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Thờ i  g ian qua,  có  vụ  án rất  được chú  ý  là  vụ  án “Tranh chấp
ly hôn”  g iữa vợ ,  chồng ông Đặng Lê  Nguyên V và bà Lê
Hoàng Diệp T l iên quan đến khố i  tà i  sản t rong Công ty  Cổ
phần Tập đoàn T.N.  Trong vụ  án này,  về  phần cấp dưỡng,  bà
T đề  ngh ị  được nuô i  04 ngườ i  con chung và yêu cầu ông V
phải  cấp dưỡng cho mỗ i  ngườ i  con 5% tổng số  cổ  phần mà
ông V sở  hữu tạ i  Công ty  T.N.  Tuy nhiên,  ông V đề  ngh ị
được nuô i  04 ngườ i  con chung và cam kế t  không yêu cầu bà
T t rợ  cấp hàng tháng,  nếu Tòa án có  thẩm quyền tuyên bà T
nuô i  con,  th ì  ông V ch ỉ  cấp dưỡng 5% cổ  tức thay v ì  5% cổ
phần như  bà  T yêu cầu.
Điểm đặc biệ t  t rong vụ  án này đó  là  nguyên đơn yêu cầu b ị
đơn có  ngh ĩa vụ  cấp dưỡng nuô i  con bằng “cổ  phần”  thay v ì
yêu cầu cấp dưỡng bằng “ t iền”  như  những vụ  án ly  hôn thông
thường khác.   Điều này đặt  ra  những vấn đề  pháp lý  mà hiện
nay pháp luật  có  khi  chưa chạm đến hế t  được những sự  k iện
phát  s inh từ  thực tế ,  đặt  ra  những vấn đề  cần được lý  g iả i .  
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Cấp dưỡng nuôi con bằng cổ phần 

có trái quy định của pháp luật hay 

không?  

  Tại Khoản 24 Điều 3 Luật hôn nhân 

gia đình 20141 có quy định như sau: “Cấp 

dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng 

góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu 

cầu thiết yếu của người không sống chung 

với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết 

thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp 

người đó là người chưa thành niên, người 

đã thành niên mà không có khả năng lao 

động và không có tài sản để tự nuôi mình 

hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo 

quy định của Luật hôn nhân và gia đình”. 

  Như vậy, “tiền” và “tài sản khác” là 

tài sản mà pháp luật cho phép một người có 

nghĩa vụ thực hiện việc cấp dưỡng cho 

người được cấp dưỡng, thế nhưng “tài sản 

khác” là những tài sản gì thì luật hôn nhân 

và gia đình không quy định cụ thể. 

  Bộ luật dân sự 2015 tại Khoản 1 Điều 

105 đã nêu rõ “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ 

có giá và quyền tài sản”. Trong đó, quyền 

tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao 

gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền 

sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các 

quyền tài sản khác2. Xét về bản chất thì cổ 

phần cũng có thể được xem như là quyền 

tài sản bởi: 

 - Cổ phần là vốn điều lệ được chia 

thành nhiều phần bằng nhau3 trong công 

ty cổ phần;  

  - Cổ phần trị giá được bằng tiền và 

có giá thị trường là giá giao dịch trên thị 

trường cao nhất ngày hôm trước, giá thỏa 

                                              
1 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 (Quốc 

Hội, ngày 19 tháng 06 năm 2014), (“Luật hôn nhân 

và gia đình 2014”); 
2 Xem thêm tại Điều 115 Bộ luật dân sự 2015; 

thuận giữa người bán và người mua, hoặc 

giá do một tổ chức thẩm định giá chuyên 

nghiệp xác định4. 

  - Có nhiều loại cổ phần khác nhau, 

cổ đông sẽ có những quyền và nghĩa vụ 

tương ứng với loại cổ phần mà mình đang 

sở hữu. 

  Như vậy, trong trường hợp này nếu cổ 

phần mang trong nó giá trị tài sản thì người 

sở hữu cổ phần sẽ có quyền đối với tài sản 

đó. Hiện nay pháp luật không cấm việc cấp 

dưỡng nuôi con bằng cổ phần. Do đó, việc 

cấp dưỡng nuôi con bằng cổ phần không 

trái với quy định của pháp luật hiện hành. 

Thế nhưng, nếu cổ phần của một doanh 

nghiệp kinh doanh có lãi, có cổ tức được 

chia, có giá trị vật chất được nhận thì người 

được trao cổ phần được lợi về tài sản, 

nhưng ngược lại cổ phần của một doanh 

nghiệp thua lỗ, người nhận cổ phần không 

đồng thời được hưởng lợi về vật chất cụ 

thể, thì khi đó người được nhận cổ phần 

không thể được xem là được cấp dưỡng.  

  Người được cấp dưỡng sẽ phải 

“gánh” các nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ 

cổ phần được cấp dưỡng?  

 Bản chất của việc cấp dưỡng nuôi con 

sau khi ly hôn là cha, mẹ không trực tiếp 

nuôi con thực hiện cấp dưỡng cho con chưa 

thành niên, con đã thành niên không có khả 

3 Xem thêm tại điểm a Khoản 1 Điều 110 Luật doanh 

nghiệp số 68/2014/QH13 (Quốc hội, ngày 26 tháng 11 

năm 2014), (“Luật doanh nghiệp 2014”); 
4 Xem thêm tại Khoản 11 Điều 4 Luật doanh nghiệp 

2014; 
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năng lao động và không có tài sản để tự 

nuôi mình. Mục đích cuối cùng của việc 

cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn là mang lại 

quyền và lợi ích cho con cái, cụ thể là vật 

chất để đảm bảo người con được hưởng đầy 

đủ các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. 

  Khi việc yêu cầu cấp dưỡng cho con 

bằng cổ phần được các bên tự nguyện thỏa 

thuận hoặc được công nhận bằng một Bản 

án/Quyết định có hiệu lực thi hành của Tòa 

án có thẩm quyền, thì người được cấp 

dưỡng sẽ nhận sự cấp dưỡng thông qua việc 

nhận cổ phần và trở thành “Cổ đông” của 

công ty cổ phần - nơi có cổ phần thuộc sở 

hữu của người phải cấp dưỡng là tài sản cấp 

dưỡng, bởi: “Cổ đông là cá nhân, tổ chức 

sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ 

phần.”5 

  Cổ đông trong công ty cổ phần 

ngoài quyền lợi được quy định tại Điều 114 

Luật doanh nghiệp 2014, thì còn phải gánh 

những nghĩa vụ nhất định và cụ thể theo 

quy định tại Điều 115 Luật doanh nghiệp 

2014 như sau:  

  “1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn 

số cổ phần cam kết mua. 

  Không được rút vốn đã góp bằng cổ 

phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi 

hình thức, trừ trường hợp được công ty 

hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường 

hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ 

vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại 

khoản này thì cổ đông đó và người có lợi 

ích liên quan trong công ty phải cùng liên 

đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và 

nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong 

phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các 

thiệt hại xảy ra. 

                                              
5 Xem thêm tại Khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 

2014; 

  2. Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản 

lý nội bộ của công ty. 

  3. Chấp hành nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

  4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo 

quy định của Luật này và Điều lệ công ty.” 

  Điều đó có nghĩa, khi được cấp 

dưỡng bằng cổ phần, ngoài lợi ích vật chất 

là cổ tức thì người được cấp dưỡng còn 

phải tuân thủ nghiêm ngặt và thực hiện các 

nghĩa vụ khác theo Điều lệ, nội quy, quy 

chế của Công ty và theo quy định của pháp 

luật.  

  Cấp dưỡng là đem lại quyền và lợi 

ích cho ai đó chứ không phải ràng buộc vào 

họ những nghĩa vụ pháp lý nhất định, trừ 

khi được người đó đồng ý. Nhưng pháp luật 

về hôn nhân và gia đình từ trước đến nay 

không có bất kỳ quy định nào về việc cha, 

mẹ phải hỏi ý kiến con hay cần sự đồng 

thuận của con liên quan đến việc cấp 

dưỡng, do đó, mặc dù pháp luật không cấm 

việc cấp dưỡng cho con bằng cổ phần 

nhưng trao cho con nghĩa vụ song song với 

quyền lợi từ việc cấp dưỡng bằng cổ phần 

dường như đang đi ngược lại với bản chất 

của việc cấp dưỡng.  

  Vậy nếu người con không đồng ý 

gánh chịu nghĩa vụ mà chỉ muốn nhận 

quyền lợi từ việc cấp dưỡng theo phán 

quyết của Tòa án thì phải xử lý như thế 

nào? Việc ly hôn giữa hai vợ chồng, tranh 

chấp về vấn đề cấp dưỡng trong quá trình 

giải quyết có buộc phải có ý kiến của con 

về nhận hay không nhận cổ phần như là 

một dạng tài sản cấp dưỡng hay không? 

Những vấn đề này luật hiện hành vẫn chưa 
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có quy định cụ thể nào được xác lập để làm 

rõ.   

  Điều kiện để được nhận cổ tức - lợi 

ích vật chất từ việc cấp dưỡng bằng cổ 

phần 

  Nếu cổ phần được cấp dưỡng là cổ 

phần ưu đãi cổ tức cố định6 thì người con 

sẽ được đương nhiên được nhận cổ tức mà 

không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh 

của công ty. Nhưng trường hợp cổ phần mà 

người con được cấp dưỡng không phải là 

cổ phần ưu đãi cổ tức cố định thì cổ tức 

được nhận sẽ căn cứ vào khoản lợi nhuận 

ròng của công ty cổ phần sau khi đã thực 

hiện nghĩa vụ về tài chính 7. 

  Kết quả là, dù cấp dưỡng nuôi con 

bằng cổ phần nhưng con được hưởng cổ tức 

hay không còn phụ thuộc vào loại cổ phần 

được cấp dưỡng và lợi nhuận ròng của công 

ty. Có thể ví việc cấp dưỡng này như một 

trò chơi “may/rủi”, “may” thì con nhận 

được cổ tức còn “rủi” thì con không nhận 

được cổ tức và còn phải gánh chịu và tuân 

thủ những nghĩa vụ pháp lý liên quan đến 

cổ phần được cấp dưỡng. 

 

  Hơn nữa, nếu công ty bị phá sản thì 

số cổ phần được cấp dưỡng sẽ không còn 

vì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ 

và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp 

và quyền lợi của người con được nhận từ 

                                              
6 Xem thêm tại Điều 117 Luật doanh nghiệp 2014; 

việc cấp dưỡng bằng cổ phần cũng sẽ 

không còn, thậm chí họ còn phải chịu trách 

nhiệm với các khoản nợ tương ứng với cổ 

phần được sở hữu. Thêm vào đó, việc cấp 

dưỡng được thực hiện theo phương thức 

cấp dưỡng một lần, thì sau khi công ty bị 

phá sản, liệu một bên cha, mẹ người đang 

trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu thay 

đổi mức cấp dưỡng vì tài sản cấp dưỡng 

không còn? 

  Khó thi hành án… 

 

Việc cấp dưỡng cho con bằng cổ phần pháp 

luật không cấm và không trái với đạo đức 

xã hội, do đó, nếu hai bên thuận tình về việc 

cấp dưỡng cho con bằng cổ phần thì Tòa án 

có thẩm quyền sẽ xem xét công nhận sự 

thỏa thuận của đương sự đối với phần cấp 

dưỡng. Nhưng vì cổ phần được cấp dưỡng 

cho con không phải khi nào cũng mang lại 

lợi ích cho con, có khi mang lại nghĩa vụ.  

Ngoài ra, nếu các bên có thỏa thuận vấn đề 

này hoặc Tòa án có phán quyết về vấn đề 

này nhưng nhưng nếu việc chuyển nhượng 

cổ phần của người phải cấp dưỡng bị hạn 

chế thì việc thi hành án khó có thể thi hành, 

bởi: 

Cổ đông phổ thông có quyền tự do 

chuyển nhượng cổ phần của mình cho 

người khác, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của 

7 Xem thêm tại Khoản 3 Điều 4 và Điều 132 Luật 

doanh nghiệp 2014; 
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Luật doanh nghiệp 20148. Như vậy, việc 

chuyển nhượng cổ phần sẽ bị hạn chế nếu: 

- Đang trong thời hạn 03 năm, kể từ 

ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, người được nhận 

chuyển nhượng không phải là cổ đông sáng 

lập và không được sự chấp thuận của Đại 

hội đồng cổ đông đối với trường hợp 

chuyển nhượng cho người không phải là cổ 

đông sáng lập9.  

- Điều lệ công ty có quy định hạn 

chế chuyển nhượng cổ phần và các quy 

định này được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ 

phần tương ứng. Một trong những hạn chế 

đó làm cho việc cấp dưỡng nuôi con bằng 

cổ phần không thể thực hiện được10. 

  Vì vậy, việc cấp dưỡng nuôi con bằng 

cổ phần không chỉ đơn thuần là sự thỏa 

thuận giữa cha, mẹ mà đôi khi còn phải có 

sự đồng ý của các cổ đông trong công ty cổ 

phần ở một số trường hợp nhất định. Dẫn 

đến việc, khó có thể thi hành án mặc dù 

người phải thi hành án tự nguyện thi hành 

án.  

  Ngoài ra, khi người phải thi hành án 

không tự nguyện thi hành án thì Cơ quan 

Thi hành án có thẩm quyền chỉ có thể áp 

dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đó là 

buộc người phải thi hành án thực hiện công 

việc nhất định để chuyển nhượng cổ phần 

là tài sản cấp dưỡng khi có đơn yêu cầu thi 

hành án. Thi hành án tự nguyện như đã 

phân tích ở trên đã khó, nhưng không tự 

nguyện thi hành án thì việc cưỡng chế thi 

                                              
8 Xem thêm tại điểm d Khoản 1 Điều 114 Luật doanh 

nghiệp 2014; 
9 Xem thêm tại Khoản 3 Điều 199 Luật doanh nghiệp 

2014; 
10 Xem thêm tại Khoản 1 Điều 126 Luật doanh nghiệp 

2014; 

hành án còn khó hơn. Trường hợp thi hành 

nghĩa vụ phải thực hiện công việc nhất định 

theo bản án, quyết định mà người phải thi 

hành án không thực hiện thì Chấp hành 

viên quyết định phạt tiền và ấn định thời 

hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết 

định phạt tiền để người đó thực hiện nghĩa 

vụ thi hành án11. Nếu không thực hiện, 

người phải thi hành án còn có thể bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp 

hành án với mức phạt tù lên đến 05 năm tù 

giam12. 

  Cấp dưỡng là phần trong Bản 

án/Quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm được 

thi hành án ngay mặc dù có thể bị kháng 

cáo, kháng nghị13, vì vậy, tinh thần của 

pháp luật dường như đang thể hiện rằng 

việc cấp dưỡng là cần thiết hơn hết để đảm 

bảo ổn định cuộc sống cho người được cấp 

dưỡng. Nhưng việc thi hành án kéo dài 

hoặc không thể thực hiện có thể làm ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích 

của người được cấp dưỡng. 

  Từ những phân tích trên, có thể thấy 

được việc cấp dưỡng nuôi con bằng “cổ 

phần” pháp luật không cấm, không trái đạo 

đức xã hội nhưng lại khó có khả năng thực 

thi trên thực tế, do đó luật hiện hành cần có 

những quy định bổ sung để xác định rõ các 

vấn đề sau đây:  

 - Có quy định về ý chí của người 

con trong việc nhận cổ phần như là tài 

sản cấp dưỡng trong vụ án ly hôn.   

11 Xem thêm tại Khoản 1 Điều 118 Luật doanh nghiệp 

số 26/2008/QH12 (Quốc hội, ngày 14 tháng 11 năm 

2008), (“Luật thi hành án dân sự 2008”); 
12 Xem thêm tại Điều 380 Bộ luật hình sự số 

100/2015/QH13 (Quốc hội, ngày 27 tháng 11 năm 

2015), (“Bộ luật hình sự 2015”); 
13 Xem thêm tại điểm a Khoản 2 Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự 2008. 
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- Xác định loại cổ phần, điều kiện cổ 

phần nào mới được xem là một loại 

tài sản được dùng để cấp dưỡng trong 

vụ án ly hôn để tránh trường hợp cổ 

phần không mang lại lợi ích vật chất 

mà mang lại nghĩa vụ cho người được 

cấp dưỡng. 

- Quy định cụ thể việc thi hành bản 

án, quyết định của Tòa án về vấn đề 

cấp dưỡng bằng cổ phần để có thể 

thực hiện thi hành trong thực tế.  

  Cấp dưỡng nuôi con sau khi hôn là để 

đảm bảo quyền lợi cho con chưa thành niên 

hoặc con đã thành niên không có khả năng 

lao động và không có tài sản để tự nuôi 

mình,vậy nên, những mặt hạn chế của việc 

cấp dưỡng nuôi con bằng cổ phần nêu trên 

có thể sẽ làm sai khác, thậm chí là thay đổi 

bản chất của việc cấp dưỡng nuôi con sau 

khi ly hôn. Cần có những quy định cụ thể 

hơn về những vướng mắc có thể có mà 

chúng tôi nêu trên để đảm bảo quyền của 

người được cấp dưỡng cũng như đảm bảo 

ý nghĩa của vấn đề này trong thực tiễn đời 

sống.  

Theo Nguyễn Thị Sương – Công ty Luật 

FDVN 

 

 

 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Báo Thanh niên, ngày 24/02/2019: 

https://thanhnien.vn/thoi-su/vu-ly-hon-

ngan-ti-cua-vo-chong-dang-le-nguyen-vu-

an-phi-bao-nhieu-1054215.html; 

[2] Luật hôn nhân và gia đình số 

52/2014/QH13 (Quốc Hội, ngày 19 tháng 

06 năm 2014), (“Luật hôn nhân và gia đình 

2014”); 

[3] Điều 115 Bộ luật dân sự 2015; 

[4] Điểm a Khoản 1 Điều 110 Luật doanh 

nghiệp số 68/2014/QH13 (Quốc hội, ngày 

26 tháng 11 năm 2014), (“Luật doanh 

nghiệp 2014”); 

[5] Khoản 11 Điều 4 Luật doanh nghiệp 

2014; 

[6] Khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 

2014; 

[7] Điều 117 Luật doanh nghiệp 2014; 

[8] Khoản 3 Điều 4 và Điều 132 Luật 

doanh nghiệp 2014; 

[9] Điểm d Khoản 1 Điều 114 Luật doanh 

nghiệp 2014; 

[10] Khoản 3 Điều 199 Luật doanh nghiệp 

2014; 

[11] Khoản 1 Điều 126 Luật doanh nghiệp 

2014; 

[12] Khoản 1 Điều 118 Luật doanh nghiệp 

số 26/2008/QH12 (Quốc hội, ngày 14 

tháng 11 năm 2008), (“Luật thi hành án 

dân sự 2008”); 

[13] Điều 380 Bộ luật hình sự số 

100/2015/QH13 (Quốc hội, ngày 27 tháng 

11 năm 2015), (“Bộ luật hình sự 2015”); 

[14] Điểm a Khoản 2 Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự 2008. 

https://thanhnien.vn/thoi-su/vu-ly-hon-ngan-ti-cua-vo-chong-dang-le-nguyen-vu-an-phi-bao-nhieu-1054215.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/vu-ly-hon-ngan-ti-cua-vo-chong-dang-le-nguyen-vu-an-phi-bao-nhieu-1054215.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/vu-ly-hon-ngan-ti-cua-vo-chong-dang-le-nguyen-vu-an-phi-bao-nhieu-1054215.html
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TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ: CÁCH 

KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP 

DOANH NGHIỆP TRONG TRƯỜNG 

HỢP KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THUÊ 

CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI? 

Trả lời: 

[1]. Tại Điều 169, Điều 171 và Điều 

172 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 

ngày 18/6/2012 quy định về điều kiện của 

lao động là công dân nước ngoài vào làm 

việc tại Việt Nam và giấy phép lao động: 

“Điều 169. Điều kiện của lao động là 

công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt 

Nam 

1. Lao động là công dân nước ngoài 

vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các 

điều kiện sau đây: 

… 

d) Có giấy phép lao động do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, 

trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 

172 của Bộ luật này. 

2. Lao động là công dân nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp 

luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên có quy định 

khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ. 

… 

Điều 171. Giấy phép lao động cho lao 

động là công dân nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam 

1. Người lao động là công dân nước 

ngoài phải xuất trình giấy phép lao động 

khi làm các thủ tục liên quan đến xuất 

cảnh, nhập cảnh và xuất trình theo yêu cầu 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Công dân nước ngoài vào làm việc 

tại Việt Nam không có giấy phép lao động 

sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam theo 

quy định của Chính phủ. 

3. Người sử dụng lao động sử dụng 

công dân nước ngoài mà không có giấy 

phép lao động làm việc cho mình thì bị xử 

lý theo quy định của pháp luật”. 

Như vậy về nguyên tắc công dân 

nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải 

có Giấy phép lao động. Trong trường hợp 

không có giấy phép lao động công dân 

nước ngoài sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ 

Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 

171 Bộ luật Lao động 2012. 

Đối với vấn đề tính phí thuê chuyên 

gia vào chi phí được khấu trừ khi xác định 

thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, 

hiện nay các cục thuế tại mỗi địa phương 

đã có các hướng dẫn và tựu chung đều xác 

định trong trường hợp “doanh nghiệp có 

thuê lao động nước ngoài để thực hiện các 

công việc tại Việt Nam nhưng chưa được 

cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp 

giấy phép lao động theo quy định của Bộ 

Luật Lao động thì chưa đủ cơ sở tính vào 

chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 

thuế TNDN và chưa có đủ cơ sở khấu trừ 

thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi 

phí doanh nghiệp chi trả cho người lao 

động nêu trên." [Công văn 7583/CT-

TT&HT ngày 04/07/2014 của Cục thuế 
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Bình Dương; Công văn 6351/CT-TTHT 

ngày 15/02/2019 của Cục thuế Hà Nội]… 

Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp 

thuê chuyên gia nước ngoài là cá nhân quản 

lý nhà hàng khách sạn mà không có Giấy 

phép lao động theo quy định của pháp luật 

Việt Nam thì sẽ không được khấu trừ chi 

phí thuê chuyên gia vào Thuế thu nhập 

doanh nghiệp. Chính vì vậy để được khấu 

trừ chi phí thuê chuyên gia thì điều kiện 

tiên quyết là chuyên gia nước ngoài phải có 

Giấy phép lao động hợp pháp tại Việt Nam 

[2]. Hồ sơ khấu trừ chi phí thuê 

chuyên gia vào chi phí chịu thuế thu 

nhập doanh nghiệp. 

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 

96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ 

Tài chính về sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông 

tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 

(đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 

6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 

1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) về các 

khoản chi được trừ và không được trừ khi 

xác định thuế thu nhập doanh nghiệp 

(TNDN): 

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và 

không được trừ khi xác định thu nhập chịu 

thuế 

1. Trừ các khoản chi không được trừ 

nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp 

được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các 

điều kiện sau: 

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên 

quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ 

hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua 

hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 

triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá 

trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng 

từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

Chứng từ thanh toán không dùng tiền 

mặt thực hiện theo quy định của các văn 

bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng…” 

Tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 

26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã 

được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 

119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và 

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 

10/10/2014 của Bộ Tài chính) quy định về 

điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu 

vào: 

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp 

pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào 

… 

2. Có chứng từ thanh toán không 

dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ 

mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) 

từ hai mươi triệu đồng trở lên ... 

Chứng từ thanh toán không dùng tiền 

mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân 

hàng và chứng từ thanh toán không dùng 

tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và 

khoản 4 Điều này”. 

Trong đó, Chứng từ thanh toán qua 

ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng 

minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên 

mua sang tài khoản của bên bán mở tại các 

tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo 

các hình thức thanh toán phù hợp với quy 

định của pháp luật hiện hành như séc, ủy 

nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ 

thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện 

thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh 

toán khác theo quy định (bao gồm cả 

trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản 

của bên mua sang tài khoản bên bán mang 

tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua 
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thanh toán từ tài khoản của bên mua mang 

tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài 

khoản bên bán). 

Như vậy, để được khấu trừ chi phí 

thuê chuyên gia Doanh nghiệp cần chuẩn bị 

hồ sơ khai thuế: 

- Hợp đồng thuê chuyên gia 

giữa Doanh nghiệp và chuyên gia 

người nước ngoài; 

- Chứng từ chi tiền hợp lệ: Ủy 

nhiệm chi hoặc phiếu chi, chứng từ 

thanh toán qua ngân hàng và chứng từ 

thanh toán không dùng tiền mặt khác; 

- Giấy phép lao động của 

chuyên gia người nước ngoài; 

- Hồ sơ khai thuế TNCN của 

Chuyên gia người nước ngoài (nếu 

có). 

[3]. Lưu ý khấu trừ thuế thu nhập 

cá nhân của người nước ngoài trước khi 

trả thu nhập theo quy định tại Điều 25 

Thông tư 111/2013/TT-BTC. 

Trong trường hợp này để đảm bảo cho 

Qúy Công ty trước khi trả chi phí, thù  lao 

cho chuyên gia nước ngoài, Qúy Công ty 

cần khấu trừ trước khoản thuế thu nhập cá 

nhân của người nước theo quy định tại Điều 

25 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Theo đó, 

“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền 

thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú 

không ký hợp đồng lao động (theo hướng 

dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư 

này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba 

(03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai 

triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải 

khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập 

trước khi trả cho cá nhân. Trường hợp cá 

nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối 

tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên 

nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu 

thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa 

đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu 

nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm 

theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) 

gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu 

nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ 

thuế thu nhập cá nhân.Căn cứ vào cam kết 

của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu 

nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm 

tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải 

tổng hợp danh sách và thu nhập của những 

cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào 

mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn 

về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. 

Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm 

về bản cam kết của mình, trường hợp phát 

hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định 

của Luật quản lý thuế”. 

Như vậy đối với các mức trả từ 

2.000.000 đồng trở lên, Qúy Công ty cần 

khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả 

cho chuyên gia nước ngoài. Đây là khoản 

khấu trừ mà Qúy Công ty tạm giữ lại để 

thực hiện theo các quy định pháp luật về 

thuế thu nhập cá nhân. Quyền khấu trừ thu 

nhập trước khi trả của Qúy Công ty sẽ được 

đưa vào hợp đồng thuê chuyên gia/hợp 

đồng dịch vụ/hợp đồng tư vấn khi ký kết 

với chuyên gia nước ngoài. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN 

liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy 

Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định 

pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của 

FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách. 

Theo Trần Thị Hậu - Công ty Luật 

FDVN 
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TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ: VỢ 

NÓI XẤU CHỒNG CÓ BỊ XỬ PHẠT? 

Tôi lấy vợ tính đến nay đã được 2 

năm, mỗi lần 2 vợ chồng có gì xích mích là 

cô ấy lại đăng lên mạng xã hội và nói xấu 

tôi đủ điều. Cũng vì vậy bạn bè trên mạng 

ai cũng vào bình luận và nói tôi không ra 

gì. Theo như tôi được biết thì hành vi nói 

xấu người khác trên mạng xã hội có thể bị 

xử phạt. Vậy nếu người thân mà nói xấu 

nhau thì có bị xử phạt hay không? Mong 

Quý Công ty tư vấn giúp tôi. 

Trả lời:  

Theo Khoản 1 Điều 20 của Hiến pháp 

2013 thì mọi người có quyền bất khả xâm 

phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về 

sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị 

tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất 

kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm 

thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân 

phẩm. 

Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá 

nhân là bất khả xâm phạm và được pháp 

luật bảo vệ. Chính vì vậy, Quyền được bảo 

vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân 

được quy định rất cụ thể tại Điều 34 Bộ luật 

dân sự 2015. 

Và căn cứ theo quy định tại Khoản 1, 

Khoản 2 Điều 51 Nghị định 167/2013/NĐ-

CP thì hành vi xúc phạm danh dự, nhân 

phẩm của thành viên trong gia đình thì vợ 

anh có thể bị xử phạt như sau: 

“1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 

1.000.000 đồng đối với hành vi lăng mạ, 

chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm 

thành viên gia đình. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

1.500.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

... 

b) Sử dụng các phương tiện thông tin 

nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành 

viên gia đình;” 

Ngoài ra, đối với hành vi xúc phạm, 

nói xấu Anh trên mạng xã hội thì Anh có 

quyền yêu cầu vợ phải công khai xin lỗi để 

Anh có thể bảo vệ được danh dự và nhân 

phẩm của mình. 

Trong trường hợp mức độ hành vi 

nặng, lời lẽ sử dụng có tính chất làm nhục 

người khác, hành vi này dẫn tới những hậu 

quả nghiêm trọng, thì người đó có thể phải 

chịu trách nhiệm hình theo Điều 155 Bộ 

luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, 

hành vi này có thể phạt tù đến 5 năm. Cụ 

thể:  

“1. Người nào xúc phạm nghiêm 

trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, 

thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 

10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng 

hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 

tháng đến 02 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 



Số 16 – 10.2020 

14 | | D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T  | 

 
www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn 

d) Đối với người đang thi hành công 

vụ; 

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, 

chăm sóc, chữa bệnh cho mình; 

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng 

viễn thông, phương tiện điện tử để phạm 

tội; 

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi 

của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

31% đến 60% 

3. Phạm tội thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 05 năm: 

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi 

của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên 

b) Làm nạn nhân tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 

năm.” 

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN 

liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy 

Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định 

pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của 

FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách. 

Theo Hoàng Trần Ngọc Anh - Công 

ty Luật FDVN 

 

 

 

 

 

 

 

TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ: CA SĨ 

HÁT NHÉP CÓ BỊ PHẠT? 

Tôi là ca sĩ tự do hoạt động được hơn 

hai năm. Vì các chương trình biểu diễn quá 

dày đặt, vì không đảm bảo sức khỏe và chất 

lượng biểu diễn nên tôi đã thu âm trước các 

bản nhạc, đến khi biểu diễn chỉ cần nhép 

môi theo. Tôi xin hỏi việc làm này có được 

xem là hành vi vi phạm pháp luật, và tôi có 

bị xử phạt khi bị phát hiện không? Tôi xin 

chân thành cảm ơn. 

 Trả lời: 

 Hát nhép được hiểu là việc người 

biểu diễn sẽ hát thu âm vào đĩa băng hoặc 

các phương tiện có thể ghi lại âm thanh. 

Giọng hát, âm thanh trong đoạn ghi âm đã 

được xử lý để loại bỏ tạp âm, chỉnh sửa 

trầm – bổng theo ý muốn. Trong quá trình 

biểu diễn, ca sĩ sẽ hát theo cho phù hợp với 

nhạc và lời hát được bật lên từ đoạn ghi âm 

đó (nhưng thực chất là không phát ra âm 

thanh từ ca sĩ). Như vậy, hát nhép là một 

dạng giả vờ hát với phần đã thu âm trước 

và có thể được sử dụng trong các chương 

trình biểu diễn. 

 Trên thực tế, khán khả thường 

không chấp nhận việc hát nhép, đó là sự lừa 

dối lòng tin của khán giả về năng lực thật 

sự của người ca sĩ. Pháp luật cũng có các 

quy định xử phạt đối với hành vi hát nhép 

tại Điều 13 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP 
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sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

28/2017/NĐ-CP: 

 “3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

 a) Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 

thời trang không đúng nội dung ghi trong 

giấy phép; 

 b) Sử dụng bản ghi âm để thay cho 

giọng hát thật của người biểu diễn hoặc 

thay cho âm thanh thật của nhạc cụ độc 

diễn; 

 ...” 

 Ngoài ra, người biểu diễn còn bị 

phạt bổ sung theo quy định tại Khoản 14 

Điều 2 Nghị định 28/2017/NĐ-CP như sau:  

 “14. Sửa đổi điểm a khoản 10 Điều 

13 như sau: 

 “a) Đình chỉ hoạt động biểu diễn từ 

03 tháng đến 06 tháng đối với người biểu 

diễn có hành vi quy định tại điểm b và điểm 

c khoản 3, điểm d và điểm e khoản 5 Điều 

này;”” 

 Như vậy, đối với hành vi hát nhép, 

ca sĩ có thể bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng  và bị đình chỉ biểu diễn 

từ 03 đến 06 tháng nếu như có hành vi hát 

nhép nêu trên. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN 

liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy 

Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định 

pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của 

FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách. 

Theo Ngô Mỹ Trâm - Công ty Luật 

FDVN 
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