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BẢN TIN THÁNG 01/2017 

 

 

 

1. Hạch toán lệ phí môn bài theo mục lục ngân 

sách nhà nước mới 

Vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công 

văn 27/TCT-KK  ngày 05/01/2017 hướng dẫn 

hạch toán lệ phí môn bài theo Mục lục ngân 

sách nhà nước mới (có bổ sung tiểu mục hạch 

toán lệ phí môn bài). Theo đó, thông tin tiểu 

mục hạch toán đối với nghĩa vụ phát sinh và 

khoản nộp lệ phí môn bài năm 2017 thực hiện 

như sau: 

- Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 đối với tổ chức 

hoạt động sản xuất kinh doanh và cá nhân, 

nhóm cá nhân, hộ gia đình: Hạch toán tiểu 

mục 2862. 

- Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 đối với tổ chức 

hoạt động sản xuất kinh doanh và cá nhân, 

nhóm cá nhân, hộ gia đình: Hạch toán tiểu 

mục 2863. 

- Lệ phí môn bài mức (bậc) 3 đối với tổ chức 

hoạt động sản xuất kinh doanh và cá nhân, 

nhóm cá nhân, hộ gia đình: Hạch toán tiểu 

mục 2864. 

 

2. Ban hành Nghị định số 174/2016/NĐ-CP 

hướng dẫn Luật kế toán 2015 

Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị 

định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số 

điều của Luật kế toán 2015. Theo đó, trong 

thời hạn 24 tháng kể từ ngày 01/01/2017: 

- Người được bố trí là phụ trách kế toán 

trước ngày 01/01/2017 phải đảm bảo có 

chứng chỉ kế toán trưởng. 

- Các Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập 

trước ngày 01/01/2017 phải đảm bảo: 

 Tỷ lệ vốn góp của tổ chức góp vốn và 

kế toán viên hành nghề theo quy định 

tại Nghị định này và Luật kế toán để 

được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều 

kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. 

 Nếu không đảm bảo một trong các 

Điều kiện theo quy định của Nghị định 

này hoặc Luật kế toán thì phải chấm 

dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ kế 

toán. 

Ngoài ra, các đơn vị kế toán Nhà nước đã bổ 

nhiệm kế toán trưởng trước ngày 01/01/2017 

nhưng theo quy định tại Nghị định này chỉ cần 

phụ trách kế toán thì không cần phải miễn 

nhiệm ngay. 

Nghị định 174/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2017. 

 

3. Công bố mức điều chỉnh tiền lương tháng đã 

đóng BHXH năm 2017 

Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 quy định mức điều chỉnh tiền 

lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 

2017 như sau: 

- Đối với NLĐ đang tham gia BHXH hoặc 

đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH; có 

thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền 

lương do NSDLĐ quyết định: 

 Trước năm 1995 là 4.40. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=27%2fTCT-KK&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=174%2f2016%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=174%2f2016%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=42%2f2016%2fTT-BL%c4%90TBXH&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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 Từ năm 1995 đến năm 2005 lần lượt 

là: 3.74; 3.53; 3.42; 3.18; 3.04; 3.09; 

3.10; 2.99; 2.89; 2.69; 2.48 

 Từ năm 2006 đến năm 2017 lần lượt 

là: 2.31; 2.13; 1.73; 1.62; 1.48; 1.25; 

1.15; 1.08; 1.03; 1.03; 1.00; 1.00. 

- Đối với người tham gia BHXH tự nguyện 

hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ 

hưu, BHXH một lần hoặc chết mà thân 

nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ 

01/01/2017 đến 31/12/2017: 

 Từ năm 2008 đến năm 2012 lần lượt là 

1.73; 1.62; 1.48; 1.25; 1.15 

 Từ năm 2013 đến năm 2017 lần lượt là 

1.08; 1.03; 1.03; 1.00; 1.00. 

Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực 

từ ngày 11/02/2017; các quy định tại Thông tư 

này áp dụng kể từ 01/01/2017. 

 

4. Mức chi ăn giữa ca cho người lao động tại 

Quỹ phát triển doanh nghiệp 

Đây là nội dung được đề cập tại Thông 

tư 38/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 về 

hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền 

lương, thù lao đối với Quỹ Phát triển doanh 

nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 

01/01/2017. Theo đó, mức tiền chi bữa ăn giữa 

ca cho người lao động, trưởng Ban kiểm soát, 

thành viên Ban kiểm soát, người quản lý sẽ 

không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. 

 

Bên cạnh đó, Thông tư 38 cũng hướng dẫn xếp 

lương đối với người quản lý và thù lao đối với 

Chủ tịch Hội đồng quản lý, thành viên Hội 

đồng quản lý của Quỹ Phát triển doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. 

 

5. Được dung biên lai đóng BHYT để khám 

chữa bệnh khi chờ thẻ mới 

Đây là nội dung được đề cập tại Công 

văn 5276/BHXH-CSYT ban hành ngày 

28/12/2016 về đảm bảo quyền và nghĩa vụ của 

người bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) khi đang 

điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng. 

Theo đó, khi người có thẻ BHYT hết hạn sử 

dụng mà cơ quan BHXH không kịp cấp thẻ 

BHYT mới trong ngày thì cơ quan BHXH 

phải: 

- Cấp cho người bệnh hoặc thân nhân người 

bệnh Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 

quả hoặc biên lai thu tiền đóng BHYT; và 

- Trong đó ghi rõ mã thẻ BHYT cũ để người 

bệnh sử dụng thay thế thẻ BHYT khi đi 

khám chữa bệnh trong thời gian chờ có thẻ 

mới. 

 

6. Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội là 

5%/năm 

Đây là nội dung tại Quyết định 48/QĐ-TTg 

ngày 13/01/2017 do Thủ tướng chính phủ ban 

hành về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ 

chức tín dụng do Nhà nước chỉ định nhằm mục 

đích mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.Theo 

đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức 

tín dụng do Nhà nước chỉ định là 5% áp dụng 

trong năm 2016 và năm 2017. 

Mức lãi suất trên áp dụng đối với dư nợ của 

các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà 

ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa 

nhà để ở theo quy định tại Nghị 

định 100/2015/NĐ-CP. 

Quyết định 48/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 

13/01/2017 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=42%2f2016%2fTT-BL%c4%90TBXH&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=38%2f2016%2fTT-BL%c4%90TBXH&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5276%2fBHXH-CSYT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=48%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=100%2f2015%2fN%c4%90-CP.&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=48%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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7. Kết chuyển lỗ, tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

Ngày 24/01/2017, Tổng cục thuế có công văn 

số 327/TCT-DNL hướng dẫn về việc kết 

chuyển lỗ và tính thuế TNDN. Theo đó, căn cứ 

tại Khoản 1, khoản 2, Điều 9, Thông tư 

78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị 

định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy 

định: 

- Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh 

lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao 

gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các 

năm trước chuyển sang. 

- Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà 

bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ 

vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu 

nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. 

Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không 

quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát 

sinh lỗ. 

- Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu 

nhập của các quý của năm sau khi lập tờ 

khai tạm nộp quý và chuyển chính thức 

vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế 

năm. 

- Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ 

vào thu nhập. Trường hợp trong thời gian 

chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ 

phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ 

trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn 

bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm 

tiếp sau năm phát sinh lỗ. 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, 

thanh tra quyết toán thuế TNDN xác định số lỗ 

doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do 

doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển 

xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, 

thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và 

liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau 

năm phát sinh lỗ theo quy định. 

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm 

phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển 

hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của 

các năm tiếp sau. 
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Mọi chi tiết xin liên hệ:  

 

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

(*)Nội dung hướng dẫn trên chỉ mang tính tham khảo và chỉ nên được sử dụng với sự hướng dẫn chi 

tiết của các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi.      

             

             

             

             

             

(*)Nội dung hướng dẫn trên chỉ mang tính tham khảo và chỉ nên được sử dụng với sự hướng dẫn chi tiết 

của các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi. 

 

Trần Vương Vũ    M: +84 90890 5098 

Giám đốc điều hành    E: vu.tran@ac-c.com.vn                                
 

 

  

 

 

Nguyễn Phan Dương Nguyễn  C: +84 90360 9673 

Giám đốc tư vấn doanh nghiệp   E: nguyen.nguyen@ac-c.com.vn                                
 

 

   

 

Công ty TNHH Tư Vấn AC&C 
Tầng 1

st
, Tòa nhà Hà Vinh, 55-57 Nguyễn Văn Giai, Quận 1 

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

 

T : +84 8 66767382    

F : +84 8 6256 0000 

W: www.ac-c.com.vn 

 

Phan Hồng Sơn    M: +84 90892 6879 

Giám đốc pháp lý   E: son.phan@ac-c.com.vn                                

http://www.ac-c.com.vn/

