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Bạn đọc thân mến,
Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc bản tin tháng 12
năm 2017 của S&S.
Chúng tôi tin tưởng rằng bạn sẽ hài lòng với bản
tin này và chúng tôi rất sẵn sàng đón nhận bất kỳ
thông tin phản hồi hoặc đóng góp ý kiến của các
bạn thông qua email: samuel230@hanmail.net

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán S&S
Trụ sở chính:
Tầng 8, tòa nhà Yoco
41 Nguyễn Thị Minh Khai St, Distict 1, TP HCM, VN
Tel: 84 (28) 39 104 996
Fax: 84 (28) 39 104 998
Văn phòng Hà Nội:
Phòng 702, Lầu 7, Tòa Nhà Vinaconex 9
Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
Tel: 84 (24) 62 512 199
Fax: 84 (24) 62 512 201
Web: http://www.ssaudit.com
Hy vọng độc giả sẽ hứng thú với bản tin của chúng
tôi! Và chúng ta rất hân hạnh giải đáp và thảo luận
các vấn đề của các quý doanh nghiệp để đưa ra cách
tốt nhất mà chúng tôi có thể hổ trợ quý doanh
nghiệp
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Pham Hung Street, Me Tri Ward,
Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam
Tel:
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NHỮNG QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG
ĐÁNG LƯU Ý KỂ TỪ 01/01/2018

2. Các khoản thu nhập đóng Bảo Hiểm Xã
Hội từ 01/01/2018

1. Tăng Mức Lương Tối Thiểu Vùng Từ 01/01/
2018

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm Xã hội
58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 và
hướng dẫn tại Điều 30 Thông tư 59/2015/TTBLĐTBXH, Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số
47/2015/TT-BLĐTBXH thì:

Theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của
Chính phủ, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức
lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm
việc theo hợp đồng lao động như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu
vùng
2017
2018
NĐ
NĐ
153/2016/N 141/2017/NĐ
Đ-CP
-CP

+/%
VND

%

Từ ngày 01/01/2018:

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt
buộc = Mức lương + Phụ cấp lương
+ Các khoản bổ sung
Phụ cấp lương: theo quy định tại Điểm a Khoản
2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là

I

3,750,000

3,980,000 230,000

6.13%

II

3,320,000

3,530,000 210,000 6.33%

III

2,900,000

3,090,000 190,000 6.55%

các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về
điều kiện lao động, tính chất phức tạp công
việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao
động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ
chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như

IV

2,580,000

2,760,000 180,000 6.98%

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao
động làm công việc giản đơn nhất.
Áp dụng mức lương cao hơn ít nhất 7% so với mức
lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm
công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề,
đào tạo nghề.

phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách
nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp
lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có
tính chất tương tự.
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Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc KHÔNG

4. Mức lương tham gia BHTN

bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như
tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật
lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca;
các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền
nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người
lao động có thân nhân bị chết, người lao động có

Kể từ 1/1/2018, mức lương tham gia BHTN
được khống chế bởi 20 lần mức lương tối
thiểu vùng, khoảng từ 55.200.000 đồng đến
79.600.000 đồng mỗi tháng và tùy theo từng
vùng (khoảng 2.430 đô la Mỹ -3.500 đô la Mỹ
mỗi tháng).

người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động,
trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó

5. Mức lương tham gia BHXH, BHYT

khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và
các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục
riêng trong HĐLĐ theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị
định số 05/2015/NĐ-CP.

3. Thêm đối tượng bắt buộc tham gia Bảo
Hiểm Xã Hội
Theo quy định tại Luật Bảo hiểm Xã hội
58/2014/QH13, kể từ ngày 01/01/2018:

Kể từ 1/7/2018, mức lương tham gia BHXH,
BHYT được khống chế bởi 20 lần mức lương
cơ sở, cụ thể là 27.800.000 đồng mỗi tháng
(xấp xỉ 1.220 đô la Mỹ mỗi tháng). Quốc Hội đã
thông qua quy định này vào ngày 13/11/2017,
theo đó mức lương cơ sở mới là 1.390.000
đồng/tháng (hiện tại 1.300.000 đồng/tháng).

6. Kinh Phí Công Đoàn



Người lao động Việt Nam làm việc theo hợp
đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng
đến dưới 03 tháng sẽ chính thức phải tham
gia BHXH bắt buộc.

Theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định
191/2013/NĐ-CP, kinh phí công đoàn được trích
đóng theo mức 2% quỹ lương BHXH bắt buộc.
Đây là khoản phí do doanh nghiệp đóng.



Người lao động là công dân nước ngoài vào
làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động
hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép
hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của
Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc
theo quy định của Chính phủ.

Từ năm 2018, khi mà lao động người nước
ngoài (NNN) thuộc diện phải tham gia BHXH
bắt buộc thì mức 2% quỹ lương BHXH bắt buộc
đóng phí công đoàn cũng sẽ bao gồm cả tiền
lương của những người này.
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Riêng 1% đoàn phí công đoàn, khoản phí này chỉ
áp dụng với đoàn viên công đoàn và theo Điều 5
Luật công đoàn số 12/2012/QH13 thì chỉ có lao
động Việt Nam mới được kết nạp công đoàn. Do
đó, lao động NNN được miễn đóng khoản đoàn
phí 1%.

NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2017/NĐ-CP
NGÀY 15/12/2017 VỀ HOÀN THUẾ
GTGT VÀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ BẢO
HIỂM
Một trong những sửa đổi quan trọng của Nghị
định này là bổ sung các trường hợp hàng hóa
xuất khẩu có tỷ trọng TNKS từ 51% trở lên được
hưởng thuế GTGT 0%. Bao gồm: hàng được sản
xuất từ TNKS đã chế biến thành sản phẩm khác
và hàng được sản xuất từ TNKS theo một quy
trình khép kín.
Ngoài ra, theo sửa đổi tại khoản 2 Điều 1, hàng
hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu PTQ
hoặc xuất khẩu ra nước ngoài sẽ được hoàn
thuế GTGT trở lại như trước đây, nếu xuất khẩu
tại địa bàn hoạt động hải quan.
Thêm nữa, Điều 2 Nghị định này đã điều chỉnh
tăng hạn mức hạch toán chi phí mua bảo hiểm
hưu trí tự nguyện cho người lao động từ 1 triệu
lên 3 triệu đồng/người/tháng.
Tuy nhiên, khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho
người lao động lại bị khống chế ở hạn mức
không quá 3 triệu đồng/người, thay vì trước đó
không khống chế.
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2018.
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CÔNG VĂN SỐ 75557/CT-TTHT
NGÀY 20/11/2017 VỀ ƯU ĐÃI THUẾ
TNDN SAU QUÁ TRÌNH ĐIỀU
CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU
TƯ
Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 130/2016/TTBTC, trường hợp doanh nghiệp đăng ký bổ sung
ngành nghề kinh doanh, nhưng không tăng vốn,
không đầu tư mở rộng để tăng tài sản thì không
được xem là đầu tư mở rộng.
Theo đó, phần thu nhập tăng thêm từ các ngành
nghề kinh doanh bổ sung không được ưu đãi
thuế.
Đối với mục tiêu (ngành nghề kinh doanh) ban
đầu vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi trong thời
gian còn lại theo giấy chứng nhận đầu tư lần
đầu, nếu việc bổ sung ngành nghề mới không
ảnh hưởng đến điều kiện ưu đãi.

CÔNG VĂN SỐ 8154/TCHQ-TXNK
NGÀY 14/12/2017 CỦA TỔNG CỤC
HẢI QUAN VỀ VIỆC ƯU ĐÃI THUẾ
GTGT
Theo quy định tại khoản 21 Điều 4 Thông tư
219/2013/TT-BTC , trường hợp hợp đồng chuyển
giao công nghệ có kèm theo chuyển giao máy
móc, thiết bị thì chỉ phần giá trị công nghệ
chuyển giao là được miễn thuế GTGT, phần giá
trị máy móc, thiết bị phải chịu thuế.
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Quy định này không phân biệt máy móc, thiết bị
chuyển giao thuộc diện trong nước đã hay chưa
sản xuất được. Theo đó, đối với máy móc, thiết bị
đi kèm hợp đồng chuyển giao công nghệ cho dù
thuộc loại trong nước chưa sản xuất được thì vẫn
phải chịu thuế GTGT, không được miễn.
Ngoài ra, nếu giá trị công nghệ chuyển giao không
tách riêng với giá trị máy móc, thiết bị đi kèm thì
đồng thời cũng phải chịu thuế GTGT.

CÔNG VĂN SỐ 82014/CT-TTHT NGÀY
22/12/2017 CỦA CỤC THUẾ TP. HÀ
NỘI VỀ THUẾ MÔN BÀI CỦA VPĐD
Theo hướng dẫn tại Công Văn trên, Văn phòng đại
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Nếu quý Công ty có bất cứ thắc mắc gì, xin
vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi –

Công Ty Kiểm Toán và Tư Vấn S&S.
Trụ sở chính:
Tầng 8, tòa nhà Yoco
41 Nguyễn Thị Minh Khai St, Distict 1, TP
HCM, Việt Nam
Tel: 84 (28) 39 104 996
Fax: 84 (28) 39 104 998
Văn phòng Hà Nội:
Phòng 702, Lầu 7, Tòa Nhà Vinaconex 9
Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84 (24) 62 512 199
Fax: 84 (24) 62 512 201

diện của Công ty đã thành lập tại Việt Nam nếu
không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, chỉ thực
hiện chức năng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc
tiến thương mại thì không phải nộp lệ phí môn bài.

====0o0=====

CHÚC MỪNG
NĂM MỚI 2018
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