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Cập nhật các quy định pháp luật và các hướng dẫn có liên quan tại
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cơ quan thuế phải có văn bản gửi cho tổ

1. Thay đổi thời hạn thông báo phát hành

chức biết để điều chỉnh.

hóa đơn của Doanh nghiệp
Từ ngày 12/6/2017, Thông tư 37/2017/TTBTC ngày 27/04/2017 sửa đổi Thông

2. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa chuyễn đổi từ hộ kinh doanh

tư 39/2014/TT-BTC và Thông
tư 26/2015/TT-BTC về hóa đơn bán hàng

Ngày 12/6/2017, Quốc hội thông qua Luật

hóa, cung ứng dịch vụ chính thức có hiệu

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017. Theo

lực.

đó Doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển
đổi từ hộ kinh doanh nếu đáp ứng đủ các

Theo đó, việc thông báo phát hành hóa đơn

điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 16

của tổ chức kinh doanh có một số thay đổi

của Luật này sẽ được hỗ trợ như sau:

sau:

-

Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ
sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;

-

-

Thông báo phát hành hóa đơn và hóa

Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí

đơn mẫu phải gửi đến cơ quan thuế

cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu

chậm nhất 02 ngày trước khi bắt đầu sử

và các khoản phí, lệ phí đăng ký đối với

dụng hóa đơn (hiện nay là 05 ngày);

các ngành, nghề kinh doanh có điều

Cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn

kiện;

thanh lý hợp đồng đối với hợp đồng đặt

-

-

-

Được miễn lệ phí môn bài, tư vấn,

in hóa đơn không quy định thời hạn

hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành

thanh lý (đối với hóa đơn đặt in) khi đã

chính thuế và chế độ kế toán trong thời

lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn và

hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy

không bị xử phạt;

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần

Nếu phát hiện thông báo phát hành

đầu;

không đủ nội dung thì trong thời hạn 02

-

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

ngày làm việc (hiện nay là 03 ngày làm

có thời hạn theo quy định của pháp luật

việc) từ ngày nhận được thông báo thì

về thuế thu nhập doanh nghiệp.
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-

Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn
theo quy định của pháp luật về đất đai.

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
có hiệu lực từ ngày 01/01/2018
3. Từ 01/07: Tăng lương, phụ cấp cho nhiều
đối tượng thuộc Bộ Quốc Phòng
Thông tư 145/2017/TT-BQP ngày
15/06/2017 hướng dẫn thực hiện mức lương
cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương
hoặc phụ cấp quân hàm từ NSNN trong các
cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có hiệu lực từ
ngày 31/7/2017. Theo đó, chính thức thực
hiện việc tăng lương, phụ cấp với những đối
tượng sau từ ngày 01/7/2017:
-

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ
quan, binh sĩ, công nhân và viên chức
quốc phòng.

-

Người làm công tác cơ yếu không phải
là quân nhân, CAND; người làm công
tác khác trong tổ chức cơ yếu và học
viên cơ yếu hưởng phụ cấp sinh hoạt

hướng dẫn mức đóng mới vào Quỹ bảo hiểm
TNLĐ-BNN.
Theo đó, từ ngày 01/6/2017, NSDLĐ hằng
tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN
với mức như sau:
-

-

0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ
đóng BHXH của NLĐ quy định tại
Điểm a, b, c, d, đ và h Khoản 1 Điều 2
Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là
người giúp việc gia đình.
0,5% trên mức lương cơ sở đối với
người lao động được quy định tại Điểm
e Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH.

Ngoài ra, Công văn 2159/BHXH-BT còn
hướng dẫn cụ thể đối tượng áp dụng và mức
thu đối với BHXH, BHYT, BHTN, bảo
hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở
mới quy định tại Nghị định 47/2017/NĐCP .
5. Tỷ lệ đóng Bảo hiễm xã hội bắt buộc của
đơn vị sẽ giảm xuống còn 17.5%

phí.
-

Người làm việc theo chế độ HĐLĐ xếp
lương theo Nghị định 204/2004/NĐCP ngày 14/12/2004.

Xem chi tiết tại Phục lục Danh mục bảng
lương, nâng lương và phụ cấp ban hành kèm
theo Thông tư 145.
4. Hướng dẫn mức đóng mới vào quỹ bảo
hiểm TNLĐ- BNN
Thực hiện Nghị định 44/2017/NĐ-CP , ngày
01/6/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã
ban hành Công văn 2159/BHXH-BT để

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số
58/2014/QH13; Luật Vệ sinh, an toàn lao
động số 84/2015/QH13; Nghị định
44/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định
mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt
buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp. Bảo hiễm xã hội có công
văn số 1012/BHXH-QLT ngày 23/05/2017
thông báo mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện từ
ngày 01/06/2017 của người sử dụng lao
động hằng tháng là 0,5% trên quỹ tiền lương
làm căn cứ đóng BHXH của người lao động.
Như vậy, mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai
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nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện từ
ngày 01/06/2017 của người sử dụng lao
động sẽ giảm 0.5% so với trước đây là 1%.
Tỷ lệ đóng vào Quỹ bảo hiểm xã hội
thực hiện từ ngày 01/06/2017 của người
sử dụng lao động sẽ giảm 0.5%, còn
17.5% so với trước đây thì người sử
dụng lao động phải đóng 18%.
Tỷ lệ đóng vào Quỹ BHXH, BHYT,
BHTN từ ngày 01/06/2017 của người sử
dụng lao động là 21,5%.
Tỷ lệ đóng vào Quỹ BHXH, BHYT,
BHTN từ ngày 01/06/2017 của người sử
dụng lao động và người lao động là
32%.
.
6. Kế toán công ty đại chúng không được
kiêm nhiệm làm kiểm soát viên
Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày
06/06/2017 thì công ty đại chúng có từ 03 –
05 kiểm soát viên là những người đáp ứng
Khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014,
Điều lệ công ty và không thuộc trường hợp
sau:
Kiểm soát viên không được làm việc
trong bộ phận kế toán, tài chính của
công ty.
Không thuộc thành viên hay nhân viên
của công ty kiểm toán độc lập thực hiện
kiểm toán các báo cáo tài chính của
công ty trong 03 năm liền trước đó.
Đối với công ty niêm yết và công ty đại
chúng do Nhà nước nắm giữ trên 50%
vốn điều lệ, Kiểm soát viên phải là kiểm
toán viên hoặc kế toán viên.

Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên
hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải
làm việc chuyên trách tại công ty.
Như vậy, quy định mới không cho phép kế
toán được kiêm nhiệm luôn chức danh kiểm
soát viên kể từ ngày Nghị
định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực (ngày
01/8/2017).
7. Lập hóa đơn cho hoạt động chiết khấu
thương mại
Ngày 22/06/2017, Tổng cục thuế có ban
hành công văn số 2721/TCT-CS hướng dẫn
về việc lập hóa đơn cho hoạt động chiết
khấu thương mại.
Về nội dung này, ngày 19/08/2016 Cục thuế
TP. Hồ Chí Minh đã có công văn số
8020/CT-TTHT, trường hợp Công ty bán
hàng hóa, cung ứng dịch vụ áp dụng hình
thức chiết khấu thương mại thì Công ty phải
lập hóa đơn theo khoản 2.5 phụ lục 4 ban
hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TTBTC. Trường hợp Công ty đề nghị chỉ lập
hóa đơn điều chỉnh mà không lập bảng kê
đính kèm các số hóa đơn cần điều chỉnh, số
tiền, tiền thuế điều chỉnh khi kết thúc
chương trình chiết khấu thương mại là
không đúng quy định.
8. Hàng hóa chưa thông quan chưa bị coi là
nợ thuế
Trong thời gian đưa hàng về bảo quản, hàng
hóa chưa thông quan, vẫn còn đang chịu sự
giám sát của cơ quan Hải quan thì chưa coi
là DN nợ thuế. Đó là trả lời của Tổng cục
Hải quan trước vướng mắc của Cục Hải
quan TP.HCM trong việc xử lý tờ khai nợ
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thuế, được mang hàng về bảo quản nhưng
chưa thông quan.
Cụ thể, Tổng cục Hải quan phân tích, tại
Điều 9 Luật thuế XK, thuế NK quy định:
hàng hóa XK, NK phải nộp thuế trước khi
thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc phải
có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.
Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 47 Thông tư
38/2015/TT-BTC quy định: “Tiền thuế chưa
nộp của hàng hóa đã được thông quan hoặc
giải phóng hàng là tiền thuế nợ”.
Theo đó, nếu xác định trong thời gian đưa
hàng về bảo quản, hàng hóa chưa thông
quan, vẫn còn đang chịu sự giám sát của cơ
quan Hải quan thì chưa coi là DN nợ thuế.
Vì vậy, Hải quan TP.HCM cần phải điều
chỉnh trên hệ thống về tình trạng nợ thuế
theo đúng quy định, dừng việc áp dụng các
biện pháp cưỡng chế đối với tiền thuế các lô
hàng trong trường hợp này.

Hải quan chịu trách nhiệm giám sát hải quan
đối với hàng hóa trong những trường hợp
này.
9. Hàng hóa nhận viện trợ không hoàn lại
thuộc đối tượng không chịu thuế nhập
khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế
GTGT
Theo Công văn số 3641/TCHQ-TXNK ngày
02/06/2017 của Tổng cục Hải quan thì
trường hợp hàng hóa, trang thiết bị do nước
ngoài viện trợ vì mục đích nhân đạo, từ
thiện và đã được Sở Tài chính ký xác nhận
trên các tờ khai xác nhận viện trợ không
hoàn lại theo quy định tại Thông tư
225/2010/TT-BTC thì thuộc đối tượng
không chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc
biệt, thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác quản lý
hải quan, tránh việc thất thoát thuế, cơ quan
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Mọi chi tiết xin liên hệ:
1.
Công
ty TNHH Tư Vấn AC&C
Tầng
2. 1, Tòa nhà Hà Vinh, 55-57 Nguyễn Văn Giai, Quận 1
TP
3. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
T4.: +84 8 66767382
F5.: +84 8 6256 0000
W:
6. www.ac-c.com.vn

7.
8.
Trần
9. Vương Vũ
Giám đốc điều hành
10.
11.
Nguyễn Phan Dương Nguyễn

M: +84 90890 5098
E: vu.tran@ac-c.com.vn

C: +84 90360 9673
(*)Nội
dung
trên chỉ mangE:tính
tham khảo và chỉ nên được sử dụng với sự hướng dẫn chi
Giám
đốc tư
vấnhướng
doanhdẫn
nghiệp
nguyen.nguyen@ac-c.com.vn
tiết của các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi.

Phan Hồng Sơn
Giám đốc pháp lý

M: +84 90892 6879
E: son.phan@ac-c.com.vn

(*)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.
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