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Thông tư số 03/2016/TT - NHNH
Ngày 26/02/2016

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả
nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Nghị quyết số 07c/NQ-BCH Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Ngày 25/02/2016 (khóa XI) về chất lượng bữa ăn ca của người lao động.
Thông tư liên tịch số Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống
01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin
Ngày 23/02/2016 thuế.

Quyết định số 246/QĐ - TTg Về ngày truyền thống chứng khoán Việt Nam.
Ngày 16/02/2016
Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao
Ngày 03/02/2016 động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Thông tư số 20/2016/TT – BTC Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, y
Ngày 03/02/2016 tế, thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp
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Bản tin này do Công ty cổ phần Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bản tin được xây dựng dựa trên những nguồn thông
tin đáng tin cậy mà Tài Việt thu thập được. Tài Việt không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng
những thông tin được cung cấp từ bản tin này. Để biết thêm chi tiết, Quý độc giả vui lòng liên hệ đường dây tư vấn số
hoặc infotaiviet@gmail.com.
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VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
Thông tư 01/2016/TTLT-BKHĐTBTC hướng dẫn việc trao đổi
thông tin về doanh nghiệp giữa
hệ thống thôngtin quốc gia về
đăng ký doanh nghiệp và hệ thống
thông tin thuế.

Thông tư 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn việc trao đổi
thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế : trong đó, các thông tin
trao đổi bao gồm: Hệ thống danh mục dùng chung; Thông tin đăng ký
thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc; Thông
tin đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nội dung đăng
ký hoạt động đơn vị trực thuộc; Thông tin về tình hình hoạt động của
doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, thông tin về việc vi phạm pháp luật
về thuế của người thành lập, quản lý doanh nghiệp; Thông tin về báo
cáo tài chính của doanh nghiệp.
Theo đó, báo cáo tài chính năm của công ty cổ phần, công ty trách
nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân; báo cáo tài
chính hợp nhất năm của nhóm công ty sẽ do cơ quan thuế tiếp nhận,
lưu trữ tại Hệ thống thông tin báo cáo tài chính và được truyền sang
Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Định kỳ hàng
tháng, Hệ thống thông tin báo cáo tài chính của Tổng cục Thuế truyền
toàn bộ dữ liệu mới được cập nhật về thông tin báo cáo tài chính năm
của các doanh nghiệp sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký
doanh nghiệp.
Riêng đối với trường hợp cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình
dự phòng tại Điều 12 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và trường hợp
công ty Nhà nước chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên hoặc công ty cổ phần, không thực hiện trao đổi thông tin
giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ
thống thông tin thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2016.
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Thông tư số 20/2016/TT-BTC
hướng dẫn thực hiện cơ chế quản
lý tài chính về bảo hiểm xã hội, y
tế, thất nghiệp và chi phí quản lý
bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Thông tư số 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài
chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm
thất nghiệp và chi phí quản lý BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp
được Bộ Tài chính ban hành ngày 03/02/2016.
Thông tư quy định, trường hợp trốn đóng, đóng không đủ số người
thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo
quy định, đóng thấp hơn mức đóng của người thuộc diện bắt buộc
tham gia, chiếm dụng tiền đóng hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất
nghiệp được cơ quan BHXH, cơ quan có thẩm quyền phát hiện từ
ngày 01/01/2016 thì ngoài việc truy thu số tiền phải đóng theo quy
định, cơ quan bảo hiểm sẽ tiến hành truy thu số tiền lãi tính trên số
tiền, thời gian trốn đóng và mức lãi chậm đóng. Trong đó, toàn bộ
thời gian trốn đóng trước ngày 01/01/2016 được tính theo mức lãi
suất chậm đóng áp dụng đối với năm 2016; đối với thời gian trốn
đóng từ ngày 01/01/2016 trở đi, được tính theo mức lãi suất chậm
đóng áp dụng đối với từng năm.
Cũng theo Thông tư này, đối với các khoản chậm đóng bảo hiểm thất
nghiệp của đơn vị sử dụng lao động đến cuối năm 2014 (nếu có), cơ
quan BHXH yêu cầu doanh nghiệp nộp đủ theo quy định; ngân sách
nhà nước không hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp
này.
Ngoài ra, BHXH cấp tỉnh chưa thực hiện xong việc đổi mới phương
thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng
qua tổ chức dịch vụ công ích của Nhà nước thì tiếp tục thực hiện theo
phương thức chi trả hiện hành. Chậm nhất đến cuối năm 2016, phải
thực hiện xong việc chuyển sang phương thức này.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/03/2016; áp dụng từ
năm ngân sách 2016.
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