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1. Khoản bồi thường chấm dứt HĐLĐ trước 

hạn không được miễn thuế TNCN 

 

Công văn số 9322/CT-TTHT ngày 28/09/2016 của 

Cục thuế  TP. HCM về thuế TNCN đối với tiền bồi 

thường chấm dứt HĐLĐ trước hạn và tiền trợ cấp 

thôi việc vượt mức quy định: 

Theo quy định tại điểm n khoản 3 Điều 12 Thông 

tư 92/2015/TT-BTC thì thu nhập từ bồi thường 

thuộc dạng miễn thuế TNCN không có khoản bồi 

thường do chấm dứt HĐLĐ trước hạn. Theo đó, khi 

trả tiền bồi thường cho người lao động do thỏa 

thuận chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn, Công ty phải 

khấu trừ thuế TNCN. 

Đối với tiền trợ cấp thôi việc, Thông tư 

111/2013/TT-BTC chỉ miễn thuế TNCN đối với 

mức trợ cấp trả theo đúng quy định của Bộ luật Lao 

động. Theo đó, nếu Công ty có trả trợ cấp thôi việc 

cao hơn mức quy định của Bộ luật Lao động thì 

phần chênh lệch phải chịu thuế TNCN. 

 

2. Đoàn phí công đoàn vẫn phải tính thuế 

TNCN 

 

Công văn số 66805/CT-HTr ngày 27/10/2016 của 

Cục thuế TP. Hà Nội trả lời vướng mắc liệu khoản 

phí công đoàn do người lao động đóng (1% lương 

đóng BHXH, Công văn số 449/TLĐ ngày 

16/04/2014) có được miễn thuế TNCN? 

Theo đó, hiện nay, Thông tư số 111/2013/TT-BTC 

chỉ quy định các khoản được miễn hoặc giảm trừ 

khi tính thuế TNCN, bao gồm: các khoản phụ cấp, 

trợ cấp nêu tại khoản 2 Điều 2; các khoản thu nhập 

miễn thuế nêu tại Điều 3; và các khoản giảm trừ gia 

cảnh nêu tại Điều 9. 

Tuy nhiên, đoàn phí công đoàn (phần phí công 

đoàn do người lao động đóng) không thuộc các 

khoản được miễn hoặc giảm trừ khi tính thuế 

TNCN quy định tại các điều khoản nêu trên. Do đó, 

đoàn phí công đoàn vẫn phải chịu thuế TNCN, 

không được miễn thuế. 

Đối với khoản phụ cấp cho các thành viên Ban chấp 

hành công đoàn, nếu phù hợp với Hướng dẫn số 05-

HD/BTCTW ngày 01/07/2011 thì được miễn tính 

thuế TNCN (khoản 10 Công văn 1381/TCT-TNCN 

ngày 24/04/2016). 

 

3. Điều kiện cho phép doanh nghiệp nhận lại 

1% kinh phí BHYT 

 

Công văn số 2762/BHXH-KHTC ngày 17/11/2016 

của BHXH TP. HCM hướng dẫn về Điều kiện, thời 

điểm nộp hồ sơ và thời điểm cơ quan BHXH trích 

chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

các tổ chức, doanh nghiệp, trường học áp dụng trên 

địa bàn TP. HCM. 

Theo đó, doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện 

dưới đây sẽ được cơ quan BHXH trích chuyển kinh 

phí chăm sóc sức khỏe ban đầu: 

- Có ít nhất chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hoặc 

HĐLĐ thời hạn từ 3 tháng trở lên, trình độ tối 

thiểu là trung cấp y. 

- Có phòng y tế hoặc phòng làm việc riêng để 

thực hiện việc sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho 

người lao động khi bị tai nạn thương tích, các 

bệnh thông thường trong thời gian làm việc tại 

doanh nghiệp. 

- Đã đóng đủ tiền BHYT trong kỳ. 

Hồ sơ đăng ký trích kinh phí chăm sóc sức khỏe 

ban đầu được nộp vào đầu năm, bao gồm Bản đăng 

ký mẫu 01/BHYT và các hồ sơ khác theo quy định 

tại phiếu giao nhận hồ sơ 111. 

 

 

 

 



BẢN TIN 11/2016 
 

 I Tiết kiệm thời gian, gia tăng lợi nhuận I 3 

 
 

4. Từ 2017, Giấy chứng nhận nghỉ hưởng 

BHXH phải sử dụng mẫu mới 

 

Công văn số 4666/BHXH-CSXH ngày 21/11/2016 

của BHXH Việt Nam hướng dẫn về việc cấp và sử 

dụng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo 

quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BYT. 

Theo đó, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 

(mẫu C65-HD) là loại giấy tờ do các bệnh viện cấp 

cho người lao động bị ốm đau, thai sản để làm căn 

cứ giải quyết chế độ BHXH. 

Kể từ ngày 01/01/2017 trở đi, giấy chứng nhận nghỉ 

hưởng BHXH phải cấp theo mẫu mới ban hành tại 

Phụ lục 12 Thông tư 14/2016/TT-BYT. Đối với 

mẫu cũ ban hành tại Thông tư 178/2012/TT-BTC 

chỉ được sử dụng đến hết ngày 31/12/2016, nếu còn 

tồn phải trả về cơ quan BHXH để tiêu hủy. 

Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH mẫu mới sẽ 

có 2 loại, loại viết tay (GCN1) và loại in bằng máy 

tính (GCN2). Các bệnh viện được quyền lựa chọn 

sử dụng loại giấy viết tay hoặc giấy in bằng máy 

tính để cấp, nhưng phải đảm bảo đúng nguyên tắc 

quy định tại Điều 25 Thông tư 14/2016/TT-BYT và 

cấp kịp thời ngay sau khi khám chữa bệnh xong. 

Công văn có hướng dẫn về quy trình, thủ tục cơ 

quan BHXH in, cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ 

hưởng BHXH cho các bệnh viện. 

Công văn này thay thế Công văn số 3789/BHXH-

CSXH ngày 07/10/2014. 

 

5. Ngành thuế sẽ mở đợt rà soát doanh nghiệp 

có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép 

 

Công văn số 4679/TCT-KTNB ngày 10/10/2016 

của Tổng cục Thuế về việc ngăn chặn tình trạng 

mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Văn bản yêu cầu 

Cục thuế các tỉnh thực hiện ngay việc rà soát và 

đưa ra danh sách cảnh báo các doanh nghiệp có khả 

năng in, phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp 

để tăng cường giám sát, kiểm tra. 

Việc nhận dạng các doanh nghiệp có khả năng in, 

phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp được dựa 

vào một trong số các tiêu chí dưới đây: 

- Các cơ sở mới thành lập (dưới 12 tháng) có 

một trong các dấu hiệu sau: không góp vốn 

điều lệ theo quy định, đăng ký kinh doanh 

nhiều ngành nghề; chủ doanh nghiệp đăng ký 

kinh doanh tại địa phương khác nơi có hộ 

khẩu. 

- Các doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng 

không có hoặc có kho hàng nhưng không 

tương xứng, hoặc không có xưởng sản xuất, 

hoặc lực lượng lao động không tương xứng 

(dưới 10 người). 

- Các doanh nghiệp xin ngừng nghỉ, bỏ kinh 

doanh, tạm ngừng, có công văn giải thể sau đó 

xin hoạt động trở lại, thay đổi người đại diện 

pháp luật, thay đổi trụ sở kinh doanh dẫn đến 

thay đổi cơ quan quản lý thuế. 

- Các doanh nghiệp mua bán, sáp nhập với giá 

trị dưới 100 triệu đồng. 

- Các doanh nghiệp nhỏ hoặc hoặc doanh nghiệp 

vừa có doanh thu đột biến tăng (từ 50% trở 

lên) nhưng số thuế GTGT phát sinh phải nộp 

thấp (thuế GTGT phải nộp ≤ 1% doanh số phát 

sinh trong kỳ). 

- Các doanh nghiệp có số lượng hóa đơn sử 

dụng trong kỳ tăng độ biến so với lượng hóa 

đơn sử dụng bình quân các kỳ trước (tăng 2 

đến 3 lần). 

- Các doanh nghiệp không có hoặc có thông báo 

phát hành hóa đơn nhưng không có hoặc chậm 

báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. 

- Các doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 

12 tháng nhưng sử dụng hóa đơn với số lượng 

lớn (từ 500 – 2.000 số hóa đơn). Số lượng hóa 

đơn xóa bỏ lớn (khoảng 20% số hóa đơn đã sử 

dụng). 

- Các doanh nghiệp không nộp hoặc có nộp báo 

cáo tài chính nhưng thu nhập chịu thuế trong 

kỳ phát sinh thấp (dưới 100 triệu đồng). 

- Đối với các doanh nghiệp thuộc danh sách 

cảnh báo có khả năng mua bán hóa đơn bất 

hợp pháp, Cơ quan Thuế sẽ đề nghị các ngành, 

cơ quan khác (HĐND, UBND, công an 

phường, xã, tổ dân phố,…) phối hợp tăng 

cường giám sát, kiểm tra toàn diện quá trình 

hoạt động kinh doanh cũng như việc kê khai 

nộp thuế, sửa dụng hóa đơn, giao dịch thanh 

toán. 
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6. Những thu nhập nào không được ưu đãi 

thuế trên địa bàn 

 

Công văn số 5362/TCT-CS ngày 21/11/2016 của 

Tổng cục Thuế về vướng mắc trong việc xác định 

thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN: 

Theo quy định tại khoản 1, khoản 1 Điều 10 Thông 

tư 96/2015/TT-BTC, đối với doanh nghiệp hưởng 

ưu đãi thuế do đáp ứng điều kiện về địa bàn thì thu 

nhập được hưởng ưu đãi là toàn bộ thu nhập phát 

sinh từ hoạt động SXKD trên địa bàn ưu đãi, chỉ trừ 

các thu nhập sau: 

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển 

nhượng quyền góp vốn; 

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; 

- Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư , 

chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư , 

chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác 

khoáng sản; 

- Thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, 

kinh doanh ở Việt Nam; 

- Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai 

thác dầu khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu 

nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản; 

- Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện 

chịu thuế TTĐB. 

 

7. Khoản chi ở nước ngoài nếu từ 20 triệu vẫn 

không được trả bằng tiền mặt 

 

Công văn số 8750/CT-TTHT ngày 08/09/2016 của 

Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế: 

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-

BTC (sửa đổi tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-

BTC), khoản chi từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc 

phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt 

mới được hạch toán. 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp phát sinh các 

khoản chi phí ở nước ngoài từ 20 triệu đồng trở lên 

phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, có hóa 

đơn theo quy định của nước sở tại nhưng thiếu 

chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì không 

được hạch toán. 

Tại điểm 1 Công văn số 4621/TCT-DNL ngày 

21/10/2014, Tổng cục Thuế thừa nhận việc thanh 

toán bằng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng cũng được 

xem là thanh toán không dùng tiền mặt. 

Tuy nhiên, nếu thẻ ngân hàng hoặc thẻ tín dụng 

mang tên cá nhân thì chỉ chấp nhập đối với trường 

hợp mua vé máy bay (Công văn số 3997/TCT-DNL 

ngày 16/09/2014). 

 

8. Đầu tư mua sắm, nâng cấp máy móc thiết bị 

được hưởng ưu đãi thuế như thế nào? 

Công văn số 5084/TCT-CS ngày 03/11/2016 của 

Tổng cục Thuế về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt 

động đầu tư mở rộng: 

Văn bản trả lời vướng mắt về ưu đãi thuế đối với 

hoạt động xây dựng thêm nhà xưởng, đầu tư mua 

sắm máy móc thiết bị trong giai đoạn 2009 – 2013 

và ưu đãi thuế đối với hoạt động đầu tư nâng cấp 

máy móc thiết bị từ năm 2014. 

Theo đó, trường hợp Công ty có xây dựng thêm nhà 

xưởng, đầu tư mua sắm máy móc thiết bị trong giai 

đoạn 2009 – 2013, nếu đáp ứng các tiêu chí về đầu 

tư thường xuyên quy định tại Điều 5 Thông tư 

130/2016/TT-BTC và Công văn 4769/BTC-TCT 

ngày 07/04/2016 thì được hưởng ưu đãi thuế 

TNDN theo mức mà dự án đang áp dụng. Ngược 

lại, nếu hoạt động này đáp ứng các điều kiện về đầu 

tư mở rộng quy định tại điểm a khoản 6 Điều 18 

Thông tư 78/2014/TT-BTC thì được lựa chọn 

hưởng ưu đãi theo mức mà dự án đang áp dụng cho 

thời gian còn lại kể từ năm 2015 hoặc áp dụng thời 

gian miễn, giảm thuế (không được hưởng ưu đãi về 

thuế suất) bằng với thời gian miễn, giảm thuế của 

dự án đầu tư mới trong cùng địa bàn. 

Đối với hoạt động đầu tư nâng cấp máy móc thiết 

bị từ năm 2014, nếu không đáp ứng tiêu chí về đầu 

tư mở rộng theo điểm a khoản 6 Điều 18 Thông tư 

78/2014/TT-BTC nêu trên thì hoạt động nâng cấp 

máy móc thiết bị này được hưởng ưu đãi thuế theo 

mức mà dự án đang áp dụng cho thời gian còn lại. 

Trường hợp hoạt động nâng cấp máy móc thiết bị 

đáp ứng tiêu chí về đầu tư mở rộng thì được lựa 

chọn hưởng ưu đãi theo mức mà dự án đang áp 

dụng cho thời gian còn lại (nếu còn) hoặc áp dụng 

thời gian miễn, giảm thuế (không được hưởng ưu 

đãi về thuế suất) bằng với thời gian miễn, giảm thuế 

của dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn. 
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9. Về điều kiện hạch toán khoản dự phòng đầu 

tư tài chính 

 

Công văn số 5102/TCT-CS ngày 03/11/2016 của 

Tổng cục Thuế về khoản dự phòng đầu tư tài chính: 

Theo quy định tại điểm 2.19 Điều 4 Thông tư 

96/2015/TT-BTC, về nguyên tắc, doanh nghiệp chỉ 

được hạch toán khoản dự phòng đầu tư tài chính 

nếu trích lập theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài 

chính. 

Cụ thể, việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính phải 

thực hiện theo đúng các quy định tại khoản 2 Điều 

5 Thông tư 228/2009/TT-BTC (được sửa đổi tại 

Điều 1 Thông tư 89/2013/TT-BTC), như: 

- Chỉ trích lập dự phòng đầu tư tài chính đối với 

khoản vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác khi 

doanh nghiệp đó bị lỗ. 

- Chỉ trích lập dự phòng đối với các khoản đầu 

tư trình bày theo phương pháp giá gốc, không 

trích lập đối với các khoản đầu tư trình bày 

theo phương pháp vốn chủ sở hữu. 

- Mức trích lập dự phòng cho mỗi khoản đầu tư 

tài chính bằng số vốn đã đầu tư và tính theo 

công thức quy định tại điểm c Điều 1 Thông tư 

89/2013/TT-BTC. 

 

10. Giới thiệu các quy định mới đáng lưu ý về 

xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan 

 

Công văn số 10744/TCHQ-PC ngày 14/11/2016 

của Tổng cục Hải quan giới thiệu những nội dung 

cơ bản của Thông tư số 155/2016/TT-BTC về xử 

phạt vi phạm hành chính về hải quan: 

Văn bản giới thiệu những nội dung mới đáng chú ý 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải 

quan quy định tại Thông tư 155/2016/TT-BTC, có 

hiệu lực áp dụng kể từ 01/12/2016, cụ thể gồm các 

vấn đề: 

- Định nghĩa khái niệm “vi phạm lần đầu” được 

xem là tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt trong 

lĩnh vực hải quan; 

- Những trường hợp được miễn xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực hải quan; 

- Xác định giá trị tang vật vi phạm; 

- Áp dụng các hình thức xử phạt và mức phạt; 

- Thẩm quyền xử phạt; 

- Thủ tục xử phạt vi phạt hành chính và thực 

hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

- Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 

trong lĩnh vực hải quan; 

- Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực hải quan. 

Theo đó, “vi phạm lần đầu” được hiểu là trường 

hợp chưa bị xử phạt hành chính về hành vi đó hoặc 

đã bị xử phạt hành chính về hành vi đó nhưng trong 

thời hạn 06 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết 

định xử phạt cảnh cáo hoặc 1 năm kể từ ngày chấp 

hành xong quyết định xử phạt khác hoặc kề từ ngày 

hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt hành 

chính mà không tái phạm. 

Đối với hàng hóa, phương tiện vận tải được đưa 

vào lãnh thổ Việt Nam do sự kiện bất ngờ, sự kiện 

bất khả kháng thì phải có thông báo với cơ quan hải 

quan trong vòng 3 ngày mới được miễn phạt. 

Các trường hợp sửa chữa hồ sơ hải quan được miễn 

phạt là các trường hợp sửa chữa tờ khai, khai bổ 

sung hồ sơ hải quan được quy định tại điểm a, điểm 

b khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC. 

Hành vi khai sai mã số, thuế suất lần đầu được 

miễn phạt được hiểu là trường hợp “lần đầu làm thủ 

tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó, đã khai đúng 

tên hàng thực xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định 

về khai hải quan nhưng khai sai mã số hàng hóa 

theo danh mục hàng hóa XNK Việt Nam; khai sai 

thuế suất, mức thuế đối với hàng hóa đó theo biểu 

thuế XNK có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ 

khai”. 

 

11. Hướng dẫn mới về thủ tục cấp giấy phép lao 

động 

 

Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

25/10/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật 

Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam: 

Thông tư này hướng dẫn về hồ sơ, thẩm quyền và 

thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước 

ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định tại 

Nghị định 11/2016/NĐ-CP. 

Một trong những điểm mới đáng lưu ý của Thông 

tư này là sửa đổi thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử 

dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp (trừ 
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nhà thầu). Theo đó, nếu như trước đây thẩm quyền 

này là của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thì 

nay thuộc về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

(Điều 3). 

Đối với nhà thầu, thẩm quyền chấp thuận nhu cầu 

sử dụng lao động nước ngoài vẫn là UBND cấp 

tỉnh, không có thay đổi. 

Ngoài ra, thẩm quyền cấp giấy phép lao động đối 

với người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ 

chức sau đây cũng sẽ thay đổi từ Sở chuyển lên Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội: Tổ chức phi 

chính phủ nước ngoài, Tổ chức quốc tế tại Việt 

Nam, Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ 

chức quốc tế tại Việt Nam, Hội, hiệp hội doanh 

nghiệp (khoản 1 Điều 3). 

Cũng theo Thông tư này (khoản 2 Điều 18), đối với 

người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động 

và đang còn hiệu lực, nếu được cử, điều động hoặc 

biệt phái đến tỉnh, thành phố khác để làm cùng vị 

trí công việc với thời hạn từ 10 ngày liên tục trở lên 

thì không phải cấp giấy phép lao động mới, nhưng 

doanh nghiệp phải thông báo với Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội nơi đến làm việc. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

12/12/2016 và thay thế Thông tư số 03/2014/TT-

BLĐTBXH ngày 20/01/2014. 
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Mọi chi tiết xin liên hệ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)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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