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1. Quy định mới về thi cấp chứng chỉ hành 

nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế 
 

Thông tư  số 51/2017/TT-BTC ngày 

19/05/2017 sửa đổi Thông tư  117/2012/TT-

BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục 

về thuế. 

 

Theo đó, hoạt động tổ chức thi lấy chứng chỉ 

hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có một 

số nội dung mới như: 

 

- Bổ sung đối tượng là viên chức được miễn 

thi môn Pháp luật về thuế nếu có đủ điều 

kiện; 

 

- Giảm thời gian về điều kiện công tác trong 

ngành thuế để được miễn thi môn Pháp 

luật về thuế từ 05 năm xuống còn 03 năm. 

 

- Thêm trường hợp được miễn thi cả 02 môn 

(Pháp luật về thuế và Kế toán) cho người 

có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế 

toán (trước đây chỉ có trường hợp đã có 

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm 

toán mới được miễn). 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 

tháng 7 năm 2017. 

 

2. Bỏ yêu cầu nộp bản sao hộ khẩu khi xin cấp 

phiếu lý lịch tư pháp 

 

Nghị quyết số 58/2017/NQ-Cp ngày 

04/07/2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý 

dân cư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư Pháp. 

Theo đó, phương án đơn giản hóa thủ tục cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam 

được quy định cụ thể như sau: 

 

- Bỏ bản sao sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. 

- Bổ sung việc nộp bản sao thẻ Căn cước 

công dân (CCCD) khi thực hiện thủ tục  

trong trường hợp dùng thẻ CCCD khi nộp 

hồ sơ. 

- Bỏ một số thông tin về nhân thân và thân 

nhân của cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp trong Mẫu số 03/2013/TT-

LTTP. 

- Trong trường hợp có ủy quyền yêu cầu cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp thì: 

 

 Bỏ một số thông tin về “Ngày, tháng, 

năm, sinh; Nơi sinh; Giới tính; Địa 

chỉ…” của người ủy quyền và người 

được ủy quyền tại Mẫu 

số 04/2013/TT-LLTP. 

 

 Người được ủy quyền được lựa chọn 

xuất trình thẻ CCCD bên cạnh Giấy 

CMND/Hộ chiếu. 

 

3. Hoàn thuế GTGT 

 

Công văn  số 2977/TCT-CS ngày 06/07/2017 

của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hoàn thuê 

GTGT được thực hiện theo quy định tại điều 

13 Luật thuế Giá trị gia tăng và khoản 7 điều 1 

Luật sửa đổi, bô sung một số điều của Luật 

thuế Giá trị Gia tăng và Tại khoản 1 điều 18 

Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.  

 

Theo đó, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT 

theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế 

GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong 

kỳ thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trường 

hợp lũy kế sau 12 tháng tính từ tháng đầu tiên  

(hoặc sau 04 quý tính từ quý đầu tiên) phát 

sinh số thuế GTGT chưa được khấu trừ mà vẫn 

còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ 

hết thì được hoàn thuế. 

 

4. Vướng mắc về quy đổi thu nhập sau thuế 

thành thu nhập trước thuế TNCN 

 

Ngày 04/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành 

Công văn số 2943/TCT-TNCN về việc quy đổi 

thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế. 

Theo đó, trường hợp cá nhân được nhận thu 

nhập sau thuế và phải đóng các khoản bảo 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03%2f2013%2fTT-LTTP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03%2f2013%2fTT-LTTP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04%2f2013%2fTT-LLTP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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hiểm bắt buộc thì việc quy đổi thu nhập không 

bao gồm thuế được thực hiện như sau: 

 

- Giai đoạn trước ngày 01/07/2013, thực 

hiện quy đổi thu nhập không bao gồm thuế 

theo hướng dẫn tại tiết 2.1.6 Khoản 2 Mục 

II Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC 

ngày 30/9/2008 của bộ Tài chính và các 

công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế: 

công văn số 1578/TCT-TNCN ngày 

28/4/2009; công văn số 3565/TCT-TNCN 

ngày 14/9/2010 và công văn số 336/TCT-

TNCN ngày 24/01/2014. Theo đó, khoản 

bảo hiểm bắt buộc không được trừ khi thực 

hiện quy đổi thu nhập sau thuế thành thu 

nhập trước thuế. 

 

- Công thức quy đổi thu nhập không bao 

gồm thuế thành thu nhập trước thuế trong 

giai đoạn trước ngày 01/07/2013 theo 

hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-

BTC còn chưa được khoa học. Vì vậy, tại 

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 

15/8/2013 của Bộ Tài chính đã sủa đổi, bổ 

sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC. Cụ 

thể, từ ngày 01/07/2013 thực hiện quy đổi 

thu nhập không bao gồm thuế theo hướng 

dẫn tại điểm a Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 

111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ 

Tài chính. Theo đó, khoản bảo hiểm bắt 

buộc được trừ khi thực hiện quy đổi thu 

nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế 

 

5. Quy chế quản lý đầu tư quỹ BHXH, BHYT, 

BHTN năm 2017 

 

Quyết định số 1288/2017/QĐ-BHXH ngày 

25/07/2017 ban hành Quy chế quản lý đầu tư 

quỹ BHXH, BHYT, BHTN do BHXH Việt 

Nam ban hành. Quyết định này có hiệu lực từ 

ngày ký và thay thế các Quyết định số 

1066/QĐ-BHXH ngày 08/10/2013 và Quyết 

định số 976/2014/QĐ-BHXH ngày 

25/09/2014. 

 

6. Hướng dẫn mới về thực hiện các chế độ 

BHXH từ ngày 01/07/2017 

 

Công văn số 2696/BHXH-CSXH ngày 

29/06/2017 hướng dẫn thực hiện các chế độ 

BHXH, theo đó từ ngày 01/7/2017, NLĐ bắt 

đầu hưởng chế độ BHXH như trợ cấp tai nạn 

lao động, hưu trí, thai sản… căn cứ theo lương 

cơ sở thì mức hưởng được tính trên mức lương 

cơ sở mới là 1.300.000 đồng/tháng. Ngoài ra, 

Công văn cũng quy định một số truờng hợp cụ 

thể đối với NLĐ thuộc đối tượng nêu trên như 

sau: 

 

- NLĐ có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt 

buộc trở lên bắt đầu hưởng lương hưu từ 

ngày 01/7/2017, nếu mức lương hưu hàng 

tháng được tính theo quy định mà thấp hơn 

1.300.000 đồng thì được bù cho bằng mức 

trên. 

 

- NLĐ đang hưởng chế độ ốm đau hoặc thai 

sản trước ngày 01/7/2017 mà từ ngày 

01/7/2017 trở đi vẫn đang trong thời hạn 

hưởng thì vẫn hưởng theo mức đang 

hưởng. 

 

- NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do nhà 

nước quy định đang đóng hoặc đang bảo 

lưu thời gian đóng BHXH mà chết thì trợ 

cấp tử tuất một lần được tính trên mức 

lương cơ sở tại tháng người lao động chết. 

 

7. Tăng thêm 7,44% lương hưu, trợ cấp BHXH, 

trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2017 

 

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 

18/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

30/06/2017 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, 

trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với 

các đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3 và 8 

Điều 1 Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 

30/06/2017.  Theo đó, từ ngày 01/7/2017 tăng 

thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp 

BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng 06/2017 

đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị 

định này, đơn cử : 

 

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức 

và người lao động; quân nhân, công an 

nhân dân và người làm công tác cơ yếu 

đang hưởng lương hưu hàng tháng. 

 

-  Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại 

Nghị định 92/2009/NĐ-CP , Nghị 

định 121/2003/NĐ-CP và Nghị 

định 09/1998/NĐ-CP . 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2696%2fBHXH-CSXH&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=76%2f2017%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=92%2f2009%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=121%2f2003%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=09%2f1998%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao 

động hàng tháng theo quy định của pháp 

luật. 

 

Nghị định và Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

15/08/2017. 

8. Hướng dẫn mới về mức lãi suất vốn vay của 

dự án PPP 

 

Thông tư 75/2017/TT-BTC ngày 21/07/2017 

sửa đổi Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định 

về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư (PPP) và chi phí lựa 

chọn nhà đầu tư. 

 

Theo đó, mức lãi suất vốn vay được tham khảo 

để đàm phán, thỏa thuận giữa CQNN và nhà 

đầu tư trong trường hợp được chỉ định phải 

đảm bảo: 

 

- Không vượt quá 1,5 lần mức bình quân 

đơn giản của lãi suất trúng thầu trái phiếu 

Chính phủ có kỳ hạn tương ứng với thời 

gian thực hiện HĐ dự án PPP trong 10 

phiên đấu thầu phát hành thành công trước 

thời điểm đàm phán HĐ dự án. 

 

- Nếu số phiên đấu thầu phát hành thành 

công tương ứng với thời gian thực hiện của 

HĐ dự án trong vòng 06 tháng trước thời 

điểm đàm phán nhỏ hơn 10 phiên thì:Mức 

lãi suất được tham khảo không vượt quá 

1,5 lần mức bình quân của lãi suất trúng 

thầu trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn tương 

ứng trong thời hạn 06 tháng trước thời 

điểm đàm phán. 

 

- Không vượt quá mức lãi suất trung bình 

cho vay trung hạn và dài hạn của 04 ngân 

hàng thương mại nhà nước tại thời điểm 

đàm phán. 

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/9/2017. 

 

9. Giải đáp vướng mắc về nơi làm thủ tục hải 

quan 

 

Công văn 5003/TCHQ-GSQL ngày 

27/07/2017 của TCHQ ban hành hướng dẫn 

thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg về 

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ 

tục hải quan tại cửa khẩu nhập. 

 

Theo đó, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy 

móc, thiết bị nhập khẩu để gia công, sản xuất 

hàng xuất khẩu sẽ được thực hiện thủ tục hải 

quan tại: 

 

- Chi cục hải quan (CCHQ) nơi tổ chức, cá 

nhân có trụ sở chính hoặc chi nhánh, cơ sở 

sản xuất; 

 

- CCHQ cửa khẩu, cảng xuất, nhập khẩu 

được thành lập trong nội địa (ICD); 

 

-  CCHQ quản lý hàng gia công, sản xuất 

xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi đặt cơ 

sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập. 

 

Ngoài ra, hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự 

án đầu tư miễn thuế sẽ thực hiện thủ tục tại: 

 

- CCHQ nơi đăng ký danh mục hàng miễn 

thuế; 

 

- CCHQ cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu 

giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải 

đơn, HĐ vận chuyển; 

 

- CCHQ quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải 

quan nơi hàng hóa nhập khẩu. 

 

Như vây, sau Công văn 4824/TCHQ-GSQL và 

Công văn 4284/TCHQ-GSQL thì Công 

văn 5003/TCHQ-GSQL là Công văn thứ 3 

được TCHQ ban hành để hướng dẫn triển khai 

Quyết định 15/2017/QĐ-TTg.

 

  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=75%2f2017%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=55%2f2016%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=75%2f2017%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5003%2fTCHQ-GSQL&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15%2f2017%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=4824%2fTCHQ-GSQL&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=4284%2fTCHQ-GSQL&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5003%2fTCHQ-GSQL&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Mọi chi tiết xin liên hệ:  
 

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  

(*)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. 
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F : +84 8 6256 0000 
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Phan Hồng Sơn    M: +84 90892 6879 
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