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I. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”)
Thông tư số 31/2017/TT-BTC ngày 18/04/2017 của Bộ Tài chính về việc
sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày
26/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia
tăng
Theo đó, thời gian Kho bạc Nhà nước thực hiện hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế trong
thời hạn 01 ngày làm việc (quy định hiện nay là trong thời hạn chậm nhất 03 ngày làm việc),
kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản
thu NSNN do cơ quan thuế chuyển đến (khoản 2 Điều 1).
Ngoài ra, theo sửa đổi, thời điểm Kho bạc Nhà nước chi hoàn thuế cũng sẽ được cập nhật
công khai trên Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế (khoản 3 Điều 1).
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2017.

Công văn số 1715/TCT-CS ngày 28/04/2017 của Tổng cục Thuế về việc
hoàn thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
Theo quy định tại Thông tư 130/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016,
trường hợp doanh nghiệp trong tháng/quý vừa có HHDV xuất khẩu, vừa có HHDV bán trong
nước thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh
doanh HHDV xuất khẩu. Nếu không thể hạch toán riêng thì số thuế GTGT đầu vào của HHDV
xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu của các kỳ
khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn
thuế hiện tại.
Tuy nhiên, theo quy định mới tại Thông tư 130/2016/TT-BTC, đối với số thuế GTGT đầu vào
của HHDV xuất khẩu (bao gồm cả số thuế GTGT hạch toán riêng được và số thuế GTGT
phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với thuế GTGT phải nộp của HHDV tiêu thụ
trong nước mà còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế, nhưng số thuế được
hoàn tối đa không vượt quá doanh thu của HHDV xuất khẩu nhân (x) với 10%

II. HÓA ĐƠN
Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa
đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài
chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về hóa đơn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC (đã
được sửa đổi tại Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC).
Theo sửa đổi tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông tư này, trường hợp sau 02 ngày làm việc
(thay vì trước đó là 05 ngày), kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đơn đề nghị sử dụng hóa
đơn đặt in, tự in mà không có ý kiến bằng văn bản thì mặc nhiên doanh nghiệp được sử dụng
hóa đơn đặt in, tự in.
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Đối với Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế chậm
nhất là 02 ngày trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn, thay vì trước đây bắt buộc
phải gửi chậm nhất trước 05 ngày. Ngoài ra, trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông
báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn
phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2017.

Công văn số 1284/TCT-DNL ngày 5/4/2017 của Tổng cục Thuế về việc xuất
hóa đơn giá trị gia tăng đối với quà tặng hội nghị khách hàng
Theo Công văn này, trường hợp Công ty tổ chức hội nghị khách hàng, có tặng quà lưu niệm
cho khách, việc tổ chức hội nghị của Công ty có chương trình, kế hoạch và danh sách khách
mời cụ thể thì khi kết thúc hội nghị, Công ty được lập 01 hóa đơn tổng cho toàn bộ giá trị quà
tặng. Tuy nhiên, trên hóa đơn cần ghi rõ đây là quà tặng hội nghị khách hàng và phải tính
thuế GTGT (khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC).

III KHÁC
Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của BTC về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông
tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của BTC hướng dẫn chế độ quản
lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
1. Thông tư này bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm
2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày
25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu
hao tài sản cố định.
2. Sửa đổi, bổ sung Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ
quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định như sau:
Theo đó, đối với "tòa nhà hỗn hợp" vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh, vừa dùng để bán
hoặc cho thuê thì doanh nghiệp được ghi nhận là TSCĐ để trích khấu hao đối với phần diện
tích dùng cho sản xuất kinh doanh và phần diện tích cho thuê, chỉ phần diện tích dùng để bán
là không được trích khấu hao.
Trước đó, quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 147/2016/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung điểm đ
khoản 2 Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC) chỉ chấp nhận cho trích khấu hao phần diện tích
dùng vào sản xuất kinh doanh, phần diện tích dùng để cho thuê thì không được trích khấu
hao.
Tiêu thức để xác định giá trị và phân bổ mức khấu hao đối với từng mục đích sử dụng tòa
nhà hỗn hợp được căn cứ vào tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo từng mục đích sử
dụng trên giá trị quyết toán công trình; hoặc căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng cho từng
mục đích.
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Đối với các tài sản được dùng chung liên quan đến tòa nhà hỗn hợp như sân chơi, đường đi,
nhà xe, việc xác định giá trị của từng loại tài sản và giá trị khấu hao các tài sản dùng chung
cũng được phân bổ theo tiêu thức như trên.
Trường hợp doanh nghiệp có tòa nhà hỗn hợp mà không xác định riêng được phần giá trị
diện tích phục vụ sản xuất kinh doanh với phần diện tích dùng để bán hoặc cho thuê thì toàn
bộ giá trị tòa nhà hỗn hợp không được trích khấu hao.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/5/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ Quy định mức
lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán
bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Theo đó, mức lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng,
với việc tăng lương cơ sở, mức trần đóng BHXH sẽ tăng từ mức 24,2 triệu/tháng lên 26
triệu/tháng. Phụ cấp thai sản (2 tháng lương cơ sở) cũng tăng từ 2,42 triệu lên 2,6 triệu
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2017, thay thế Nghi định số 47/2016/NĐ-CP.
Từ 2005 đến nay, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng như sau:
- Từ 2/1/2005
: 290.000 đ, Nghị định số 203/2004/NĐ-CP
- Từ 1/10/2005 : 350.000 đ, Nghị định số 118/2005/NĐ-CP
- Từ 1/1/2006
: 450.000 đ, Nghị định số 94/2006/NĐ-CP
- Từ 1/1/2008
: 540.000 đ, Nghị định số 166/2007/NĐ-CP
- Từ 1/5/2009
: 650.000 đ, Nghị định số 33/2009/NĐ-CP
- Từ 10/5/2010 : 730.000 đ, Nghị định số 28/2010/NĐ-CP
- Từ 1/5/2011
: 830.000 đ, Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
- Từ 1/5/2012
: 1.050.000 đ, Nghị định số 31/2012/NĐ-CP
- Từ 1/7/2013
: 1.150.000 đ, Nghị định 66/2013/NĐ-CP
- Từ 1/5/2016
: 1.210.000 đ, Nghị định 47/2016/NĐ-CP
- Từ 1/7/2017
: 1.300.000 đ, Nghị định 47/2017/NĐ-CP

Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định mức
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp.
Theo Nghị định này, kể từ ngày 1/6/2017, doanh nghiệp chỉ phải đóng bảo hiểm tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) bằng 0,5% quỹ tiền lương đóng BHXH, thay vì trước
đó phải đóng đến 1% (khoản 1 Điều 4 Nghị định 37/2016/NĐ-CP ).
Đối tượng đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN bao gồm tất cả các HĐLĐ có thời hạn từ 3 tháng trở
lên. Đối với HĐLĐ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng bắt buộc đóng kể từ 1/1/2018.
Như vậy, phần trích vào doanh nghiệp, tỷ lệ đóng BHXH giảm từ 18% xuốn còn 17.5% (theo
điều 3 nghị định 44/2017/NĐ-CP)
Do đó, mức đóng BHXH từ 01/06/2017 cụ thể như sau:
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Các khoản
trích theo
lương
BHXH
BHYT
BHTN
Cộng

Mức đóng
trích vào DN
(%)
17.5
3
1
21.5

Mức đóng
trích vào
NLĐ (%)
8
1.5
1
10.5

Cộng (%)
25.5
4.5
2
32

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017. Các quy định tại Điều 4 và khoản 1 Điều
34 của Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có
hiệu lực thi hành.
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Các từ viết tắt
TNDN

Thuế thu nhập doanh nghiệp

CTLD

Công ty liên doanh

TNCN

Thuế thu nhập cá nhân

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

GTGT

Thuế GTGT

UBND

Ủy ban Nhân dân

TNT

Thuế nhà thầu

BTC

Bộ Tài Chính

TSCĐ

Tài sản cố định

BCT

Bộ Công Thương

TCT

Tổng Cục Thuế

BLĐTBXH Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

DNCX

Doanh nghiệp chế xuất

BKHĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

KCX

Khu chế xuất

CV

Công văn

SDĐNN

Sử dụng đất nông nghiệp

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

KCN

Khu công nghiệp

NTNN

Nhà thầu nước ngoài
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