ngoài 

08/7/2016 01/01/2017 

3 Nghị định số  

120/2016/NĐ-CP 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Phí và lệ 

phí 

23/8/2016 01/01/2017 

4 Nghị định số 

139/2016/NĐ-CP 

Quy định về lệ phí môn bài 04/10/2016 01/01/2017 

5 Nghị định số 

140/2016/NĐ-CP 

Quy định về lệ phí trước bạ 10/10/2016 01/01/2017 

6 Nghị định số  

144/2016/NĐ-CP 

Quy định một số cơ chế đặc thù về 

đầu tư, tài chính, ngân sách và cấp 

quản lý đối vớ thành phố Đà Nẵng 

01/11/2016 01/01/2017 

7 Nghị định số 

149/2016/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 177/2013/NĐ-CP 

ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Giá 

11/11/2016 01/01/2017 

8 Nghị định số 

154/2016/NĐ-CP 

Quy định về phí bảo vệ môi trường 

đối với nước thải 

16/11/2016 01/01/2017 

9 Nghị định số 

156/2017/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 

23/02/2007 của Chính phủ về giao 

dịch điện tử trong hoạt động tài 

chính 

21/11/2016 10/01/2017 

 


