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              Bàn về giá trị pháp lý của Hợp đồng có 
điều khoản thanh toán bằng ngoại tệ

Phải thừa nhận rằng, tâm lý xem trọng ngoại tệ và 
sợ đồng tiền Việt Nam mất giá là một tâm lý chung và 
đang có xu hướng lớn dần của các doanh nghiệp và 
các cá nhân kinh doanh. Cộng với sự hội nhập kinh 
tế thế giới, nhiều cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam 
hình thành thói quen sử dụng ngoại tệ khi tham gia 
các giao dịch kinh doanh hàng ngày nhằm tối đa lợi 
ích của mình. Do đó, rất nhiều giao dịch hiện nay, 
các bên thoả thuận sử dụng đồng tiền là ngoại tệ, 
đặt biệt là Đồng Đô la Mỹ (USD) làm đơn vị tiền tệ 
để sử dụng khi tiến hành báo giá, định giá, ghi giá, 
thanh toán…. trong hợp đồng. Trong khi đó, chính 
sách quản lý ngoại hối được thể hiện trong hệ thống 
pháp luật Việt Nam lại không cho phép được tự do 
sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam. Điều này 

3.

            Sử dụng Chứng minh nhân dân trong thời gian chờ cấp thẻ Căn cước công dân. 
 “Tôi được cấp Chứng minh nhân dân vào ngày 05/06/2011. Đến đầu tháng 06/2021 tôi có 
đến Ủy ban nhân dân phường Y, thành phố P, tỉnh G để chuyển từ Chứng minh nhân dân sang 
Căn cước công dân. Trên giấy hẹn đề ngày 15/6/2021 đến nhận kết quả. Tôi lên Công an thành 
phố lấy thì cán bộ nói là chưa có vì số lượng quá tải nên làm chưa kịp, sau đó cấp cho tôi Giấy 
hẹn mới. Tôi muốn hỏi rằng thời gian cấp căn là bao lâu? Trong thời gian chờ cấp Căn cước 
công dân thì tôi có được tiếp tục sử dụng Chứng minh nhân dân 9 số cũ không? ”

            Pháp luật quy định như thế nào về thời gian nghỉ giữa ca làm việc?
            “Ca sáng: từ 7h00 sáng đến 16h00, thường tăng ca đến 19h00, có nghỉ giữa giờ 01h từ 
12h00 đến 13h00.
- Ca đêm: từ 19h00 đến 4h00, thường tăng ca đến 7h00, có nghỉ giữa giờ từ 24h00 đến 01h00.
Cho tôi hỏi với quy định mới của Bộ luật Lao động 2019 thì Công ty cần lưu ý vấn đề gì về 
thời gian làm việc nêu trên không?”

              Kê khai thuế cho chi nhánh hoạch toán phụ thuộc như thế nào? 

                 Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác 
trên đường thủy nội địa.
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thời gian chờ cấp thẻ Căn cước công 
dân.

Tr. 10
 Pháp luật quy định như thế nào về 
thời gian nghỉ giữa ca làm việc?
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Kê khai thuế cho chi nhánh hoạch 
toán phụ thuộc như thế nào? 
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 Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu 
đối với phương tiện đang khai thác 
trên đường thủy nội địa.

Tr. 14

đã mang lại không ít rủi ro cho các bên cũng như phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật mà 
hậu quả xấu nhất là có thể là làm cho Hợp đồng đã ký kết bị vô hiệu.
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BÀN VỀ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG CÓ 
ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ                                              

Luật sư Duyên Trần

Phải thừa nhận rằng, tâm lý xem trọng 
ngoại tệ và sợ đồng tiền Việt Nam mất giá là 
một tâm lý chung và đang có xu hướng lớn 
dần của các doanh nghiệp và các cá nhân 
kinh doanh. Cộng với sự hội nhập kinh tế 
thế giới, nhiều cá nhân, doanh nghiệp Việt 
Nam hình thành thói quen sử dụng ngoại tệ 
khi tham gia các giao dịch kinh doanh hàng 
ngày nhằm tối đa lợi ích của mình. Do đó, 
rất nhiều giao dịch hiện nay, các bên thoả 
thuận sử dụng đồng tiền là ngoại tệ, đặt biệt 
là Đồng Đô la Mỹ (USD) làm đơn vị tiền 
tệ để sử dụng khi tiến hành báo giá, định 
giá, ghi giá, thanh toán…. trong hợp đồng. 
Trong khi đó, chính sách quản lý ngoại hối 
được thể hiện trong hệ thống pháp luật Việt 
Nam lại không cho phép được tự do sử dụng 
ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam. Điều này đã 
mang lại không ít rủi ro cho các bên cũng 
như phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật 
mà hậu quả xấu nhất là có thể là làm cho 
Hợp đồng đã ký kết bị vô hiệu.

Quy định pháp luật về ngoại hối
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, 

“đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền 
chung châu Âu và đồng tiền chung khác 
được sử dụng trong thanh toán quốc tế và 

khu vực (sau đây gọi là ngoại tệ)”1 được 
xem là một loại ngoại hối và việc sử dụng 
ngoại tệ tại Việt Nam phải chịu sự ràng buộc 
cũng như phải tuân thủ theo các quy định 
của pháp luật Việt Nam về ngoại hối mà cụ 
thể là Pháp lệnh về ngoại hối năm 2005; 
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 
pháp lệnh ngoại hối năm 2013.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều 
của pháp lệnh ngoại hối năm 2013 có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01/01/2014 đã khắc 
phục nhiều quy định bất cập của Pháp lệnh 
về ngoại hối năm 2005. Trong đó, đã bổ sung 
vào Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 
một số hoạt động “báo giá”, “định giá”, “ghi 
giá” không được thực hiện bằng ngoại hối 
trên lãnh thổ Việt Nam: “Trên lãnh thổ Việt 
Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, 
quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong 
hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương 
tự khác của người cư trú, người không cư 
trú không được thực hiện bằng ngoại hối, 
trừ các trường hợp được phép theo quy định 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”. 

Đồng thời tại Điều 3 Thông tư 32/2013/
1  Khoản 1 Điều 4 Pháp lệnh Ngoại 
hối năm 2005
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TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định 
hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ 
Việt Nam quy định về nguyên tắc hạn chế 
sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam 
như sau: “Trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các 
trường hợp được sử dụng ngoại hối quy 
định tại Điều 4 Thông tư này, mọi giao dịch, 
thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, 
định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận 
và các hình thức tương tự khác (bao gồm 
cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, 
dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) 
của người cư trú, người không cư trú không 
được thực hiện bằng ngoại hối”.

Như vậy, về mặt nguyên tắc, trên lãnh thổ 
Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm 
yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá 
trong hợp đồng… đều không được thực hiện 
bằng ngoại hối trừ 17 trường hợp được liệt 
kê tại Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN.

Ví dụ cho trường hợp được thanh toán 
bằng ngoại tệ: Ông Julien Michel Ranjard 
đang sinh sống tại Hồng Kông đề nghị Công 
ty Luật FDVN là doanh nghiệp Việt Nam tư 
vấn, hỗ trợ pháp lý, đại diện cho ông để thực 
hiện các thủ tục cần thiết yêu cầu Công ty A  
hoàn trả toàn bộ số tiền và bồi thường thiệt 
hại do chậm thực hiện nghĩa vụ. Theo quy 
định tại khoản 16 Điều 4 Thông tư 32/2013/
TT-NHNN thì người cư trú được báo giá, 
định giá bằng ngoại tệ và nhận thanh toán 
bằng ngoại tệ chuyển khoản khi cung cấp 
hàng hóa, dịch vụ cho người không cư trú. 
Trên cơ sở đó, Công ty Luật FDVN đã ký 
Hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng 
và lựa chọn đồng đô la Mỹ (USD) để thanh 
toán. Hợp đồng đã được thực hiện và ông 
Julien Michel Ranjard đã thực hiện nghĩa 
vụ thanh toán cho Công ty Luật FDVN bằng 
hình thức chuyển khoản.

Vậy giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ 
thì kê khai nộp thuế bằng ngoại tệ không? 
Tại Điều 27 Thông tư 156/2013/TT-BTC, 
đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam, trừ 
trường hợp được nộp thuế bằng ngoại tệ 

theo quy định của chính phủ. Tuy nhiên, 
tại thời điểm hiện tại chưa có văn bản nào 
của chính phủ quy định về trường hợp được 
nộp thuế bằng ngoại tệ mà mới có quy định 
tại một số Thông tư hướng dẫn đặc thù 
(bao gồm: Thông tư số 56/2008/TT-BTC 
ngày 23/6/2008, Thông tư số 176/2014/
TT-BTC ngày 17/11/2014, Thông tư số  
36/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 có hướng 
dẫn đồng tiền khai thuế, nộp thuế đối với 
hoạt động dầu khí; Thông tư số 38/2015/TT-
BTC ngày 25/3/2015 có hướng dẫn đồng 
tiền nộp thuế đối với thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu).

Tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/
TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý 
thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 
12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về thuế và 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ 
Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung 
ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2015) hướng dẫn về tỷ giá:

“3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi 
phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy 
đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá 
giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ 
Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
ngày 22  tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về 
chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:
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- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán 
doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân 
hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài 
khoản…”

Tại tiết e khoản 2 Điều 16 Thông tư số 
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 
51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị 
định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 
của Chính phủ quy định về hóa đơn bán 
hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn về 
đồng tiền ghi trên hóa đơn:

“e) Đồng tiền ghi trên hoá đơn
Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt 

Nam.
Trường hợp người bán được bán hàng thu 

ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng 
số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, 
phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la 
Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ 
giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá 
giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ 
liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.”

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đối với 
các trường hợp cá nhân, tổ chức có doanh 
thu bằng ngoại tệ thì vẫn phải kê khai, nộp 
thuế bằng đồng Việt Nam (VND). Khi xuất 
hóa đơn được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ 
ghi bằng tiếng việt và tỷ giá ghi trên hóa đơn 
là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại 
nơi mở tài khoản.

Việc vi phạm này có làm cho Hợp đồng 
đã ký kết giữa các bên vô hiệu hay không?

Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên 
về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt 
quyền, nghĩa vụ của các bên về một vấn đề 
nào đó2. Một hợp đồng có hiệu lực pháp lý 
thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện có 
hiệu lực theo quy định của pháp luật. Tại 
khoản 1 Điều 117 Bộ Luật sân dự 2015, điều 

2  Điều 385 Bộ luật dân sự năm 2015.

kiện có hiệu lực của một giao dịch hay một 
hợp đồng như sau: “a) Chủ thể có năng lực 
pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự 
phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập; 
b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn 
toàn tự nguyện; c) Mục đích và nội dung 
của giao dịch dân sự không vi phạm điều 
cấm của luật, không trái đạo đức xã hội”. 
Giao dịch dân sự có mục đích, nội dung vi 
phạm điều cấm của luật thì vô hiệu3.

Trước đây, Bộ luật dân sự năm 2005 (có 
hiệu lực đến trước ngày 01/01/2017) có quy 
định điều kiện có hiệu lực của hợp đồng 
bao gồm:“ a) Người tham gia giao dịch có 
năng lực hành vi dân sự; b) Mục đích và nội 
dung của giao dịch không vi phạm điều cấm 
của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 
c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự 
nguyện”. Giao dịch dân sự có mục đích và 
nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật 
thì vô hiệu.

Như vậy, so với Bộ luật Dân sự 2005, Bộ 
luật dân sự năm 2015 đã thay thế cụm từ “vi 
phạm điều cấm của pháp luật” thành cụm 
từ “vi phạm điều cấm của luật”. Theo đó, 
“điều cấm của pháp luật” ở đây được hiểu 
là những quy định của pháp luật không cho 
phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất 
định4. Các quy định về “điều cấm” này có 
thể tồn tại trong luật hoặc các văn bản dưới 
luật như các Nghị định, Thông tư, Pháp 
lệnh… Trong khi đó, “điều cấm của luật” 
là những quy định của luật không cho phép 
chủ thể thực hiện những hành vi nhất định5 
chỉ ở trong văn bản Luật do Quốc hội ban 
hành.

Theo quy định tại Điều 4 của Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 
thì pháp lệnh và thông tư không phải là văn 
bản luật. Do vậy, các giao dịch/hợp đồng có 
đối tượng là ngoại hối, cụ thể là việc thỏa 
thuận giá cả và phương thức thanh toán 

3  Điều 123 Bộ luật Dân sự 2015.
4  Điều 128 Bộ luật Dân sự 2005.
5  Điều 123 Bộ luật Dân sự 2015.
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bằng ngoại tệ là hành vi bị cấm tại Pháp 
lệnh ngoại hối, nếu áp dụng Bộ luật Dân sự 
2005 thì sẽ được xác định là vô hiệu, nếu áp 
dụng Bộ luật Dân sự 2015 thì trường hợp 
này không thuộc trường hợp vi phạm điều 
cấm của luật nên sẽ không bị vô hiệu.

Như vậy, từ ngày Bộ luật dân sự năm 
2015 có hiệu lực (ngày 01/01/2017) thì điều 
cấm làm cho hợp đồng vô hiệu chỉ có thể là 
các quy định của luật. Quy định này là một 
nội dung sửa đổi mang tính tiến bộ của Bộ 
luật Dân sự 2015 với tính chất “mở” hơn 
cho các bên trong việc tự do hợp đồng, tôn 
trọng thỏa thuận tự nguyện giữa các bên, 
hạn chế việc tuyên bố hợp đồng vô hiệu quá 
nhiều, tùy tiện.

Tuy nhiên, đây là một hành vi vi phạm 
quy định của pháp luật về ngoại hối nên 
vẫn sẽ bị xem xét xử lý chế tài. Căn cứ theo 
Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 88/2019/
NĐ-CP thì đối với hành vi “Giao dịch, báo 
giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa 
thuận, niêm yết, quảng cáo giá hàng hóa, 
dịch vụ, quyền sử dụng đất và các hình thức 
tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc 
điều chỉnh giá hàng hoá, dịch vụ, giá trị của 
hợp đồng, thỏa thuận) bằng ngoại tệ không 
đúng quy định của pháp luật” thì sẽ bị phạt 
tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 
đồng đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức 
có hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 
02 lần so với cá nhân là từ 60.000.000 đồng 
đến 100.000.000 đồng.

Thực tiễn xét xử
Quy định của pháp luật là vậy, thế 

nhưng trên thực tế, khi giải quyết các tra-
nh chấp giao dịch bằng ngoại tệ, Hội đồng 
xét xử vẫn áp dụng tinh thần Nghị quyết số  
04/2003/NQ-HĐTP ngày 27/5/2003 của 
Hội Đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn 
Pháp lệnh hợp đồng kinh tế để xử lý vụ án: 

Một là, nếu trong nội dung của hợp đồng 
các bên có thoả thuận giá cả, thanh toán 
bằng ngoại tệ trong khi đó một hoặc các bên 
không được phép thanh toán bằng ngoại tệ, 

nhưng thực tế các bên đã thanh toán cho 
nhau bằng Đồng Việt Nam thì không bị coi 
là vô hiệu. 

Điển hình là vụ án tranh chấp hợp đồng 
mua bán hàng hoá giữa nguyên đơn là 
Công ty Hà Thanh – Bộ Quốc Phòng và Bị 
đơn Công ty Cổ phần Thép Thiên An theo 
Quyết định giám đốc thẩm số 70/2014/
KDTM-GĐT ngày 29/7/2014 của Toà án 
kinh tế Toà án nhân dân tối cao. Theo vụ 
án, Công ty Hà Thanh – Bộ Quốc Phòng 
và Công ty Cổ phần Thép Thiên An ký 
hợp đồng kinh tế về việc mua bán 816,97 
tấn (+/- 10%) thép cán nóng, dạng cuộn, 
xuất xứ Nhật Bản, tổng trị giá hợp đồng là 
7.422.000.000 đồng. Biên bản nhận nợ ngày 
08/01/2010 được ký kết sau Hợp đồng kinh tế  
03 09/HT-PT ngày 11/11/2009 và trước khi 
các bên giao nhận hàng (ngày 12/01/2010). 
Tại Khoản 1.1 Điều 1 Hợp đồng số 03-09 
ngày 11/11/2009 quy định thì tổng trị giá lô 
hàng là 7.422.000.000 đồng (+/-10%), tỷ 
giá tạm tính 1 USD = 18.500 đồng, “giá 
trên là giá tạm tính”, nên sau đó vào ngày 
08/01/2010, các bên ký Biên bản nhận nợ 
xác định lại trị giá lô hàng. Toà án kinh tế 
Toà án nhân dân tối cao nhận định, mặc dù 
Biên bản có tiêu đề là nhận nợ nhưng thực 
chất là thỏa thuận mới của các bên về giá 
trị hợp đồng, các khoản thuế, phí đều được 
thỏa thuận tính bằng đồng đô la Mỹ làm 
đồng tiền định giá (để bảo đảm ổn định giá 
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trị của hợp đồng) nhưng việc thanh toán là 
đồng tiền Việt Nam được quy đổi theo tỷ giá 
bán ra thực tế của Ngân hàng TMCP Nhà 
HN... tại từng thời điểm thanh toán. Trên 
thực tế, Bị đơn Công ty Thiên An cũng thanh 
toán cho Nguyên đơn Công ty Hà Thanh 
bằng tiền đồng Việt Nam thông qua chuyển 
khoản tại Ngân hàng TMCP Nhà HN, chi 
nhánh cầu Giấy nên thỏa thuận của các bên 
không bị coi là vô hiệu và cũng không vi 
phạm Pháp lệnh về quản lý ngoại hối. Tòa 
án cấp sơ thẩm cho rằng Biên bản nhận nợ 
vô hiệu do các bên thỏa thuận giá trị hợp 
đồng bằng ngoại tệ, từ đó không căn cứ 
vào Biên bản nhận nợ để giải quyết vụ án 
là không đúng. Tòa án cấp phúc thẩm cho 
rằng Biên bản nhận nợ không vô hiệu là có 
căn cứ6.

Như vậy, trong trường hợp này, yếu tố 
thanh toán bằng Đồng Việt Nam rất quan 
trọng, ảnh hưởng đến hiệu lực toàn bộ của 
cả hợp đồng. Nếu trong nội dung của hợp 
đồng các bên có thoả thuận giá cả, thanh 
toán bằng ngoại tệ trong khi đó một hoặc 
các bên không được phép thanh toán bằng 
ngoại tệ, nhưng sau đó thực tế các bên đã 
thanh toán cho nhau bằng Đồng Việt Nam 
thì không bị coi là vô hiệu. 

Hai là, nếu trong nội dung của hợp đồng 
các bên có thoả thuận thanh toán bằng ngoại 
tệ và thực tế đã thanh toán bằng ngoại tệ, 
trong khi đó một hoặc các bên không được 
phép thanh toán bằng ngoại tệ, thì hợp đồng 
bị coi là vô hiệu toàn bộ. Hai bên khôi phục 
tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những 
gì đã nhận theo quy định của Bộ luật Dân 
sự. 

Điển hình là vụ án yêu cầu thanh toán 
tiền thuê nhà, tiền đặt cọc và tiền phạt giữa 
ông Y và ông T. Ngày 27/01/2018 ông Y và 

6  Quyết định giám đốc thẩm số 70/2014/
KDTM-GĐT ngày 29/7/2014 của Toà án kinh tế Toà 
án nhân dân tối cao. 

ông Trần Văn T đã ký hợp đồng thuê nhà 
Lô số 73, tờ bản đồ số 10, tại địa chỉ số 
42 Đường P, quận N, thành phố Đà Nẵng. 
Theo hợp đồng này, giá thuê là 2400 USD/
tháng. Thời hạn thuê nhà là 05 năm. Tiền 
cọc là 7200 USD tương đương 3 tháng tiền 
thuê nhà, được trả 06 tháng một lần. Mục 
đích thuê nhà là cung cấp các dịch vụ nhà 
hàng – khách sạn. Căn cứ theo hợp đồng 
ông Y đã thanh toán 06 tháng tiền thuê nhà 
với số tiền là 14.400 USD theo ủy nhiệm 
chi số 452985 ngày 09/2/2018 và 03 tháng 
tiền cọc là 7.200 USD theo điện chuyển tiền 
ngày 29/12/2017. Tổng số tiền mà ông Y đã 
thanh toán cho ông Trần Văn T là 21.600 
USD. Ngày 27/01/2018 ông Trần Văn T đã 
bàn giao nhà cho ông Y, toàn bộ nội thất 
của ngôi nhà đã bị hư hỏng hoàn toàn, tất 
cả các thiết bị vệ sinh đều không thể sử 
dụng và phục vụ cho mục đích kinh doanh 
của ông Y. Vào ngày 27/02/2018, ông Y phải 
thuê đội vệ sinh với chi phí là 30.000.000 
đồng đến tháo dỡ và chuyển toàn bộ thiết 
bị cũ ra khỏi nhà và đầu tư thay thế thiết 
bị mới. Yêu cầu Tòa án xem xét và hủy bỏ 
Hợp đồng thuê nhà đã ký ngày 27/01/2018 
giữa ông Y và ông Trần Văn T vì đã vi phạm 
các quy định của pháp luật Việt Nam. Yêu 
cầu ông Trần Văn T trả lại tiền đặt cọc và 
thuê nhà 06 tháng tiền thuê nhà là 21.600 
USD cộng với tiền phạt tương đương với 03 
tháng tiền thuê nhà là 7.200 USD vì đã đơn 
phương chấm dứt hợp đồng. Tổng cộng số 
tiền mà ông T phải trả lại là 667.008.000 
đồng. 

Tại bản án sơ thẩm tuyên, Toà án Tuyên 
hợp đồng thuê nhà ký ngày 27/01/2018 giữa 
ông Y và ông Trần Văn T vô hiệu. Buộc ông 
Trần Văn T phải trả lại cho ông Y số tiền 
500.256.000 đồng, Không chấp nhận yêu 
cầu của nguyên đơn về việc phạt hợp đồng 
ông Trần Văn T số tiền 166.752.000 đồng, 
Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn 
về việc buộc nguyên đơn phải bồi thường tài 
sản bằng giá trị là: 500.325.000 đồng
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Cấp phúc thẩm nhận định: Hợp đồng 
thuê nhà lập ngày 27/01/2018,7 giữa ông Y 
và ông Trần Văn T, trong đó quy định giá 
thuê nhà là đồng USD và thực tế các bên 
cũng đã thanh toán bằng đồng USD. Giao 
dịch này được thực hiện trên lãnh thổ Việt 
Nam, do đó được điều chỉnh theo quy định 
của pháp luật Việt Nam. Căn cứ Điều 22 
Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 và các Điều 
3, 4 Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 
26/12/2013 của Ngân hàng nhà nước Việt 
Nam, hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế 
sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, 
thì hợp đồng này là vi phạm điều cấm của 
pháp luật. Do đó Tòa án cấp sơ thẩm căn 
cứ vào điểm c Điều 117, Điều 131 Bộ luật 
Dân sự năm 2015, tuyên bố hợp đồng cho 
thuê nhà nêu trên là vô hiệu và buộc các 
bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn 
trả cho nhau những gì đã nhận là đúng quy 
định pháp luật, nên không có căn cứ để 
chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông T về 
nội dung này. Bản án phúc thẩm tuyên: Bác 
kháng cáo của ông Trần Văn T, giữ nguyên 
bản án sơ thẩm7.

Như vậy, trong trường hợp này, mặc dù 
hợp đồng được xác lập tại thời điểm Bộ luật 
Dân sự 2015 có hiệu lực nhưng trong nội 
dung của hợp đồng các bên có thoả thuận 
thanh toán bằng ngoại tệ, trong khi đó các 
bên không được phép thanh toán bằng ngoại 
tệ, thì vẫn được Toà án xác định là vô hiệu 
toàn bộ và được xử lý theo hậu quả pháp lý 
của hợp đồng vô hiệu.

Xem thêm một số bản án khác được tổng 
hợp tại: http://fdvn.vn/tong-hop-ban-an-va-
quyet-dinh-giam-doc-tham-lien-quan-den-
tranh-chap-hop-dong-co-thoa-thuan-su-
dung-ngoai-te/

Mặc dù Pháp lệnh hợp đồng kinh tế đã 
hết hiệu lực pháp luật nhưng Nghị quyết số 
04/2003/NQ-HĐTP vẫn chưa có văn bản 
7  Bản án số 153/2019/DS-PT ngày 29/8/2019 
của Toà án cấp cao tại Đà Nẵng về việc “Yêu cầu 
thanh toán tiền thuê nhà, tiền đặt cọc và tiền phạt”.

thay thế, tinh thần của nó vẫn đảm bảo tính 
hợp lý, linh hoạt và phù hợp với thực tiễn 
cuộc sống.

Tuy nhiên, việc xác định các giao dịch/
hợp đồng có đối tượng là ngoại hối tuỳ 
trường hợp sẽ có hiệu lực hoặc vô hiệu sẽ 
là mâu thuẫn với Pháp lệnh ngoại hối và Bộ 
luật Dân sự 2015, khi mà Pháp lệnh Ngoại 
hối quy định cấm “mọi giao dịch bằng ngoại 
hối” và Bộ luật Dân sự 2015 quy định nội 
dung giao dịch vi phạm điều cấm của Luật 
thì mới vô hiệu.

Một số ý kiến đề xuất
Từ các phân tích trên, để tránh sự không 

thống nhất trong các quy định của pháp luật, 
tránh sự tuỳ nghi trong quan điểm giải quyết 
của các thẩm phán, đảm bảo được quyền lợi 
của các bên trong hợp đồng/giao dịch, tác 
giả đề xuất một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, vì tính chất quan trọng cũng 
như ảnh hưởng của việc sử dụng ngoại tệ 
đối với nền tài chính quốc gia, cần xây dựng 
Luật ngoại hối thay vì Pháp lệnh ngoại hối, 
hoặc cụ thể hoá tinh thần của Pháp lệnh 
ngoại hối vào các văn bản luật chuyên ngành 
để nâng cao tính pháp lý cho vấn đề này. 
Đồng thời sửa đổi quy định tại Điều 22 Pháp 
lệnh ngoại hối năm 2005 theo hướng không 
cấm việc ghi giá, báo giá trong hợp đồng 
bằng ngoại hối nếu việc ghi giá, định giá 
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đó có xác định tỷ giá áp dụng và được quy 
đổi ra Việt Nam Đồng khi thực hiện thanh 
toán. Nếu quy định như vậy, các giao dịch 
ghi giá, báo giá là ngoại hối nhưng thực tế 
thanh toán bằng đồng Việt Nam thì sẽ không 
vi phạm luật ngoại hối và không bị vô hiệu. 
Tương tự, các giao dịch thanh toán bằng 
ngoại hối thì vi phạm quy định của Luật và 
bị vô hiệu theo quy định của Bộ luật Dân 

sự 2015. Điều này sẽ giúp xoá bỏ sự “phô 
chênh” khi áp dụng  quy định về giao dịch 
vô hiệu của Bộ luật Dân sự 2015 đối với các 
giao dịch thanh toán bằng ngoại hối, đồng 
thời hạn chế việc tuyên bố hợp đồng vô hiệu 
quá nhiều, tùy tiện khiến quyền và lợi ích 
hợp pháp của các bên không được đảm bảo.

Thứ hai, Hội đồng Thẩm phán Toà án 
nhân dân tối cao cần có văn bản mới hướng 
dẫn cụ thể vấn đề này, đồng thời lựa chọn 
các bản án có đường lối, nguyên tắc xét xử 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ luật Dân sự 2005, 2015
2. Pháp lệnh Ngoại hối 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2013
3. http://fdvn.vn/tong-hop-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-lien-quan-den-tranh-

chap-hop-dong-co-thoa-thuan-su-dung-ngoai-te/
4. https://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/home
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Tình huống pháp lý: Sử dụng Chứng 
minh nhân dân trong thời gian chờ cấp 
thẻ Căn cước công dân. 

Tôi được cấp Chứng minh nhân dân vào 
ngày 05/06/2011. Đến đầu tháng 06/2021 
tôi có đến Ủy ban nhân dân phường Y, thành 
phố P, tỉnh G để chuyển từ Chứng minh nhân 
dân sang Căn cước công dân. Trên giấy hẹn 
đề ngày 15/6/2021 đến nhận kết quả. Tôi lên 
Công an thành phố lấy thì cán bộ nói là chưa 
có vì số lượng quá tải nên làm chưa kịp, sau 
đó cấp cho tôi Giấy hẹn mới. Tôi muốn hỏi 
rằng thời gian cấp căn là bao lâu? Trong thời 
gian chờ cấp Căn cước công dân thì tôi có 
được tiếp tục sử dụng Chứng minh nhân dân 
9 số cũ không? Rất mong Luật sư FDVN tư 
vấn!

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 ng-
hiên cứu các quy định pháp luật liên quan, 
FDVN có một số trao đổi như sau:

[1]. Về thời hạn cấp đổi thẻ Căn cước 
công dân

Theo quy định tại Điều 25 Luật căn cước 
công dân 2014 thì thời hạn cấp, đổi, cấp lại 
thẻ Căn cước công dân như sau:

- Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày 
làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; 
không quá 15 ngày làm việc đối với trường 
hợp cấp lại;

- Tại các huyện miền núi vùng cao, biên 
giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc 
đối với tất cả các trường hợp;

- Tại các khu vực còn lại không quá 15 
ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;

Thời gian nêu trên được tính kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tuy nhiên vừa qua, với mục tiêu cấp 50 
triệu thẻ Căn cước công dân gắn chíp trước 
ngày 01/7/2021 của Bộ công an nên có thể 
dẫn đến hồ sơ quá tải và thời gian trả thẻ bị 

chậm trễ hơn so với quy định.
[2]. Về việc sử dụng số Chứng minh 

nhân dân cũ trong thời gian chờ cấp thẻ 
Căn cước công dân

Điều 15 Thông tư 07/2016/TT-BCA được 
sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Thông 
tư 40/2019/TT-BCA có quy định như sau:

“Khi công dân làm thủ tục chuyển từ 
Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh 
nhân dân 12 số sang thẻ Căn cước công dân 
thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành như 
sau:

1. Đối với Chứng minh nhân dân 9 số:
a) Trường hợp Chứng minh nhân dân 9 

số còn rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân 
dân và chữ) thì cấp giấy hẹn trả thẻ Căn 
cước công dân cùng Chứng minh nhân dân 
chưa cắt góc cho công dân đến làm thủ tục 
để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ Căn 
cước công dân. Khi trả thẻ Căn cước công 
dân, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công 
dân nộp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công 
dân cùng với Chứng minh nhân dân và tiến 
hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước 
của Chứng minh nhân dân đó, mỗi cạnh góc 
vuông là 2cm, ghi vào hồ sơ và trả Chứng 
minh nhân dân đã được cắt góc cho người 
đến nhận thẻ Căn cước công dân; trường 
hợp công dân yêu cầu trả thẻ Căn cước công 
dân qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo 
yêu cầu thì cơ quan quản lý căn cước công 
dân nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành cắt góc và 
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trả Chứng minh nhân dân đã cắt góc ngay 
sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

…”.
Dẫn chiếu theo quy định nêu trên, trường 

hợp Chứng minh nhân dân 9 số của bạn còn 
rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và 
chữ), đồng thời, chưa bị cắt góc thì bạn có 
thể sử dụng Chứng minh nhân dân này trong 
thời gian chờ cấp thẻ Căn cước công dân 
cùng Giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân.

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 CVPL Nguyễn Thị Sương
Công ty Luật FDVN

Tình huống pháp lý: Pháp luật quy 
định như thế nào về thời gian nghỉ giữa 
ca làm việc?

Ca sáng: từ 7h00 sáng đến 16h00, thường 
tăng ca đến 19h00, có nghỉ giữa giờ 01h từ 
12h00 đến 13h00.

- Ca đêm: từ 19h00 đến 4h00, thường 
tăng ca đến 7h00, có nghỉ giữa giờ từ 24h00 
đến 01h00.

Cho tôi hỏi với quy định mới của Bộ luật 
Lao động 2019 thì Công ty cần lưu ý vấn 
đề gì về thời gian làm việc nêu trên không? 
Cảm ơn Luật sư!

Trả lời:
1. Theo khoản 2 Điều 63 Nghị định 

145/2020/NĐ-CP thì: “2. Tổ chức làm việc 
theo ca là việc bố trí ít nhất 02 người hoặc 
02 nhóm người thay phiên nhau làm việc 
trên cùng một vị trí làm việc, tính trong thời 
gian 01 ngày (24 giờ liên tục”. Đối chiếu 
với quy định này thì xác định được Công ty 
của Qúy Khách đã bố trí ca làm việc.

 Về thời gian nghỉ giữa giờ, khoản 1 
Điều 109 Bộ luật Lao động 2019 quy định: 
“Người lao động làm việc theo thời giờ làm 
việc quy định tại Điều 105 của Bộ luật này từ 

06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ 
giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc 
ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 
phút liên tục ...”.

 Như vậy theo quy định pháp luật, 
Công ty phải cho NLĐ  nghỉ giữa giờ ít nhất 
30 phút liên tục.

 2. Đồng thời, tại đoạn 2 khoản 1 
Điều 109 BLLĐ 2019 và khoản 3 Điều 63 
Nghị định 145/2020/NĐ-CP cũng quy định, 
dù NLĐ được nghỉ ngơi trong khoảng thời 
gian nêu trên nhưng Công ty phải tính lương 
cho thời gian NLĐ nghỉ ngơi bởi 2 ca làm 
việc đáp ứng điều kiện tại khoản 3 Điều 63 
Nghị định 145/2020, gồm:

 - NLĐ làm việc trong ca từ 06 giờ 
trở lên: cả ca ngày và ca đêm NLĐ đều làm 
trong 12 giờ.

 - Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca 
làm việc liền kề không quá 45 phút: Ca đêm 
và ca ngày liên tục với nhau, không có thời 
gian chuyển tiếp.

3. Công ty cần lưu ý, Công ty có quyền 
quyết định về thời điểm nghỉ giữa ca nhưng 
không được bố trí thời gian nghỉ vào thời 
điểm bắt đầu hoặc kết thúc ca làm việc 
(khoản 3 Điều 63 Nghị định 145/2020). 
Đồng thời người lao động làm việc theo ca 
được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển 
sang ca làm việc khác (Điều 110 Bộ luật lao 
động 2019).

Luật sư Trần Hậu - Công ty Luật 
FDVN
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Tình huống pháp lý: Kê khai thuế cho 
chi nhánh hoạch toán phụ thuộc như thế 
nào? 

Công ty tôi kinh doanh hàng điện tử có 
trụ sở chính ở tại quận H, thành phố Đà 
Nẵng, tháng 4/2021 có thành lập chi nhánh 
phụ thuộc ở quận Đ, thành phố Hà Nội. Chi 
nhánh có hóa đơn, con dấu riêng, có doanh 
thu. Tôi muốn hỏi là nếu trụ sở chính cử 
người ra Hà Nội làm việc và trụ sở chính 
trả lương, vậy thì trụ sở chính hay chi nhánh 
phải kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người 
lao động? Các khoản lệ phí môn bài, thuế 
GTGT và thuế TNDN thì chi nhánh hay trụ 
sở chính phải kê khai nộp? Rất mong Luật 
sư FDVN tư vấn!

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 ng-
hiên cứu các quy định pháp luật liên quan, 
FDVN có một số trao đổi như sau:

[1]. Về việc kê khai nộp Thuế thu nhập 
cá nhân cho người lao động

 Theo quy định tại điểm a, điểm c 
Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/
TT-BTC được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 21 
Thông tư 92/2015/TT-BTC thì:

 “a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập 
thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân 
đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công 
có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu 
nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập 
cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền 
không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế 
hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường 
hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả 
thu nhập thì không phải khai quyết toán 
thuế thu nhập cá nhân.

 …
c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế
- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở 

sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế 

tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, 
cá nhân. 

…”.
 Theo thông tin mà bạn cung cấp thì 

trụ sở chính công ty của bạn cử người ra 
chi nhánh để làm việc và trụ sở chính trực 
tiếp trả lương cho người lao động, tức trụ 
sở chính có phát sinh tiền lương, tiền công 
cho người lao động làm việc tại chi nhánh, 
do đó, theo quy định nêu trên trụ sở chính sẽ 
phải có trách nhiệm khấu trừ, kê khai quyết 
toán thuế thu nhập cho người lao động và 
nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan trực tiếp 
quản lý thuế của trụ sở chính tại thành phố 
Đà Nẵng.

[2] Về việc kê khai nộp Lê phí môn bài
Chi nhánh là một trong những người nộp 

lệ phí môn bài theo quy định tại Khoản 6 
Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP. 
Ngoài ra, địa điểm nộp lệ phí môn bài còn 
được quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị 
định số 126/2020/NĐ-CP như sau:

“1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với 
người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh 
doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy 
định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 
Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có 
hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố 
nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp 
sau đây:

…
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*Hình minh họa: Nguồn internet

k) Khai lệ phí môn bài tại nơi có đơn vị 
phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.”

Vì chi nhánh phụ thuộc có địa chỉ khác 
tỉnh nơi có trụ sở chính nên trường hợp này 
chi nhánh phụ thuộc phải có trách nhiệm kê 
khai, nộp lệ phí môn bài tại cơ quan thuế 
quản lý trực tiếp chi nhánh tại Hà Nội.

[3] Về việc kê khai Thuế giá trị gia tăng
Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/

TT-BTC có hướng dẫn như sau:
“Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng
1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá 

trị gia tăng cho cơ quan thuế
a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế 

giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý 
trực tiếp.

…
c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị 

trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp 
tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính 
thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá 
trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực 
tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực 
thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát 
sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập 
trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

Như vậy, nếu chi nhánh có trực tiếp bán 
hàng, có phát sinh doanh thu thì chi nhánh 

phải thực hiện kê khai, nộp Thuế giá trị gia 
tăng tại cơ quan trực tiếp quản lý chi nhánh 
ở Hà Nội.

[4] Về việc kê khai Thuế thu nhập  
doanh nghiệp.

Căn cứ theo điểm c Khoản 1 Điều 12 
Thông tư số 156/2013/TT-BTC được sửa đổi 
bởi Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC thì 
“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực 
thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn 
vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai 
thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ 
khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp 
thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ 
sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực 
thuộc.”.

Chính vì vậy, chi nhánh phụ thuộc sẽ 
không phải nộp hồ sơ khai Thuế thu nhập 
doanh nghiệp mà thay vào đó, trụ sở chính 
của Công ty bạn phải chịu trách nhiệm kê 
khai tập trung Thuế thu nhập doanh nghiệp 
cho cả phần phát sinh tại chi nhánh phụ 
thuộc.

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 CVPL Nguyễn Thị Sương
Công ty Luật FDVN
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