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1. Sửa đổi quy định trích khấu hao tài sản là
nhà hỗn hợp
Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày
12/04/2017 sửa đổi Thông tư 45/2013/TTBTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC hướng
dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao
tài sản cố định (TSCĐ). Theo đó, tài sản là
nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản
xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp,
vừa dùng để bán hoặc cho thuê được trích
khấu hao theo quy định mới như sau:
- Đối với phần giá trị tài sản (diện tích)
phục vụ hoạt động SXKD và cho thuê
(trừ cho thuê tài chính) được ghi nhận là
TSCĐ và trích khấu hao theo quy định.
- Đối với phần giá trị tài sản (diện tích)
dùng để bán thì không được hạch toán là
TSCĐ, không được trích khấu hao và
theo dõi như một tài sản để bán.
- Trường hợp không tách riêng được phần
giá trị tài sản (diện tích) phục vụ SXKD,
vừa để bán, cho thuê thì không hạch toán
toàn bộ phần giá trị tài sản (diện tích) này
là TSCĐ và không được trích khấu hao.

Theo đó, cơ quan thuế 63 tỉnh, TP trực thuộc
trung ương đều triển khai việc tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết hoàn thuế. Đối tượng
áp dụng là các trường hợp đề nghị hoàn thuế
GTGT, hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư
đáp ứng đúng đủ điều kiện hoàn thuế GTGT
theo quy định của Luật Thuế GTGT và Luật
Quản lý thuế, đăng ký và được cơ quan thuế
chấp thuận thực hiện giao dịch điện tử.
Cơ quan thuế và người nộp thuế tham gia sử
dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải
quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức
điện tử của cơ quan thuế phải thực hiện đúng
quy trình ban hành kèm theo Quyết định số
2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài
chính
Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế chịu trách
nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật
để triển khai hoàn thuế điện tử; hướng dẫn chỉ
đạo cơ quan thuế, người nộp thuế thực hiện
hoàn thuế điện tử theo quy định; hỗ trợ giải
quyết vướng mắc của người nộp thuế, cơ
quan thuế trong quá trình thực hiện hoàn thuế
điện tử./.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/5/2017.
2. Từ 01/05: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
hoàn thuế bằng phương thức điện tử
Ngày 24/04, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết
định số 710/QĐ-BTC về việc triển khai tiếp
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế
GTGT bằng phương thức điện tử.

3. Sử dụng hóa đơn điện tử đối với các dịch
vụ tiện ích phục vụ khách hàng sử dụng
dịch vụ thu phí tự động không dừng:
Tổng cục Thuế đã có công văn số 1231/TCTDNL ngày 03/04/2017 hướng dẫn thực hiện
hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động
thu phí tự động không dừng. Theo đó, theo
báo cáo của các đơn vị vận hành dự án thu
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phí tự động không dừng có phát sinh các
trường hợp:
- Trường hợp doanh nghiệp giao xe thuộc
sở hữu của doanh nghiệp cho cá nhân
trong doanh nghiệp quản lý và sử dụng để
phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp mà cá nhân sử dụng xe đứng tên
đăng ký tài khoản giao thông.
- Trường hợp doanh nghiệp thuê xe của cá
nhân hoặc doanh nghiệp khác để sử dụng
phục vụ hoạt động kinh doanh và trong
thời gian thuê xe doanh nghiệp đi thuê
phải thanh toán khoản phí khi qua các
trạm thu phí tự động không dừng mà cá
nhân hoặc doanh nghiệp chủ sở hữu xe
đứng tên đăng ký tài khoản giao thông.
Đối với các trường hợp nêu trên, doanh
nghiệp được sử dụng hóa đơn điện tử mà đơn
vị dịch vụ thu phí BOO đã xuất cho cá nhân,
doanh nghiệp đứng tên chủ tài khoản giao
thông của xe để hạch toán chi phí và kê khai
thuế theo quy định, nếu doanh nghiệp có đầy
đủ các tài liệu chứng minh việc uỷ quyền cho
cá nhân sử dụng xe để phục vụ hoạt động
kinh doanh, hoặc việc doanh nghiệp thuê xe
của cá nhân hoặc doanh nghiệp khác để sử
dụng cho hoạt động kinh doanh. Doanh
nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính
chính xác của số liệu kê khai.
4. Lập hóa đơn GTGT đối với quà tặng hội
nghị khách hàng
Tổng cục Thuế đã có công văn số 1284/TCTDNL ngày 05/4/2017 về xuất hóa đơn GTGT
đối với quà tặng hội nghị khách hàng. Căn cứ
tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TTBTC hướng dẫn: Người bán phải lập hóa đơn
khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các
trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến

mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ
dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay
lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân
chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục
quá trình sản xuất) và căn cứ tại Khoản 9
Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định
về sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng
hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng
mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai,
nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu,
tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao
động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa
đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các
chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất
bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. Theo
đó, trường hợp Công ty tổ chức hội nghị
khách hàng và 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 một hóa đơn GTGT tổng giá trị quà tặng
cho khách hàng, trên hóa đơn nêu rõ quà tặng
hội nghị khách hàng.
5. Từ 02/06/2017, hoàn thuế GTGT rút ngắn
còn 1 ngày
Đó là điểm mới được quy định tại Thông tư
31/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư
99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế
giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
ngày 18/4/2017. Thông tư này chính thức có
hiệu lực từ ngày 02/6/2017. Theo đó, rút ngắn
thời gian hoàn thuế cho người nộp thuế trong
vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được
Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN/ Lệnh hoàn
trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN do cơ quan
thuế chuyển đến. (Quy định hiện nay là trong
thời hạn chậm nhất 03 ngày làm việc.
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Ngoài ra, Thông tư còn quy định một số nội
dung:
- Cục Thuế cập nhật, hạch toán đầy đủ các
Quyết định hoàn thuế/hoàn thuế kiêm bù
trừ khoản thu NSNN vào Hệ thống ứng
dụng quản lý thuế ngay trong ngày làm
việc được ký ban hành quyết định hoàn
thuế;
- Sau khi hạch toán Quyết định hoàn thuế
và Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ
khoản thu NSNN, Cục Thuế luân chuyển
sang KBNN ngay trong ngày làm việc
hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp
theo.

Sự ra đời của Nghị định 20/2017/NĐ-CP cho
thấy Chính phủ rất quan tâm và nổ lực kiẻm
soát vấn đề về thuế của các giao dịch liên kết
nhằm tránh thất thu thuế.
Doanh nghiệp nên chuẩn bị và lưu giữ tốt hơn
cơ sở dữ liệu nội bộ (giao dịch liên kết và các
giao dịch độc lập của doanh nghiệp) dữ liệu
bên ngoài của các doanh nghiệp khác khi
được công bố công khai hay dữ liệu do cơ
quan nhà nước công bố, nếu có, hoặc thông
tin có được từ các giao dịch cùng điều kiện
trong khu vực hoặc tại Việt Nam nhằm chứng
minh giao dịch liên kết thực tế để thuyết phục
cơ quan thuế.

6. Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao
dịch liên kết
Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành nghị
định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý
thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên
kết. Nghị định có hiệu lực từ ngày
01/05/2017.
Ngày 28/04/2017, Bộ Tài chính ban hành
thông tư số 41/2017/TT-BTC hướng dẫn thực
hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, bãi bỏ
Thông tư sô 66/2010/TT-BTC ngày
22/04/2010. Thông tư này có hiệu lực từ ngày
01/05/2017.
Nghị định 20/2017/NĐ-CP mang tính khái
quát hơn khi giới thiệu nguyên tắc” bản chất
quyết định hình thức”. Nguyên tắc này trở
thành cơ sở cho các quy định về phân tích, so
sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập để
so sánh giao dịch liên kết trong tương quan
cùng điều kiện với các giao dịch độc lập, từ
đó xác định giá của giao dịch liên kết mà
không phụ thuộc vào hình thức của giao dịch
được thể hiện trong hợp đồng giữa các bên có
quan hệ liên kết.

7. BHXH: 6 thủ tục hành chính không thực
hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua
bưu điện
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH vừa ra Quyết định số
631/QĐ-LĐTBXH ngày 10/04/2017 để ban
hành Danh mục thủ tục hành chính (TTHC)
không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải
quyết qua dịch vụ bưu chính công ích quy
định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số
45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, 06 TTHC trong lĩnh vực việc làm
không giải quyết qua bưu điện bao gồm:
- Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
- Giải quyết hỗ trợ học nghề
- Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
- Thông báo về việc tìm kiếm việc làm
hằng tháng
- Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc
làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ
việc làm.
Ngoài ra còn có các TTHC trong lĩnh vực
Bảo trợ xã hội không giải quyết qua bưu điện
như:
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Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành
niên không có nơi cư trú ổn định bị áp
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,
thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em.
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm
sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.
Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn
cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị
thương nặng ngoài nơi cư trú mà không
có người thân thích chăm sóc.

8. Rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH
Ngày 14/4/2017, Tổng Giám đốc BHXH Việt
Nam ra Quyết định 595/QĐ-BHXH về việc
ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội
(BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm
thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH,
thẻ BHYT. Theo đó:
- Người tham gia bảo hiểm có trách nhiệm:
lập, kê khai đầy đủ, chính xác các thông
tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN,
BHTNLĐ, BNN, nộp đầy đủ hồ sơ và
thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Quyết
định này; tự bảo quản sổ BHXH, thẻ
BHYT đồng thời chịu trách nhiệm trước
pháp luật về nội dung kê khai trong hồ sơ
tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các
hồ sơ, tài liệu cung cấp cho đơn vị và cơ
quan BHXH.
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân sử dụng lao động thuộc đối
tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT,
BHTN, BHTNLĐ, BNN có trách nhiệm:
thực hiện lập, nộp hồ sơ; trích nộp tiền
BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
theo đúng quy trình, quy định tại Quyết
định này và quy định của pháp luật về

BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN;
chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc
lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ của người tham
gia và đơn vị; cung cấp đầy đủ thông tin,
tài liệu, dữ liệu liên quan đến việc đóng,
hưởng BHXH, BHYT, BHTN,
BHTNLĐ, BNN khi có thay đổi hoặc
theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền, cơ quan BHXH.
Đối với người tham gia BHXH tự nguyện thì
Nhà nước sẽ hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần
trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo
mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn
Kể từ ngày 01/5/2017, Quyết định 595/QĐBHXH sẽ thay thế Quyết định 959/QĐBHXH, từ đó thời hạn cấp số BHXH (cả
BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện) và thẻ
BHYT được rút ngắn so với trước đây, tối đa
là 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
9. Quy định mức đóng mới BHXH bắt buộc
và quỹ bảo hiểm tai nạn lao động
Ngày 14/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị
định 44/2017/NĐ-CP để quy định mức đóng
BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, từ ngày
01/6/2017 mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp của người sử dụng lao động là 0.5%
trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH
của người lao động được quy định tại các
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.
Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp
tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt
động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp,
ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản
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phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng
theo quy định trên. Phương thức đóng được
thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng
một lần.
Người làm việc theo hợp đồng lao động có
thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng,
việc đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp theo quy định trên được áp
dụng từ ngày 01/01/2018.
Như vậy so với quy định của pháp luật hiện
hành (Điều 4 của Nghị định 37/2016/NĐCP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động
về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp bắt buộc) thì mức đóng này đã giảm
0.5 % (mức hiện hành là 1%).
Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,
Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng vào
Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp theo quy định trên từ ngày 1/1/2020.
Nghị định 44/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 01/06/2017.
10. Thanh khoản tờ khai tạm nhập đối với
phương tiện chứa hàng hóa theo phương

thức quay vòng tạm nhập tái xuất, tạm
xuất tái nhập
Công văn số 764/GSQL-GQ3 ngày
17/04/2017 của Cục GSQL Hải quan hướng
dẫn trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục hải
quan điện tử đối với phương tiện chứa hàng
hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập tái
xuất, tạm xuất tái nhập thì không phải thực
hiện thanh khoản hồ sơ cho các lô hàng tạm
nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, hệ thống sẽ tự
động thanh khoản tờ khai trên hệ thống. Tuy
nhiên, doanh nghiệp phải theo dõi lượng hàng
hóa tạm nhập, tạm xuất còn tồn đọng để thực
hiện việc gia hạn thời gian tạm nhập tái xuất,
tạm xuất tái nhập với cơ quan hải quan.
11. THủ tục hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt
Theo Công văn số 1217/TXNK-CST ngày
17/04/2017 của Cục Thuế XNK hướng dẫn thì
đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng
xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu nhưng
phải nộp thuế TTĐB và sau khi đã xuất khẩu
sản phẩm người nộp thuế được hoàn thuế
TTĐB đã nộp. Thủ tục hoàn thuế TTĐB thực
hiện tương tự như thủ tục hoàn thuế nhập khẩu
quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của
Bộ Tài chính.
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BẢN TIN 04/2017

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công 12.
ty TNHH Tư Vấn AC&C
Tầng 1st13.
, Tòa nhà Hà Vinh, 55-57 Nguyễn Văn Giai, Quận 1
TP Hồ Chí
14. Minh, Việt Nam.
T : +8415.
8 66767382
F : +8416.
8 6256 0000
W: www.ac-c.com.vn
17.

18.
19.
Trần Vương
Vũ
20.
Giám đốc điều hành
21.
22.
Nguyễn Phan Dương Nguyễn

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

C: +84 90360 9673
(*)Nội
trên chỉ mangE:
tính
tham khảo và chỉ nên được sử dụng với sự hướng dẫn chi
Giám
đốc dung
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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