
  
 

 

 

YOU’RE SMOOTH, YOU’RE SAVING 

 

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 ℡1088 nhánh 7 
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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Thông tư 06/2014/TT-BTC 
Ngày 07/01/2014 

Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13. 

Công văn 126/BHXH-BT 
Ngày 13/01/2014 

Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế. 

 
 VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Thông tư ban hành tiêu chuẩn 
thẩm định giá số 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tư 06/2014/TT-BTC 
Ngày 07/01/2014 

Thông tư số 06/2014/TT-BTC ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 

13, quy định và hướng dẫn thực hiện thẩm định giá tài sản vô hình để 
phục vụ cho các mục đích mua, bán, chuyển nhượng, thế chấp, hợp 

nhất và sát nhập doanh nghiệp, góp vốn, phân chia lợi nhuận, tranh 

chấp và tố tụng phá sản và các mục đích khác theo quy định của pháp 

luật. 
Thông tư quy định, khi tiến hành thẩm định giá tài sản vô hình, cần thu 

thập các thông tin về mục đích thẩm định giá; đặc điểm của tài sản vô 

hình cần thẩm định giá; tình trạng pháp lý của việc sở hữu tài sản vô 

hình (bao gồm cả việc sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp hay không hợp 

pháp); thời điểm thẩm định giá; triển vọng của ngành cụ thể liên quan 

và ảnh hưởng đến giá trị tài sản cần thẩm định và các thông tin liên 

quan khác về tài sản vô hình cần thẩm định giá... 

Căn cứ vào loại tài sản, mục đích, thời điểm thẩm định giá và các 

thông tin, số liệu về tài sản cần thẩm định giá có thể thu thập được, 

thẩm định viên lựa chọn các tiếp cận thẩm định giá sao cho phù hợp. 

Đặc biệt, để kiểm tra mức độ tin cậy của kết quả thẩm định giá, trong 

quá trình áp dụng các phương pháp thẩm định giá, thẩm định viên cần 

áp dụng kỹ thuật phân tích độ nhậy, xem xét, phân tích sự thay đổi của 

kết quả thẩm định giá khi thay đổi giá trị của một số thông số quan 

trọng đối với từng trường hợp thẩm định giá. 
 

Quy định về mức đóng bảo hiểm 
xã hội , bảo hiểm y tế 

 
 

Công văn 126/BHXH-BT 
Ngày 13/01/2014 

Đối tượng đang tự đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người tham gia 

BHXH tự nguyện kể từ ngày 01/01/2014, mức đóng BHXH bắt buộc 

cả 5 chế độ là 26% mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH; 

mức đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất là 22% mức tiền lương, tiền 

công làm căn cứ đóng BHXH và mức đóng BHXH tự nguyện 22% 

mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện do người tham gia lựa chọn. 

 


