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Áp dụng công thức tính lãi suất ngân hàng
mới
Ngân hàng Nhà nước mới đây ban
hành Thông tư số 14/2017/TT-NHNN quy
định về phương pháp tính lãi trong hoạt động
nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín
dụng với khách hàng được ban hành. Thay thế
cho Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN về
việc ban hành Quy định phương pháp tính và
hạch toán thu, trả lãi của Ngân hàng Nhà
nước và các tổ chức tín dụng.
Theo đó, thời gian sử dụng để quy đổi mức lãi
suất tính lãi theo tỷ lệ %/tháng, %/tuần, %/giờ
sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày; quy đổi
mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày sang mức lãi
suất theo tỷ lệ %/năm và ngược lại được tính
như sau: 1 năm là 365 ngày; Một tháng là 30
ngày; 1 tuần là 7 ngày; 1 ngày là 24 giờ.
Đây là quy định mới, quan trọng bắt đầu có
hiệu lực từ 1/1/2018.
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Sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng
đất
Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, Nghị định
số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị
định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu
tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Cụ thể, Nghị định này sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số
45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định
về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số
46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định
về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.


Mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án
Nghị định 115/2017/NĐ-CP ngày 16/10/2017 quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân
thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã
nộp có hiệu lực từ 1/1/2018.
Mức tiền nộp để bảo đảm thi hành án phạt tiền do cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền quyết định
trong từng trường hợp cụ thể nhưng không dưới 50% và không cao hơn mức phạt tiền cao nhất quy định
tại điều khoản được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với pháp nhân thương mại.


Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
Theo Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày
15/11/2017 quy định về đầu tư ra nước ngoài
trong hoạt động dầu khí, để chuẩn bị đầu tư hoặc
triển khai dự án dầu khí tại nước ngoài, nhà đầu tư
được phép thành lập hoặc tham gia thành lập công
ty điều hành tại Việt Nam, tại nước tiếp nhận đầu
tư hoặc tại nước thứ ba theo quy định của pháp
luật có liên quan, hợp đồng dầu khí và thông lệ
công nghiệp dầu khí quốc tế được chấp nhận
chung.
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Nghị định này co hiệu lực từ ngày 1/1/2018.


Quy định mới về phạt VPHC lĩnh vực đầu tư xây dựng
Có hiệu lực từ ngày 15/01/2018, Nghị định 139/2017/NĐCP ngày 27/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh
doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh
doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật;
kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng
nhà và công sở.
Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hoạt động đầu
tư xây dựng là 1 tỷ đồng; trong lĩnh vực khai thác, chế biến,
kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh
doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật;
kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở là 300 triệu đồng.
Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ một số trường hợp).
Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền
đối với tổ chức.


5 tội bỏ án tử hình từ năm 2018
Từ ngày 1/1/2018, Bộ luật Hình sự 2015 chính thức có hiệu lực, theo đó 11 tội danh tại Bộ luật Hình sự
1999 không còn gồm Kinh doanh trái phép; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây
hậu quả nghiêm trọng; Báo cáo sai trong quản lý kinh tế; Tảo hôn; Đăng ký kết hôn trái pháp luật. Trong
đó, tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng được thay thế bằng 9 tội danh mới.
Nhiều tội danh khác bỏ án tử hình gồm Cướp tài sản, Đầu hàng địch, Chống mệnh lệnh, Sản xuất, buôn
bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan
trọng về an ninh quốc gia.


Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2018
Theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người
lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2018 như sau: Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng; vùng II:
3.530.000 đồng/tháng; vùng III: 3.090.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng. Như vậy, mức
lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương cũ khoảng 180.000-230.000 đồng/tháng.
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Chủ doanh nghiệp trốn đóng BHXH có thể ở tù đến
7 năm
Từ ngày 1/1/2018 người làm việc theo hợp đồng lao
động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng phải
tham gia đóng BHXH bắt buộc.
Đồng thời, cũng từ ngày 1/1/2018, quy định về xử lý
hình sự đối với tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại
Điều 216 của Bộ luật Hình sự 2015 bắt đầu có hiệu lực
thi hành.
Theo đó, gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất
nghiệp bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, phạt cải
tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù 3 tháng
đến 2 năm. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế... đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm sẽ bị
phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1
năm; Phạm tội 2 lần trở lên phạt tiền tư 200 đến 500 triệu hoặc phạt từ từ 6 tháng đến 3 năm; Tội trốn
đóng bảo hiểm từ 1 tỷ đồng trở lên phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 - 7 năm.


Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần
Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần có
hiệu lực từ 01/01/2018.
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