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          Mâu thuẫn trong cách xác định thiệt hại trong 
các tội phạm về chức vụ, tham nhũng, kinh tế và 
kiến nghị hoàn thiện pháp luật

3.

               Tình huống pháp lý: Đang bị ốm nặng có được hoãn thi hành án dân sự?
         Ngày 02/06/2022 tôi bị Tòa án nhân dân tuyên phải bồi thường thiệt hại 200 

triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay do đang đau ốm nên tôi chưa thể thi hành án. Luật sư 
cho hỏi, trường hợp tôi muốn hoãn thi hành án thì có được không và hồ sơ xin hoãn như 
thế nào? Rất mong nhận được sự hồi đáp từ đội ngũ Luật sư FDVN.

               Tình huống pháp lý:  Ký hợp đồng lao động online có hợp pháp?
 Thưa Luật sư tôi có câu hỏi nhờ Luật sư giải đáp: Tôi ở Quảng Ninh do đợt dịch covid 

19 vừa rồi tôi có ký hợp đồng lao động online với công ty A ở Hải Phòng và làm việc  
online. Tôi không biết là hợp đồng của tôi có hợp pháp không? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi.

               Tình huống pháp lý: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh và tạm ngừng kinh doanh có 
cần quyết toán thuế không?

       Vì kinh doanh khó khăn nêu Công ty tôi muốn tạm ngừng kinh doanh 02 năm. Tôi 
muốn hỏi thủ tục làm tạm ngừng kinh doanh và có cần phải nộp báo cáo hay quyết toán thuế 
hay không?

                 Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

11.

12.   

13.

15.

"Việc xác định thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra 
là yếu tố rất quan trọng, có ảnh hưởng quyết định tới 
việc xác định tội phạm, khung hình phạt, bồi thường 
thiệt hại và việc thu hồi tài sản bảo đảm thi hành án, thu 
hồi tài sản cho Nhà nước. Song, thực tế trong nhiều vụ 
án hình sự, đặc biệt là các vụ án về tham nhũng, kinh 
tế, chức vụ, gây thất thoát tài sản của Nhà nước, các 
cơ quan tiến hành tố tụng còn lúng túng trong xác định 
thiệt hại do tội phạm gây ra, thậm chí có những quan 
điểm trái ngược thiếu thống nhất.

Hoàn thiện pháp luật là một trong những nhiệm vụ 
cơ bản và quan trọng bật nhất trong việc thực hiện mục 
tiêu của cải cách tư pháp nói chung và tư pháp hình sự 
nói riêng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ điểm 
qua một số vụ án điển hình có cách xác định thiệt hại 

còn mâu thuẫn, để từ đó có những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, góp phần đấu tranh 
phòng chống tham nhũng và thực hiện mục tiêu cải cách tư pháp hình sự."
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MÂU THUẪN TRONG CÁCH XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI TRONG CÁC TỘI PHẠM 
VỀ CHỨC VỤ, THAM NHŨNG, KINH TẾ VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP 
LUẬT

Luật sư Lê Cao, Luật sư Nguyễn Công Tín – Công ty Luật FDVN

Đặt vấn đề:
Trong công cuộc chống tham nhũng do 

Đảng và Nhà nước ta khởi xướng mà báo 
chí hay gọi là công cuộc “đốt lò”, đã ngày 
có nhiều hơn các tội phạm về tham nhũng, 
chức vụ, tội phạm xâm phạm đến trật tự 
quản lý kinh tế, xâm phạm tài sản Nhà nước 
bị phát hiện, điều tra và xử lý. Đây là tín hiệu 
vui, đặc biệt là trong hoàn cảnh tham nhũng 
nổi lên như là vấn nạn nhức nhối trong giai 
đoạn hiện nay. Phát hiện càng nhiều, xử lý 
càng nhiều thì chúng ta càng thêm hy vọng 
có một môi trường quản trị quốc gia, môi 
trường kinh doanh đầu tư trong sạch để phát 
triển đất nước, đồng thời qua đó cũng là cơ 
hội để nhìn nhận, đánh giá lại các quy định 
của pháp luật hiện hành về xử lý tội phạm.

Thực tiễn xét xử các vụ án về tham 
nhũng, chức vụ, xâm phạm trật tự quản lý 
kinh tế thời gian qua có những vụ “đại án” 
đã được đưa ra xét xử công khai, các vụ án 
đã có những kết luận, phán quyết đối với 
các bị cáo liên quan đến các tội danh, hình 

phạt khác nhau, trong đó có những vấn đề 
về xác định thiệt hại rất đáng chú ý. Từ nội 
dung trong các bản án, chúng ta phần nào 
thấy được thực tiễn áp dụng quy định của 
pháp luật về cách xác định thiệt hại của các 
cơ quan tiến hành tố tụng hiện nay.

1. Thực tiễn về cách xác định thiệt hại 
của các cơ quan tiến hành tố tụng trong 
một số vụ án hình sự về tham nhũng, chức 
vụ, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

 [i] Vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn 
trong thi hành công vụ” theo Bản án hình 
sự số 346/2019/HS-PT ngày 13/6/2019 của 
Toà án nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà 
Nội

Thông qua Bản án hình sự số 346/2019/
HS-PT ngày 13/6/2019 của Toà án nhân dân 
(TAND) cấp cao tại Hà Nội, vấn đề xác định 
thiệt hại được tóm lược như sau: 

Bị cáo P.V.A.V đã lợi dụng chức vụ quyền 
hạn là nhân viên tình báo của Tổng cục 5, 
Bộ Công an (TC5), lợi dụng tổ chức bình 
phong (TCBP) là Công ty Cổ phần Xây 

Tóm tắt:
Việc xác định thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra là yếu tố rất quan trọng, có ảnh 

hưởng quyết định tới việc xác định tội phạm, khung hình phạt, bồi thường thiệt hại và 
việc thu hồi tài sản bảo đảm thi hành án, thu hồi tài sản cho Nhà nước. Song, thực tế trong 
nhiều vụ án hình sự, đặc biệt là các vụ án về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, gây thất thoát 
tài sản của Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng còn lúng túng trong xác định thiệt hại 
do tội phạm gây ra, thậm chí có những quan điểm trái ngược thiếu thống nhất.

Hoàn thiện pháp luật là một trong những nhiệm vụ cơ bản và quan trọng bật nhất trong 
việc thực hiện mục tiêu của cải cách tư pháp nói chung và tư pháp hình sự nói riêng. 
Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ điểm qua một số vụ án điển hình có cách xác định 
thiệt hại còn mâu thuẫn, để từ đó có những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, góp 
phần đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hiện mục tiêu cải cách tư pháp hình sự.

Từ khoá: “xác định thiệt hại”, “tham nhũng”, “chức vụ”, “cải cách tư pháp hình 
sự”
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dựng Bắc Nam và Công ty Cổ phần Nova 
Bắc Nam 79 để mua 07 tài sản là nhà và 
quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của Nhà 
nước (TSNN) với giá rẻ, nhận các ưu đãi về 
thuế. Sau khi nhận chuyển nhượng TSNN, 
P.V.A.V đã làm thủ tục chuyển nhượng cho 
cá nhân mình và các cá nhân, tổ chức khác.

Ông P.V.A.V bị Toà án tuyên phạm tội 
“Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi 
hành công vụ”. Thiệt hại trong vụ án được 
Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm xác 
định như sau: 

- Giá trị TSNN tại thời điểm P.V.A.V thực 
hiện hành vi phạm tội: 1.893.213.822.503 
VNĐ (1)

- Giá trị TSNN tại thời điểm khởi tố vụ 
án: 2.916.825.000.000 VNĐ (2)

- Số tiền P.V.A.V đã thực tế thanh 
toán/nộp vào Ngân sách Nhà nước: 
1.757.825.000.000 VNĐ (3)

* Hội đồng xét xử xác định thiệt hại: 
(1) – (3) = 1.893.213.822.503 VNĐ - 
1.757.825.000.000 VNĐ = 135.388.822.503 
VNĐ.1

Như vậy, trong vụ án này, cách tính thiệt 
hại của HĐXX phúc thẩm là lấy Giá trị 
TSNN tại thời điểm P.V.A.V thực hiện hành 
vi phạm tội trừ cho Số tiền thực tế P.V.A.V 
đã thanh toán/nộp cho Ngân sách nhà nước. 
Tức là thiệt hại được xác định tại thời điểm 
thực hiện hành vi phạm tội.

Liên quan đến Bản án này, Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao (VKSNDTC) đã có Quyết 
định kháng nghị giám đốc thẩm số 10/QĐ-
VKSTC (ngày 23/9/2019), trong đó có nội 
dung kháng nghị về phần xác định thiệt hại 
do hành vi phạm tội của Bị cáo gây ra. Quan 
điểm của VKSNDTC là phải xác định thiệt 
hại tại thời điểm khởi tố vụ án, tức là lấy 
Giá trị TSNN tại thời điểm khởi tố trừ cho 

1  Bản án hình sự số 346/2019/HS-PT ngày 
13/6/2019 của Toà án nhân dân (TAND) cấp cao tại 
Hà Nội

số tiền thực tế bị cáo đã nộp/thanh toán cho 
Ngân sách Nhà nước. 

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 
14/2019/HS-GĐT ngày 05/12/2019 của 
Toà án nhân dân tối cao (TANDTC) đã bác 
phần kháng nghị về xác định lại thiệt hại của 
VKSNDTC, với lập luận như sau: 

“Khoa học pháp lý và pháp luật hình sự 
đều quy định việc xác định thiệt hại do hành 
vi phạm tội gây ra được xác định tại thời 
điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Đây 
là cơ sở để xác định trách nhiệm hình sự của 
bị cáo…. Trong vụ án này Toà án cấp sơ 
thẩm và Toà án cấp phúc thẩm xác định thiệt 
hại của vụ án là 07 tài sản đã mua/thuê trái 
phép, đang bị kê biên là đầy đủ, đúng bản 
chất vụ án và giá trị của nó được xác định tại 
thời điểm các bị cáo thực hiện hành vi phạm 
tội là đúng pháp luật”.2

Như vậy, trong vụ án này có hai quan 
điểm về xác định thiệt hại do hành vi phạm 
tội của bị cáo gây ra:

- Quan điểm thứ nhất (Quan điểm của 
TANDTC): Thiệt hại được xác định tại thời 
điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội.

- Quan điểm thứ hai (Quan điểm của VK-
SNDTC): Thiệt hại được xác định tại thời 
điểm khởi tố vụ án. 
2  Quyết định giám đốc thẩm số 14/2019/
HS-GĐT ngày 05/12/2019 của Toà án nhân dân tối 
cao
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[ii]. Vụ án “Vi phạm quy định về quản 
lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất 
thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy 
định về quản lý đất đai” theo Bản án phúc 
thẩm số 158/2020/HS-PT ngày 12/5/2020 
của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Thông qua Bản án phúc thẩm số 158/2020/
HS-PT ngày 12/5/2020 của Toà án nhân dân 
cấp cao tại Hà Nội, vấn đề xác định thiệt hại 
được tóm lược như sau: 

Bị cáo P.V.A.V bị Toà án tuyên phạm tội 
“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 
“Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” 
với vai trò là đồng phạm với các Bị cáo khác 
là quan chức, người có chức vụ tại thành 
phố Đà Nẵng. Thiệt hại trong vụ án này 
được các cơ quan tiến hành tố tụng xác định 
như sau:

- Giá trị TSNN tại thời điểm P.V.A.V thực 
hiện hành vi phạm tội: Chưa được xác định 
(1)

- Giá trị TSNN tại thời điểm khởi tố: 
20.583.394.503.000 VNĐ (2)

- Số tiền P.V.A.V thực tế thanh toán/nộp 
Ngân sách Nhà nước: 529.508.760.773 
VNĐ (3)

* HĐXX xác định thiệt hại: (2) – (3) = 
20.053.885.742.227 VNĐ3

Như vậy, trong vụ án này, cách tính thiệt 
hại của các cơ quan tiến hành tố tụng là lấy 
Giá trị TSNN tại thời điểm khởi tố trừ cho 
số tiền P.V.A.V thực tế thanh toán/nộp Ngân 
sách Nhà nước. Tức là Toà án xác định thiệt 
hại do hành vi phạm tội gây ra được xác định 
tại thời điểm khởi tố vụ án, hoàn toàn khác 
so với cách tính tại Vụ án “Lợi dụng chức 
vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” theo 
Bản án hình sự số 346/2019/HS-PT ngày 
13/6/2019 của Toà án nhân dân cấp cao tại 

3  Bản án phúc thẩm số 158/2020/HS-PT 
ngày 12/5/2020 của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà 
Nội

Hà Nội đã nêu ở vụ án thứ nhất nêu trên. 
Như vậy, cùng một Toà án (TAND cấp 

cao tại Hà Nội) nhưng cách xác định thiệt 
hại tại Bản án phúc thẩm số 158/2020/HS-
PT và Bản án phúc thẩm số 346/2019/HS-
PT là hoàn toàn khác nhau, không thống 
nhất cho một vấn đề hình sự có tính chất 
như nhau. 

[iii]. Vụ án Nguyễn Thành Tài và đồng 
phạm: “Vi phạm quy định về quản lý, sử 
dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng 
phí” xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh

Trong vụ án này, Bị cáo Nguyễn Thành 
Tài (nguyên là Phó Chủ tịch UBND thành 
phố Hồ Chí Minh) và các đồng phạm bị 
TAND thành phố Hồ Chí Minh (cấp sơ 
thẩm) tuyên phạm tội “Vi phạm quy định về 
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất 
thoát, lãng phí”. Trong vụ án này, cách xác 
định về thiệt hại cũng có sự khác nhau giữa 
các cơ quan tiến hành tố tụng là Toà án và 
Viện kiểm sát. 

Hội đồng xét xử sơ thẩm cho rằng tại thời 
điểm giao đất thực hiện dự án, nếu lựa chọn 
đúng hình thức giao đất đúng theo quy định 
pháp luật, tức phải giao đất qua đấu giá và 
giao đất có thu tiền sử dụng đất thì nhà nước 
sẽ thu được khoản tiền tương đương quyền 
sử dụng đất và tài sản trên đất theo kết luận 
của hội đồng định giá trong tố tụng hình sự 
là hơn 900 tỷ đồng. Nhưng với quyết định 
giao đất trái pháp luật của bị cáo Tài, thì nhà 
nước chỉ thu được số tiền hơn 647 tỷ đồng. 
Như vậy, cần xác định thiệt hại thực tế là 
số tiền nhà nước thất thu tại thời điểm thực 
hiện hành vi phạm tội của bị cáo Tài là 253 
tỷ đồng, mới phù hợp với khoa học pháp lý 
và pháp luật hình sự4. Tức là, Hội đồng xét 
xử sơ thẩm đã xác định thời điểm tính thiệt 
hại là thời điểm các bị cáo thực hiện hành vi 

4  https://baodautu.vn/vu-ong-nguy-
en-thanh-tai-thu-hoi-khu-dat-vang-8-12-le-
duan-d129883.html, truy cập ngày 01/6/2021
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phạm tội.
Trong khi đó, vị đại diện Viện kiểm sát 

khi tranh luận tại phiên toà thì cho rằng thiệt 
hại cần được xác định tại thời điểm khởi tố 
vụ án là hơn 1.927 tỉ đồng theo cáo trạng 
của Viện KSND tối cao, không phải là hơn 
252 tỉ đồng, tức tại thời điểm ông Nguyễn 
Thành Tài và đồng phạm thực hiện hành vi 
phạm tội như quan điểm của Hội đồng xét 
xử5. Hiện nay, Viện kiểm sát thành phố Hồ 
Chí Minh đã kháng nghị một phần bản án 
sơ thẩm, trong đó có nội dung về xác định 
thiệt hại. 

2. Một số vấn đề cần trao đổi liên quan 
đến cách tính thiệt hại trong các tội phạm 
về tham nhũng, chức phạm, tội phạm 
xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

Việc xác định thiệt hại trong các vụ án 
kinh tế, tham nhũng nêu trên có ý nghĩa vô 
cùng quan trọng, là cơ sở để định tội danh, 
định khung hình phạt và xác định trách 
nhiệm bồi thường của các bị cáo, góp phần 
thu hồi tài sản của Nhà nước.

Thông qua 03 vụ án nêu trên, chúng ta 
thấy rõ ràng là chưa có sự thống nhất, hay 
nói đúng hơn là có sự mâu thuẫn trong cách 
xác định thiệt hại của các cơ quan tiến hành 
tố tụng. Trong đó, tồn tại 02 quan điểm: 

Quan điểm thứ nhất: Thiệt hại phải 
được xác định tại thời điểm bị cáo thực 
hiện hành vi phạm tội. Cách tính thiệt hại 
là lấy giá trị TSNN tại thời điểm bị cáo thực 
hiện hành vi phạm tội trừ đi số tiền mà bị 
cáo đã thanh toán/nộp cho ngân sách nhà 
nước.

Quan điểm thứ hai: Thiệt hại phải 
được xác định tại thời điểm khởi tố vụ 
án. Cách tính thiệt hại là lấy giá trị TSNN 
tại thời điểm khởi tố trừ đi số tiền mà bị cáo 

5  https://thanhnien.vn/thoi-su/vu-dat-
vang-8-12-le-duan-ong-nguyen-thanh-tai-va-
4-dong-pham-khang-cao-1287937.html, truy 
cập ngày 01/6/2021

đã thanh toán/nộp cho ngân sách nhà nước.
Nguyên nhân dẫn đến sự thiếu thống nhất 

như trên theo chúng tôi là bởi chưa có quy 
định cụ thể về cách xác định thiệt hại, thời 
điểm xác định thiệt hại dẫn đến các cơ quan 
tiến hành tố tụng còn lúng túng, áp dụng mỗi 
lúc một khác nhau, hoặc có cách hiểu khác 
nhau tùy vào quan điểm của mỗi cơ quan 
tiến hành tố tụng hoặc mỗi thời điểm xét xử 
như các bản án thực tế mà bài viết đề cập. 

Hiện nay, Bộ luật Dân sự năm 2015 chỉ 
quy định chung chung về xác định thiệt hại, 
theo đó, Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm 
bao gồm: Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc 
bị hư hỏng;  Lợi ích gắn liền với việc sử 
dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; 
Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và 
khắc phục thiệt hại; Thiệt hại khác do luật 
quy định.6 Quy định này chỉ dừng lại ở việc 
liệt kê các thiệt hại được bồi thường, chưa 
có quy định rõ ràng về thời điểm xác định 
thiệt hại.

Trong pháp luật hình sự, Bộ Luật Hình 
sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), 
cách tính thiệt hại không được quy định cụ 
thể, tuỳ vào hành vi phạm tội, khách thể bị 
tội phạm xâm phạm mà có những phương 
hướng tiếp cận về xác định thiệt hại cũng 
khác nhau. Trong trường hợp tội phạm xâm 
phạm, gây thiệt hại về vật chất thì người 
phạm tội phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt 

6  Điều 589 Bộ luật dân sự 2015
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cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp 
pháp, phải sửa chữa hoặc bồi thường thiệt 
hại vật chất đã được xác định do hành vi 
phạm tội gây ra7.

Ngày 30/12/2020, Hội đồng thẩm phán 
Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị 
quyết số 03/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp 
dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự 
trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội 
phạm khác về chức vụ, có hiệu lực ngày 
15/02/2021 (Nghị quyết số 03/2020/NQ-
HĐT), trong đó có nội dung hướng dẫn xác 
định trị giá tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại 
do tội phạm tham nhũng, tội phạm khác về 
chức vụ gây ra như sau:

1. Trị giá tài sản bị chiếm đoạt làm căn 
cứ xử lý hình sự được xác định tại thời điểm 
thực hiện hành vi phạm tội. Trường hợp 
tội phạm thực hiện liên tục, kéo dài thì trị 
giá tài sản bị chiếm đoạt được xác định tại 
thời điểm kết thúc hành vi phạm tội. Đối với 
trường hợp hành vi phạm tội đang diễn ra 
nhưng bị phát hiện, ngăn chặn thì trị giá 
tài sản bị chiếm đoạt được xác định tại thời 
điểm hành vi phạm tội bị phát hiện, ngăn 
chặn.

2. Thiệt hại tài sản làm căn cứ để xử lý 
hình sự tùy từng trường hợp cụ thể được xác 
định như sau:

a) Trường hợp thiệt hại xảy ra tại thời 
điểm tội phạm được thực hiện thì thiệt hại 
được xác định tại thời điểm này; đối với tội 
phạm liên tục, kéo dài thì thiệt hại được xác 
định tại thời điểm tội phạm được phát hiện 
ngăn chặn hoặc tội phạm kết thúc.

b) Trường hợp thiệt hại xảy ra hoặc kéo 
dài sau khi tội phạm được thực hiện hoặc 
sau khi tội phạm đã kết thúc thì thiệt hại 
7  Khoản 1 Điều 48 Bộ Luật Hình sự 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): Người 
phạm tội phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt cho 
chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, phải 
sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại vật chất đã 
được xác định do hành vi phạm tội gây ra.

được xác định tại thời điểm thiệt hại được 
ngăn chặn.

c) Trường hợp không thể xác định được 
thiệt hại theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b 
khoản 2 Điều này thì thiệt hại được xác định 
tại thời điểm khởi tố vụ án.

3. Việc xem xét trách nhiệm dân sự thực 
hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

Hướng dẫn xác định trị giá tài sản bị chiếm 
đoạt, thiệt hại do tội phạm tham nhũng, tội 
phạm khác về chức vụ gây ra của Hội đồng 
thẩm phán TANDTC cơ bản đáp ứng được 
yêu cầu về hoàn thiện pháp luật trong việc 
đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tuy 
nhiên, phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết 
số 03/2020/NQ-HĐTP là tương đối hẹp, 
chỉ điều chỉnh, hướng dẫn về các tội phạm 
tham nhũng, chức vụ, không điều chỉnh, 
hướng dẫn về xác định thiệt hại trong các 
tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, 
các tội phạm vi phạm về quản lý tài sản nhà 
nước, gây thất thoát, lãng phí. Thế nhưng, 
cách hiểu theo Nghị quyết cũng chưa được 
các cơ quan tiến hành tố tụng thống nhất, 
ngay cả sau khi Nghị quyết số 03/2020/
NQ-HĐTP đã có hiệu lực thì Viện Kiểm sát 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (trong vụ 
án Nguyễn Thành Tài và đồng phạm: “Vi 
phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra 
tại thành phố Hồ Chí Minh) vẫn kháng nghị 
phúc thẩm, yêu cầu xác định thiệt hại tại 
thời điểm khởi tố vụ án. 

Nói như vậy để thấy rằng, yêu cầu về 
hoàn thiện pháp luật liên quan đến xác định 
tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại trong các vụ 
án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế vẫn 
còn đặt ra trước và sau khi Nghị quyết số 
03/2020/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành.

Liên quan đến việc xác định thiệt hại 
trong các vụ án về kinh tế, chúng tôi ủng 
hộ quan điểm rằng thiệt hại phải được xác 
định tại thời điểm bị cáo thực hiện hành vi 
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phạm tội. 
Trong cả 03 vụ án nêu trên, giả định 

tại thời điểm giao đất, nếu lựa chọn đúng 
hình thức giao đất theo quy định của pháp 
luật (qua đấu giá) thì không có thiệt hại, 
Nhà nước sẽ thu được khoản tiền đúng với 
giá trị của TSNN tại thời điểm giao đất. 
Nhưng do quyết định giao đất là trái pháp 
luật nên Nhà nước chỉ thu được số tiền nhỏ 
hơn giá trị TSNN tại thời điểm giao đất. 
Như vậy, số tiền Nhà nước bị thiệt hại là số 
tiền bị thất thu, tức là chênh lệch giữa giá 
trị TSNN tại thời điểm giao đất (thời điểm 
các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội) và 
số tiền Nhà nước thu vào. Cách lý giải này 
là phù hợp khoa học pháp lý hình sự, phù 
với lập luận của Toà án nhân dân tối cao tại 
Quyết định giám đốc thẩm số 14/2019/HS-
GĐT ngày 05/12/20198 và Nghị quyết số  
03/2020/NQ-HĐTP.

Đối với quan điểm thứ hai, quan điểm 
của Viện kiểm sát trong cả 03 vụ án nêu trên 
là phải xác định thiệt hại tại thời điểm khởi 
tố, tức là chênh lệch giữa giá trị TSNN tại 
thời điểm khởi tố với số tiền Nhà nước thu 
được tại thời điểm giao đất. Theo tác giả 
quan điểm này còn nhiều điểm chưa hợp lý, 
bởi các lý do sau: 

Thứ nhất, tại thời điểm khởi tố, giá trị 
TSNN (mà chủ yếu là quyền sử dụng đất và 
tài sản gắn liền với đất) đã tăng lên gấp nhiều 
lần so với thời điểm bị cáo thực hiện hành vi 
phạm tội, nếu lấy giá đất tại thời điểm khởi 
tố để áp dụng cho hành vi phạm tội đã thực 
hiện vài năm trước đó thì có phần vô lý, vì 
các bị cáo không thể lường trước được thiệt 
hại của “tương lai”, hơn nữa thiệt hại theo 
cách xác định của Viện Kiểm sát còn được 
quyết định bởi một phần là do cơ chế thị 
trường đã đẩy giá đất lên thì càng lại không 

8  Quyết định giám đốc thẩm số 14/2019/
HS-PT ngày 05/12/2019 của Toà án nhân dân 
tối cao. 

có cơ sở để các bị cáo biết trước được. 
Giả sử sau khi bị cáo được giao đất 

(thường là các đồng phạm như P.V.A.V, 
những người được giao/ mua được TSNN 
với giá rẻ) đã đầu tư, phát triển làm nâng giá 
trị TSNN lên nhiều lần, thì theo cách tính 
thiệt hại của Viện Kiểm sát thì khi các bị 
cáo làm cho khu đất có giá trị càng cao thì 
tội bị cáo càng nặng, trách nhiệm bồi thường 
của bị cáo càng nhiều. Ngược lại, nếu bị cáo 
làm giảm sút giá trị của TSNN thì tội lại 
càng nhẹ, như vậy là không hợp lý. Trách 
nhiệm hình sự không thể xác định lên hay 
xuống theo giá trị thị trường tại thời điểm 
khởi tố vụ án. 

Thứ hai, áp dụng theo cách tính thiệt hại 
của Viện kiểm sát dễ dẫn đến những hoạt 
động xét lại trong công tác quản trị (nhất 
là quản lý đất đai) của các lãnh đạo các địa 
phương. Vào thời điểm hiện nay, giá trị quyền 
sử dụng đất đã tăng lên rất nhiều lần so với 
những năm trước đó. Nhiều vị lãnh đạo, cán 
bộ quản lý đất đai trong công tác giao đất để 
phát triển kinh tế, xã hội đã có những quyết 
định đột phá như giảm tiền sử dụng đất đối 
với những tổ chức, cá nhân sớm hoàn thành 
nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, dẫn đến thu 
không đủ tiền sử dụng đất theo quy định của 
pháp luật. Mặc khác, trong công tác quản lý 
đất đai, không tránh khỏi một số lãnh đạo 
đã có những sai sót trong việc áp dụng giá 
đất tại thời điểm giao đất, cho thuê đất. Mặc 
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dù tại thời điểm giao đất, thất thoát cho tài 
sản Nhà nước là không đáng kể nhưng nếu 
áp dụng theo cách tính của Viện kiểm sát, 
lấy giá đất tại thời điểm khởi tố (giá đất hiện 
nay) để làm cơ sở xem xét trách nhiệm hình 
sự, trách nhiệm bồi thường thì tội của các bị 
cáo là rất nặng. Điều này là rất đang lo ngại, 
tạo ra những tiền lệ không hay cho vấn đề 
quản trị đất đai, gây lo lắng, sợ hãi cho các 
cấp quản lý đất đai tại các địa phương.

Thứ ba, trong trường hợp pháp luật không 
có quy định về một vấn đề hoặc quy định 
không rõ ràng thì theo nguyên tắc có lợi cho 
người phạm tội, các cơ quan tiến hành tố 
tụng phải xử lý theo hướng giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự cho người phạm tội. Cách 
tính thiệt hại theo hướng làm tăng thêm 
trách nhiệm của người phạm tội là không 
hợp lý. 

3. Một số gợi mở hoàn thiện pháp luật 
về xác định thiệt hại trong các vụ án xâm 
phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về 
chức vụ, tham nhũng

[i] Xem xét sửa đổi, bổ sung phạm vi áp 
dụng của Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP 
cho các tội danh khác để áp dụng thống 
nhất việc xác định thiệt hại trong tố tụng 
hình sự

Tinh thần đấu tranh phòng chống tham 
nhũng càng mạnh mẽ thì việc hoàn thiện các 
quy định pháp luật càng cần thiết để đảm 
bảo các vụ án được xét xử công minh, nhằm 
răn đe, trừng trị đối với các hành vi vi phạm, 
đồng thời góp phần thu hồi tài sản Nhà nước 
bị thất thoát, lãng phí tham nhũng.

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP được 
thông qua đã góp phần thống nhất áp dụng 
pháp luật trong việc xác định trị giá tài sản 
bị chiếm đoạt, thiệt hại do tội phạm tham 
nhũng, tội phạm khác về chức vụ gây ra, 
điều này có thể hiểu là phạm vi Nghị quyết 
áp dụng cho các tội phạm thuộc Chương 

XIII của Bộ luật hình sự9. Tuy nhiên, các 
tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh 
tế thuộc Chương XVIII (chủ thể phạm tội 
nhiều trường hợp là người có chức vụ, đồng 
thời các tội danh liên quan đến hoạt động 
quản lý đất đai, đấu thầu, đấu giá… cũng 
xâm phạm đến tài sản nhà nước) do đó cũng 
cần có sự thống nhất trong áp dụng pháp 
luật. 

Ngoài tài sản nhà nước thì tài sản của các 
cá nhân, tổ chức khác cũng cần bảo vệ và 
cần có sự thống nhất áp dụng quy định của 
pháp luật, do đó cần có sự điều chỉnh tương 
tự như Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP.  

Trước những yêu cầu về hoàn thiện pháp 
luật hình sự trong công tác cải cách tư pháp 
hình sự. Thông qua 03 vụ án nêu trên, tác 
giả kiến nghị Hội đồng thẩm phán Toà án 
nhân dân tối cao có thể điều chỉnh phạm 
vi áp dụng của Nghị quyết 03/2020/NQ-
HĐTP, và bổ sung các quy định phù hợp để 
áp dụng luôn với cả các tội phạm xâm phạm 
trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm khác 
có yêu cầu xác định thiệt hại. 

Trường hợp khác, có thể ban hành Nghị 
quyết mới để hướng dẫn cách xác định thiệt 
hại (và các tình tiết cấu thành tội phạm, định 
khung hình phạt…) đối với các tội phạm 
xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội 
danh khác có liên quan. 

[ii] Xem xét, cân nhắc đề xuất phát triển 
thành án lệ đối với những trường hợp đặc 
thù liên quan đến cách xác định thiệt hại 
trong các vụ án có liên quan đến quản lý 
tài sản nhà nước là nhà, đất công sản 

Hiện nay, đã có nhiều Bản án, Quyết định 
giám đốc thẩm liên quan đến vấn đề xác 
định thiệt hại liên quan đến nhà, đất thuộc 
9  Điều 1, Nghị quyết số 03/2020/NQ-
HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng Thẩm 
phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một 
số quy định của bộ luật hình sự trong xét xử tội 
phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức 
vụ;
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quyền sở hữu, sử dụng của nhà nước, HĐTP 
TANDTC có thể cân nhắc, nghiên cứu, phát 
triển thành án lệ để góp phần thống nhất áp 
dụng pháp luật. 

Thông qua nghiên cứu các vụ án gần đây, 
Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối 
cao có thể xem xét phát triển Quyết định 
giám đốc thẩm số 14/2019/HS-GĐT ngày 
05/12/2019, phần nhận định về xác định 
thiệt hại trong vụ án, trang 18, 19 thành án 
lệ, cụ thể là nội dung:

“Về xác định thiệt hại trong vụ án: Khoa 
học pháp lý và pháp luật hình sự đều quy 
định việc xác định thiệt hại do hành vi phạm 
tội gây ra được xác định tại thời điểm bị 
cáo thực hiện hành vi phạm tội. Đây là cơ 
sở để xác định trách nhiệm hình sự của bị 
cáo. Tại Kết luận điều tra số 147/KLĐT – 
01 ngày 28/12/2018, Cơ quan điều tra Bộ 
Công an xác định hậu quả của vụ án là 
135.388.822.503 đồng – là số tiền chênh 
lệch của 07 tài sản Nhà nước được chỉ định 
bán và cho thuê quyền sử dụng đất không 

qua đấu giá theo quy định của pháp luật 
tại thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm 
tội để làm cơ sở truy cứu trách nhiệm hình 
sự đối với bị cáo. Thiệt hại được giám định 
tại các thời điểm khác nhau như: khởi tố vụ 
án, xét xử vụ án, thi hành án để làm cơ sở 
xem xét trách nhiệm dân sự, trách nhiệm thi 
hành án, giải quyết mối quan hệ dân sự với 
người thứ ba … Trong vụ án này, Toà án cấp 
sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm xác định 
thiệt hại của vụ án là 07 tài sản đã mua/thuê 
trái phép, đang bị kê biên là đầy đủ, đúng 
bản chất vụ án và giá trị của nó được xác 
định tại thời điểm các bị cáo thực hiện hành 
vi phạm tội là đúng pháp luật.”.10

Với những vụ án đặc thù, ngoài cơ sở 
pháp lý áp dụng chung các quy phạm pháp 
luật, nếu có án án lệ để áp dụng trong thực 
tiễn xét xử sẽ đảm bảo sự thống nhất trong 
áp dụng pháp luật, tránh tình trạng mỗi bản 
án có những nhận định khác nhau, mỗi cơ 
quan có những đánh giá khác nhau khi giải 
quyết các vụ án. 

10  Quyết định giám đốc thẩm số 14/2019/
HS-GĐT ngày 05/12/2019, trang 18, 19. 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP 

ngày 30/12/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật hình sự trong xét xử tội 
phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ;

2. Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Bản án hình sự phúc thẩm số 346/2019/HS-PT 
ngày 13/6/2019;

3. Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2020/HS-PT 
ngày 12/5/2020;

4. Toà án nhân dân tối cao, Quyết định giám đốc thẩm số 14/2019/HS-GĐT ngày 
05/12/2019;

5. Báo đầu tư, “Vụ ông Nguyễn Thành Tài: Thu hồi khu “đất vàng” 8 – 12 Lê 
Duẩn, https://baodautu.vn/vu-ong-nguyen-thanh-tai-thu-hoi-khu-dat-vang-8-12-le-
duan-d129883.html;

6. Báo thanh niên, “Vụ đất vàng 8 - 12 Lê Duẩn: Ông Nguyễn Thành Tài và 4 đồng 
phạm kháng cáo”, https://thanhnien.vn/thoi-su/vu-dat-vang-8-12-le-duan-ong-nguyen-
thanh-tai-va-4-dong-pham-khang-cao-1287937.html.

*Hình minh họa: Nguồn Internet
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Tình huống pháp lý: Đang bị ốm 
nặng có được hoãn thi hành án dân 
sự?

Ngày 02/06/2022 tôi bị Tòa án nhân 
dân tuyên phải bồi thường thiệt hại 
200 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay 
do đang đau ốm nên tôi chưa thể thi 
hành án. Luật sư cho hỏi, trường hợp 
tôi muốn hoãn thi hành án thì có được 
không và hồ sơ xin hoãn như thế nào? 
Rất mong nhận được sự hồi đáp từ đội 
ngũ Luật sư FDVN.

Trả lời:
Công ty Luật FDVN (FDVN) cảm ơn 

bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ tư 
vấn của FDVN. Đối với câu hỏi của bạn, 
chúng tôi có một số trao đổi như sau:

Thứ nhất, các trường hợp được 
hoãn thi hành án dân sự

Theo quy định tại khoản 1 Điều 48 
Luật thi hành án dân sự 2008, được sửa 
đổi bởi Khoản 21 Điều 1 Luật Thi hành 
án dân sự sửa đổi 2014 quy định về các 
trường hợp hoãn thi hành án như sau:

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân 
sự ra quyết định hoãn thi hành án trong 
trường hợp sau đây:

+ Người phải thi hành án bị ốm nặng, 
có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện 
trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực 
hành vi dân sự theo quyết định của Tòa 
án;

+ Chưa xác định được địa chỉ của 
người phải thi hành án hoặc vì lý do 
chính đáng khác mà người phải thi hành 
án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ 
theo bản án, quyết định;

+ Đương sự đồng ý hoãn thi hành án; 
việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập 
thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ 
ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi 

hành án thì người phải thi hành án không 
phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ 
trường hợp đương sự có thỏa thuận khác;

+ Tài sản để thi hành án đã được Tòa 
án thụ lý để giải quyết theo quy định tại 
Điều 74 và Điều 75 của Luật này; tài sản 
được kê biên theo Điều 90 của Luật này 
nhưng sau khi giảm giá theo quy định 
mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và  
nghĩa vụ được bảo đảm;

+ Việc thi hành án đang trong thời hạn 
cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, 
quyết định và trả lời kiến nghị của cơ 
quan thi hành án dân sự theo quy định 
tại điểm b khoản 2 Điều 170 và khoản 2 
Điều 179 của Luật này;

+ Người được nhận tài sản, người 
được giao nuôi dưỡng đã được thông báo 
hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận 
người được nuôi dưỡng nhưng không 
đến nhận;

Như vậy, để được hoãn thi hành án 
dân sự theo trường hợp bị ốm nặng thì 
bạn cần có xác nhận của cơ sở y tế cấp 

huyện trở lên. 

Thứ hai, trình tự, thủ tục xin hoãn 
thi hành án dân sự

Bạn cần có Đơn yêu cầu hoàn thi hành 
án dân sự và văn bản xác nhận của cơ sở 
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y tế từ cấp huyện trở lên trong trường hợp 
đang bị ốm nặng. Thời hạn ra quyết định 
hoãn thi hành án là 05 ngày làm việc, kể 
từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án. 

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của 
FDVN, FDVN rất hân hạnh được hỗ trợ 
bạn!

Hồ Thị Thương – Công ty Luật 
FDVN.

Tình huống pháp lý: Ký hợp đồng lao 
động online có hợp pháp?

 Thưa Luật sư tôi có câu hỏi nhờ Luật 
sư giải đáp: Tôi ở Quảng Ninh do đợt 
dịch covid 19 vừa rồi tôi có ký hợp đồng 
lao động online với công ty A ở Hải Phòng 
và làm việc online. Tôi không biết là hợp 
đồng của tôi có hợp pháp không? Nhờ 
Luật sư tư vấn giúp tôi.

Trả lời:
Cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến 

Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các 
yêu cầu tư vấn của Quý khách, sau khi  
nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan. 
FDVN có một số trao đổi như sau:

Theo Điều 13 Bộ luật Lao động năm 
2019 quy định:

“Điều 13. Hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận 

giữa người lao động và người sử dụng lao 
động về việc làm có trả công, tiền lương, 
điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của 
mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên 
gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc 
làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, 
điều hành, giám sát của một bên thì được 
coi là hợp đồng lao động.

2. Trước khi nhận người lao động vào 
làm việc thì người sử dụng lao động phải 
giao kết hợp đồng lao động với người lao 
động.”

Theo Điều 14 Bộ luật Lao động năm 
2019 quy định:

“Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết 

bằng văn bản và được làm thành 02 bản, 
người lao động giữ 01 bản, người sử dụng 
lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông 
qua phương tiện điện tử dưới hình thức 
thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp 
luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp 
đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao 
động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời 
hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 
145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.”

Theo quy định trên thì khi hai bên có sự 
thỏa thuận giữa người lao động và người sử 
dụng lao động về việc làm có trả công, tiền 
lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa 
vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động được 
coi là hợp đồng lao động. Căn cứ khoản 1 
Điều 14 Bộ luật Lao động năm 2019 thì 
Hợp đồng lao động được giao kết thông qua 
phương tiện điện tử dưới hình thức thông 
điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về 
giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao 
động bằng văn bản.
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Tiếp đó, Luật Giao dịch điện tử năm 2005 
tại Điều 33 về hợp đồng điện tử; Điều 34 về 
Thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện 
tử và Điều 13 về thông điệp dữ liệu có giá trị 
như bản gốc cụ thể như sau:

“Điều 33. Hợp đồng điện tử
Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết 

lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy 
định của Luật này.

Điều 34. Thừa nhận giá trị pháp lý của 
hợp đồng điện tử

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử 
không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó 
được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ 
liệu.”

“Điều 13. Thông điệp dữ liệu có giá trị 
như bản gốc

Thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc 
khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

1. Nội dung của thông điệp dữ liệu được 
bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo 
lần đầu tiên dưới dạng một thông điệp dữ 
liệu hoàn chỉnh.

Nội dung của thông điệp dữ liệu được 
xem là toàn vẹn khi nội dung đó chưa bị 
thay đổi, trừ những thay đổi về hình thức 
phát sinh trong quá trình gửi, lưu trữ hoặc 
hiển thị thông điệp dữ liệu;

2. Nội dung của thông điệp dữ liệu có thể 
truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn 
chỉnh khi cần thiết.”

Do đó, Pháp luật quy định rất cụ thể về 
việc người sử dụng lao động và người lao 
động được giao kết hợp đồng điện tử dưới 
hình thức thông điệp dữ liệu qua đó thừa 
nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử 
và thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc. 
Cho nên, trong trường hợp quý khách hàng 
ký hợp đồng lao động điện tử với công ty A 
hoàn toàn hợp pháp, được đảm bảo về quyền 
và nghĩa vụ theo pháp luật về lao động và 
hợp đồng điện tử có giá trị như hợp đồng lao 
động bằng văn bản.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 
quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách trên 
cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy 
vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 
cho Quý khách.

Theo Vũ Đình Thắng - Công ty Luật 
FDVN

Tình huống pháp lý:  Thủ tục tạm 
ngừng kinh doanh và tạm ngừng kinh 
doanh có cần quyết toán thuế không?

Vì kinh doanh khó khăn nêu Công ty 
tôi muốn tạm ngừng kinh doanh 02 năm. 
Tôi muốn hỏi thủ tục làm tạm ngừng 
kinh doanh và có cần phải nộp báo cáo 
hay quyết toán thuế hay không?

Mong Quý Luật sư sớm phản hồi cho 
tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:
Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến 

Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các 
yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi  
nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, 
FDVN có một số trao đổi như sau:

1. Thủ tục, hồ sơ doanh nghiệp tạm 
ngừng kinh doanh

Được quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật 
Doanh nghiệp 2020 và hướng dẫn tại  Điều 
66 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Theo đó 
doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh thực 
hiện theo thủ tục cụ thể như sau:

- Gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh 
doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chậm 
nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng 
kinh doanh. 

- Hồ sơ cần chuẩn bị:
+ Thông báo tạm ngừng kinh doanh
+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên 

bản họp Hội đồng thành viên đối với Công 
ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 
lên, công ty hợp danh; Nghị quyết, quyết 
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định và bản sao biên bản hợp của Hội đồng 
quản trị đối với Công ty cổ phần; Nghị 
quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty 
đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên

+ Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền 
cho người khác thực hiện thủ tục thì cần có 
giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền kèm 
theo bản sao CMND hoặc CCCD của người 
được ủy quyền

- Thủ tục:
Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh  

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao 
Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của 
hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh  
nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong 
thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu 
tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết 
thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho 
Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 
ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng 
kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh 
của mỗi lần thông báo không được quá một 
năm.

2. Doanh nghiệp tạm ngừng kinh  
doanh có cần nộp báo cáo hoặc hồ sơ 
quyết toán thuế hay không?

Vấn đề này được quy định tại khoản 
2 Điều 4 nghị định số 126/2020/NĐ-CP 
hướng dẫn Luật quản lý thuế:

“2. Trong thời gian người nộp thuế tạm 
ngừng hoạt động, kinh doanh:

a) Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ 
khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế 
tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không 
trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm 
tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế 

tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.
… c) Người nộp thuế không được sử dụng 

hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình 
hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người 
nộp thuế được cơ quan thuế chấp thuận sử 
dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật 
về hoá đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp 
báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy 
định.

d) Người nộp thuế phải chấp hành các 
quyết định, thông báo của cơ quan quản 
lý thuế về đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thi 
hành quyết định hành chính về quản lý thuế, 
thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật 
thuế và xử lý hành vi vi phạm hành chính về 
quản lý thuế theo quy định của Luật Quản 
lý thuế.”

Như vậy trong thời gian Doanh nghiệp 
tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thì Doanh 
nghiệp không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ 
trường hợp người nôp thuế tạm ngừng hoạt 
động, kinh oanh không trọn tháng, quý, năm 
dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải 
nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết 
toán 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 Nguyễn Thị Huyền Trang
Công ty Luật FDVN.
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