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TÀI CHÍNH 

QUY ĐỊNH ĐẶC THÙ VỀ CƠ CHẾ 

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH 

GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG 

KHOÁN  

Ngày 13/11/2017, Chính phủ ban hành 

Nghị định số 122/2017/NĐ-CP quy 

định một số nội dung đặc thù về cơ chế 

quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả 

hoạt động đối với doanh nghiệp kinh 

doanh xổ số; Sở giao dịch chứng khoán 

và Trung tâm lưu ký chứng khoán. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Theo đó, cơ chế quản lý tài chính của Sở 

Giao dịch chứng khoán (SGDCK), 

Trung tâm lưu ký chứng khoán 

(TTLKCK) được quy định như sau: 

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 

 



Bộ môn Luật TCNH _HLU                     Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 13/11 đến 18/11 năm 2017 

 

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/ 

    Trang 2 

1. Đầu tư vốn ra bên ngoài 

SGDCK, TTLKCK chỉ được đầu tư, góp 

vốn ra bên ngoài để phát triển cơ sở hạ 

tầng và công nghệ thông tin của thị 

trường chứng khoán sau khi được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

2. Doanh thu 

❖ Đối với Sở Giao dịch Chứng 

khoán 

• Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ 

bao gồm doanh thu từ hoạt động niêm 

yết; doanh thu từ hoạt động giao dịch 

chứng khoán, giao dịch chứng khoán 

phái sinh; doanh thu từ thành viên giao 

dịch; doanh thu từ hoạt động đấu thầu 

trái phiếu; doanh thu từ hoạt động đấu 

giá cổ phần; doanh thu từ hoạt 

động chuyển quyền sở hữu chứng khoán 

không qua hệ thống giao dịch của Sở 

Giao dịch Chứng khoán; doanh thu từ 

hoạt động nghiệp vụ khác. 

• Doanh thu từ hoạt động cung cấp 

dịch vụ bao gồm doanh thu từ dịch vụ 

cung cấp thông tin; doanh thu từ dịch vụ 

cung cấp cơ sở hạ tầng; doanh thu dịch 

vụ khác. 

• Ngoài doanh thu hoạt động tài 

chính và thu nhập khác theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, 

tài sản của doanh nghiệp nhà nước, 

SGDCK được hạch toán vào doanh thu 

hoạt động tài chính đối với lãi tiền gửi 

phát sinh liên quan đến hoạt động đấu 

giá cổ phần. 

❖ Đối với Trung tâm Lưu ký 

Chứng khoán Việt Nam 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ 

bao gồm doanh thu từ hoạt động quản lý 

thành viên lưu ký; doanh thu từ hoạt 

động đăng ký chứng khoán; doanh thu 

từ hoạt động lưu ký chứng khoán; doanh 

thu từ hoạt động chuyển khoản chứng 

khoán; doanh thu từ việc thực hiện 

quyền; doanh thu từ hoạt động xử lý lỗi 

sau giao dịch; doanh thu từ hoạt 

động chuyển quyền sở hữu chứng khoán 

không qua hệ thống giao dịch của 

SGDCK; doanh thu từ hoạt động đại lý 

thanh toán lãi và gốc trái phiếu; doanh 

thu từ hoạt động bù trừ, thanh toán giao 
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dịch chứng khoán phái sinh; doanh thu 

từ hoạt động nghiệp vụ khác. 

• Doanh thu từ hoạt động cung cấp 

dịch vụ bao gồm doanh thu từ dịch vụ 

cung cấp thông tin; doanh thu dịch vụ 

khác. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Ngoài doanh thu hoạt động tài 

chính và thu nhập khác theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, 

tài sản của doanh nghiệp nhà nước, 

TTLKCK Việt Nam được hạch toán vào 

doanh thu hoạt động tài chính đối với lãi 

tiền gửi phát sinh từ hoạt động 

thanh toán hộ cổ tức, gốc, lãi trái phiếu 

và thực hiện quyền mua chứng khoán. 

3. Chi phí 

 

Nguồn ảnh: Internet 

SGDCK; TTLKCK Việt Nam được trừ 

khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối 

với một số khoản chi phí đặc thù sau 

đây: 

❖ Chi trích lập Quỹ bồi thường thiệt 

hại thành viên của SGDCK và chi trích 

lập Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ, 

Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán 

chứng khoán phái sinh của TTLKCK 

Việt Nam. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Việc trích Quỹ bồi thường thiệt 

hại thành viên của SGDCK và Quỹ 

phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ của 

TTLKCK Việt Nam thực hiện hàng quý. 

Mức trích quỹ cả năm tối đa không 

quá 2% doanh thu từ hoạt động giao 

dịch chứng khoán đối với SGDCK và 

2% doanh thu từ hoạt động lưu ký chứng 

khoán đối với TTLKCK Việt Nam. Khi 

số dư của Quỹ bằng 5% vốn chủ sở hữu 

được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc 

báo cáo tài chính năm tại cùng thời điểm 

thì không thực hiện trích nữa. 

• Việc trích Quỹ phòng ngừa rủi ro 

nghiệp vụ chứng khoán phái sinh của 

TTLKCK Việt Nam thực hiện hàng quý 

và mức trích quỹ tối đa cả năm không 
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quá 15% doanh thu hàng năm từ nghiệp 

vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái 

sinh. 

• Trong năm tài chính nếu không sử 

dụng hết, các Quỹ được chuyển sang 

năm sau để sử dụng tiếp. Trường hợp số 

dư quỹ không đủ để chi thì phần chi thực 

tế còn lại được tính vào chi phí hoạt 

động nghiệp vụ. 

• Việc sử dụng Quỹ bồi thường 

thiệt hại thành viên, Quỹ phòng ngừa rủi 

ro nghiệp vụ và Quỹ phòng ngừa rủi ro 

nghiệp vụ chứng khoán phái sinh thực 

hiện theo quy định của pháp luật về 

chứng khoán. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Chi phí của TTLKCK Việt Nam 

chuyển lại cho SGDCK số thu hoạt động 

giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng 

khoán không qua hệ thống giao dịch của 

SGDCK theo quy định của pháp luật về 

chứng khoán. 

4. Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp 

loại doanh nghiệp 

❖ SGDCK, TTLKCK Việt Nam 

thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động 

và xếp loại doanh nghiệp theo quy định 

của pháp luật về đánh giá hiệu quả hoạt 

động và xếp loại doanh nghiệp của 

doanh nghiệp nhà nước. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Khi tính toán các tiêu chí đánh giá 

hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, ngoài 

các yếu tố quy định tại khoản 2 Điều 28 

Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 

tháng 10 năm 2015 về giám sát đầu tư 

vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám 

sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt 

động và công khai thông tin tài chính 

của doanh nghiệp nhà nước và doanh 

nghiệp có vốn nhà nước và các văn bản 

sửa đổi bổ sung, thay thế (nếu có), 

SGDCK, TTLKCK Việt Nam được loại 

trừ các yếu tố khách quan sau: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Chính sách quản lý của Nhà nước 

làm ảnh hưởng đến tình hình niêm yết, 
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giao dịch chứng khoán và tình hình đăng 

ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng 

khoán trên thị trường chứng khoán. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Đối với SGDCK, doanh thu từ 

hoạt động nghiệp vụ thay đổi do biến 

động các yếu tố: Khối lượng chứng 

khoán giao dịch và giá giao dịch; giá trị 

trái phiếu trúng thầu, kế hoạch và quy 

mô huy động vốn thông qua phát hành 

trái phiếu; giá trị giao dịch trái phiếu 

Chính phủ, tín phiếu; giá trị chuyển 

quyền sở hữu chứng khoán không qua 

hệ thống giao dịch của SGDCK; khối 

lượng giao dịch hợp đồng tương lai. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Đối với TTLKCK, doanh thu từ 

hoạt động nghiệp vụ thay đổi do biến 

động các yếu tố: Khối lượng chứng 

khoán lưu ký thực hiện trong năm; giá 

trị thanh toán gốc, lãi trái phiếu, tín 

phiếu Chính phủ; số lần thực hiện quyền 

và số lượng cổ đông tương ứng với mỗi 

lần thực hiện quyền; số lần và giá trị 

chuyển khoản chứng khoán; giá trị 

chuyển quyền sở hữu chứng khoán 

không qua hệ thống giao dịch của 

SGDCK. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Ngoài ra, Nghị định còn có các quy định 

cụ thể về cơ chế tài chính đối với doanh 

nghiệp kinh doanh xổ số, gồm Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ 

số kiến thiết do Uỷ ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

thành lập và Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt 

Nam (Vietlott). 

Nghị định số 122/2017/NĐ-CP có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2018. 

BÍNH SÁCH 
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CỤM TIN VẮN 

Nhằm hướng dẫn kịp thời và cập nhật 

các chính sách pháp luật trong lĩnh vực 

phí, lệ phí, thời gian gần đây, Bộ Tài 

chính đã ban hành một số Thông tư sửa 

đổi, bổ sung về mức thu, chế độ thu một 

số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Bộ Tài chính, cụ thể như 

sau: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

1. Ngày 20/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành Thông tư số 

110/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 

Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện 

kinh doanh trong hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm 

theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016.  

Theo đó, từ ngày 11/12/2017, mức thu 

thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động: 

❖ Đối với cấp mới, cấp gia hạn giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động là 

15.000.000 đồng/lần; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Đối với cấp lại khi bổ sung lĩnh 

vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động là 5.000.000 đồng/lần. 

2. Cũng từ ngày 11/12/2017, mức thu 

phí đối với việc công chứng hợp đồng 

mua bán tài sản đấu giá (tính trên giá trị 

tài sản bán được) được tính như sau: 

❖ Đối với tài sản có giá trị dưới 5 tỷ 

đồng: mức thu 90 nghìn đồng/trường 

hợp; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Đối với tài sản có giá trị từ 5 tỷ 

đồng đến dưới 20 tỷ đồng: 270 nghìn 

đồng/trường hợp; 

❖ Đối với tài sản có giá trị trên 20 tỷ 

đồng, mức thu phí là 450 nghìn 

đồng/trường hợp. 
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Nguồn ảnh: Internet 

Đây là biểu mức thu phí mới được quy 

định tại Thông tư số 111/2017/TT-

BTC ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công 

chứng; phí chứng thực; phí thẩm định 

tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công 

chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt 

động văn phòng công chứng; lệ phí cấp 

thẻ công chứng viên. 

3. Từ ngày 11/12/2017, mức thu phí 

kiểm định phương tiện phòng cháy, 

chữa cháy có một số thay đổi như: 

❖ Phí kiểm định quần áo chữa cháy 

giảm từ 400.000 đồng/bộ xuống còn 

300.000 đồng/bộ; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Phí kiểm định phương tiện cứu 

người giảm từ 500.000 đồng/bộ xuống 

còn 400.000 đồng/bộ. 

Mức thu phí mới này được quy định tại 

Thông tư số 112/2017/TT-BTC ngày 

20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 227/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm 

định phương tiện phòng cháy, chữa 

cháy. 

4. Ngày 20/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành Thông tư số 

113/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký 

giao dịch bảo đảm. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Theo đó, mức thu phí đăng ký văn bản 

thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm 

là 30.000 đồng/hồ sơ; mức thu phí cấp 

bản sao văn bản chứng nhận nội dung 

đăng ký giao dịch bảo đảm là 25.000 
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đồng/trường hợp. Mức thu phí này được 

áp dụng từ ngày 11/12/2017. 

5. Cùng ngày 11/12/2017, mức thu phí 

thẩm định xác nhận nội dung thông tin, 

quảng cáo thuốc, mỹ phẩm là 1.600 

đồng/hồ sơ. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Nội dung này được quy định tại Thông 

tư số 114/2017/TT-BTC ngày 

24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung biểu mức thu phí trong 

lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm 

theo Thông tư số 227/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 

lĩnh vực dược, mỹ phẩm. 

 

6. Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự 

thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông 

tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về 

hoạt động thẻ ngân hàng.  

Theo đó, đơn vị chấp nhận thẻ không chỉ 

chấp nhận thanh toán hàng hoá, dịch vụ 

bằng thẻ mà còn có thể ứng tiền mặt từ 

thẻ cho chủ thẻ.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Đồng thời, tại dự thảo Thông tư, Ngân 

hàng Nhà nước cũng lần đầu tiên đặt ra 

hạn mức rút tiền đối với chủ thẻ. Theo 

đó, đối với việc rút tiền mặt bằng thẻ ở 

nước ngoài, một thẻ được rút số ngoại tệ 

tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu 

đồng Việt Nam trong một ngày. Đối với 

giao dịch rút tiền mặt từ thẻ tại đơn vị 

chấp nhận thẻ, mỗi thẻ được rút tối đa 5 

triệu đồng Việt Nam trong một ngày.

 

 

 

 

 


