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VĂN BẢN MỚI 
 
 
 Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, 

cung ứng dịch vụ 

 
Ngày 27/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 
37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
39/2014/TT-BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng 
dịch vụ. 
 
Một số điểm mới đáng chú ý của Thông tư như sau: 
 

1. Thủ tục xin sử dụng hóa đơn GTGT tự in 
 
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi người nộp thuế gửi văn 
bản đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 
ban hành kèm theo Thông tư), cơ quan thuế quản lý trực tiếp 
phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh 
nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư). 

 
Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn 
bảng thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách 
nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp. 
 

2. Thủ tục xin sử dụng hóa đơn GTGT đặt in 
 
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ 
quan thuế quản lý trực tiếp phải có thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ 
lục 3 ban hành kèm theo Thông tư). 
 
Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản 
thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm 
về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp. 
 

3. Thủ tục phát hành hóa đơn 
 
Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực 
tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. 
 
Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện 
thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai 
(02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo 
cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới. 
 
Nội dung chi tiết xem tại Thông tư. 
 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12/06/2017 
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 Khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, 
hóa giống nhau 

 
Ngày 12/05/2017, Bộ Tài chính ban hành 
Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định 
khung giá tính thuế tài nguyên đối với 
nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa 
giống nhau. Các nhóm, loại tài nguyên 
không quy định khung giá tính thuế tài 
nguyên tại Thông tư này gồm: Nước thiên 
nhiên dùng sản xuất thủy điện; Dầu thô, 
khí thiên nhiên, khí than. 
  
Nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa 
giống nhau: Là những tài nguyên có tên 
gọi, đặc điểm, đặc tính, tính chất vật lý, thành phần hóa học giống nhau. 
 
Khung giá tính thuế tài nguyên: Là giá tính thuế tài nguyên tối đa và tối thiểu đối với nhóm, loại 
tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. 
 
Bảng giá tính thuế tài nguyên: Là bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương ban hành, phù hợp với Khung giá tính thuế tài nguyên của Bộ 
Tài chính. 
 
Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư này khung giá tính thuế tài nguyên đối với 06 nhóm, 
loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. Chi tiết xem tại các Phụ lục kèm theo Thông tư. 
 
Theo quy định tại Điều 6, Thông tư này, các trường hợp điều chỉnh, bổ sung khung giá tính 
thuế tài nguyên gồm: 
 

- Giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động lớn: tăng từ 20% trở lên so với mức 
giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu của Khung giá tính thuế tài 
nguyên do Bộ Tài chính ban hành; 

 
- Phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên. 

 
Nội dung chi tiết xem tại Thông tư. 
 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017 
 
 
 Quy định về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 

 
Ngày 14/04/2017, Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 
595/QĐ-BHXH Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. 
 
Tại Điều 6, của Quy trình ban hành kèm theo Quyết định: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt 
buộc theo quy định tại Điều 89 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau: 
 
“…2. Tiền lương do đơn vị quyết định 
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2.1. Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền 
lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương 
và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và 
Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 
47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
thực hiện một số điều về HĐLĐ, kỷ luật lao động, 
trách nhiệm vật chất của Nghị định số 
05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
nội dung của Bộ luật lao động (Nghị định số 
05/2014/NĐ-CP). 

 
Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-
BLĐTBXH là 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 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. 

 
2.2. Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ 

cấp lương theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản này và các khoản bổ sung khác theo quy 
định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH. 

 
2.3. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không 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 người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp 
hoàn cảnh khó 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 11 Điều 4 của Nghị định số 
05/2015/NĐ-CP. 

 
2.4. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng 

tiền lương quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP là 
tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. 

 
Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người quản lý điều hành hợp tác xã có 
hưởng tiền lương quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP là 
tiền lương do đại hội thành viên quyết định. 

 
2.5. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người đại diện phần vốn nhà nước 

không chuyên trách tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước sau cổ 
phần hóa; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là tiền lương theo chế 
độ tiền lương của cơ quan, tổ chức đang công tác trước khi được cử làm đại diện phần 
vốn nhà nước. 

 
Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người đại diện phần vốn nhà nước 
chuyên trách tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty là tiền lương theo chế độ tiền 
lương do tập đoàn, tổng công ty, công ty quyết định. 
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2.6. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này không thấp hơn 
mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc 
chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. 

 
a) Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề 

(kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức 
lương tối thiểu vùng; 

 
b) Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của 
công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao 
động bình thường. 

 
3. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều này cao hơn 20 tháng lương cơ 
sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở. 
 
Các nội dung chi tiết khác, xem tại Quyết định và Quy trình ban hành kèm theo Quyết định. 
 
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2017 
 
 
 Chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 

 
Ngày 28/04/2017, Bộ Tài chính ban 
hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC 
quy định chế độ công tác phí, chế độ 
chi hội nghị của các cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí 
do ngân sách nhà nước hỗ trợ. 
 
Thông tư quy định chứng từ thanh 
toán công tác phí gồm: 
 

1.  Giấy đi đường của người đi công tác có đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đến 
công tác (hoặc của khách sạn, nhà khách nơi lưu trú). 

 
2. Văn bản hoặc kế hoạch công tác đã được thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt; công 

văn; giấy mời; văn bản trưng tập tham gia đoàn công tác. 
 

3. Hóa đơn; chứng từ mua vé hợp pháp theo quy định của pháp luật khi đi công tác bằng 
các phương tiện giao thông hoặc giấy biên nhận của chủ phương tiện. Riêng chứng từ 
thanh toán vé máy bay ngoài cuống vé (hoặc vé điện tử) phải kèm theo thẻ lên máy bay 
theo quy định của pháp luật. Trường hợp mất thẻ lên máy bay thì phải có xác nhận của 
cơ quan, đơn vị cử đi công tác (áp dụng khi thanh toán chi phí đi lại theo thực tế). 

 
4. Bảng kê độ dài quãng đường đi công tác trình thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt thanh 

toán (áp dụng khi thanh toán khoán chi phí đi lại). 
 

5. Hóa đơn, chứng từ thuê phòng nghỉ hợp pháp theo quy định của pháp luật (áp dụng khi 
thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế). 
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6. Riêng hồ sơ thanh toán khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác tại điểm a khoản 
2 Điều 5 Thông tư này gồm: Chứng từ quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này. 

 
Thông tư quy định hóa đơn, chứng từ thanh toán chi hội nghị gồm: 
 

1.  Văn bản, kế hoạch tổ chức hội nghị được người có thẩm quyền phê duyệt theo quy 
định. 

 
2. Hóa đơn, chứng từ hợp pháp và bảng kê thanh toán đối với các khoản chi bằng tiền cho 

người tham dự hội nghị theo quy định tại Thông tư này (nếu có) theo quy định của 
pháp luật hiện hành về hóa đơn, chứng từ thanh toán. 

 
Nội dung chi tiết xem tại Thông tư. 
 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017 
 
 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 
 
 
 Thuế TNCN đối với tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng 

 
Tại Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chỉ quy định 10 
loại thu nhập chịu thuế bao gồm: Thu nhập từ kinh 
doanh; Thu nhập từ tiền lương, tiền công; Thu nhập từ 
đầu tư vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn; Thu 
nhập từ chuyển nhượng bất động sản; Thu nhập từ 
trúng thưởng; Thu nhập từ bản quyền; Thu nhập từ 
nhượng quyền thương mại; Thu nhập từ nhận thừa kế; 
Thu nhập từ quà tặng. 
 

Vì vậy, trường hợp các cá nhân ký hợp đồng mua bán căn hộ với công ty. Trong quá trình thực 
hiện dự án, do thi công không đúng tiến độ nên cá nhân tiến hành thanh lý hợp đồng, công ty 
hoàn trả số tiền góp vốn và bồi thường một khoản tiền cho cá nhân theo hợp đồng đã ký thì số 
tiền bồi thường nêu trên không được quy định cụ thể, chi tiết trong 10 khoản Thu nhập chịu 
thuế theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành nên các cá nhân 
không phải nộp thuế TNCN đối với khoản thu nhập nhận được nêu trên. 
 
Công văn số 1873/TCT-TNCN ngày 10/05/2017 của Tổng cục Thuế 
 
 
 Địa chỉ trên hóa đơn GTGT 

 
Về nguyên tắc, khi lập hóa đơn đơn vị cung ứng hàng hóa, 
dịch vụ phải ghi tên, địa chỉ, mã số thuế theo giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 
 
Trường hợp địa chỉ của Công ty nếu theo giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh là: Số ABC, phố Vườn Cam, phường 
Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng thì khi 
người bán lập hóa đơn cho Công ty (hoặc Công ty lập hóa 
đơn cho khách hàng) có thể ghi với địa chỉ rút gọn là Số 
ABC, Vườn Cam, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 
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Trường hợp người bán lập hóa đơn ghi đúng mã số thuế người mua và mã số thuế của người 
bán nhưng tại mục địa chỉ trên hóa đơn chỉ ghi “Số ABC, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, 
thành phố Cao Bằng” không ghi địa chỉ “tỉnh Cao Bằng” nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ 
của người mua và địa chỉ của người bán và các nội dung khác trên hóa đơn đều đúng thì các 
hóa đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế. 
 
Công văn số 2186/TCT-CS ngày 24/05/2017 của Tổng cục Thuế 
 
 
 Thuế TNCN đối với các khoản khoán chi xăng xe, văn phòng phẩm,… 

 
Trường hợp Văn phòng đại diện tại Việt Nam là 
văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài có 
khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác 
phí, điện thoại, trang phục theo điểm đ.4.3 
khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC 
ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì không tính 
vào thu nhập chịu thuế TNCN. 
 
Trường hợp Văn phòng đại diện trả khoản 
khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng 
tháng cho nhân viên phục vụ cho việc đi lại của 
cá nhân thì khoản thu nhập này được tính vào 
thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân. 

 
Công văn số 2192/TCT-TNCN ngày 25/05/2017 của Tổng cục Thuế 
 
 
 Thuế GTGT đối với hoạt động khuyến mại 

 
Trường hợp Công ty thực hiện khuyến mãi bằng hình thức tặng 
hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ và bán hàng có 
giảm giá bằng cách bán hàng với giá thấp hơn giá bán trước đó 
cho khách hàng vượt thời gian theo chương trình khuyến mại 
đã thông báo hoặc chương trình khuyến mãi không thông báo, 
đăng ký với Sở Công thương (kể cả trường hợp khuyến mãi hộ, 
khuyến mãi theo ủy quyền thông qua nhà phân phối hoặc đại 
lý, đơn vị bán hàng...) thì Công ty phải kê khai, tính nộp thuế 
GTGT như hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu, tặng, cho. 
 
Công văn số 2179/TCT-CS ngày 24/05/2017 của Tổng cục Thuế 
 
 
 Thuế GTGT đối với hàng hóa nông sản 

 
Đối với sản phẩm cám mì viên, cám mì bột, bã đậu nành là 
sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế. Theo đó, thuế 
GTGT đầu vào của dịch vụ sử dụng cho hoạt động thương 
mại của hàng hóa không chịu thuế thì không được kê khai 
khấu trừ. 
 
Đối với sản phẩm ngô hạt (bắp), hạt đậu nành (không phân 
biệt có dùng làm TĂCN hay không) là sản phẩm trồng trọt 
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chưa qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường do doanh nghiệp, 
hợp tác xã thì thuộc trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT ở khâu kinh doanh 
thương mại. Theo đó, thuế GTGT đầu vào của dịch vụ sử dụng cho hoạt động thương mại của 
các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT được kê khai, khấu trừ theo quy định. 
 
Về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: Công ty khai thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ vừa có hoạt động kinh doanh hàng hóa chịu thuế 0%, mặt hàng không phải kê khai, 
tính thuế GTGT (sản phẩm bắp hạt và hạt đậu nành) và hàng hóa không chịu thuế GTGT (cám 
mì viên, cám mì bột, bã đậu nành) và không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được 
khấu trừ thì Công ty chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh 
thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu 
của hàng hóa, dịch vụ bán ra. 
 
Công văn số 2181/TCT-CS ngày 24/05/2017 của Tổng cục Thuế 
 
 
 Xử lý thuế GTGT đầu vào tại chi nhánh chưa được khấu trừ hết 

 
Đối với số thuế GTGT đầu vào của các chi nhánh chưa được 
khấu trừ hết thì các chi nhánh chuyển về Trụ sở chính để tiếp 
tục khấu trừ. 
 
Cơ quan thuế trực tiếp quản lý chi nhánh có trách nhiệm xác 
nhận số thuế GTGT còn được khấu trừ theo kê khai để Trụ sở 
chính có cơ sở khấu trừ. 
 

Công văn số 1809/TCT-DNL ngày 05/05/2017 của Tổng cục Thuế 
 
 
 Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa sản xuất, gia công trong khu phi thuế quan 

 
Trường hợp doanh nghiệp nội địa ký hợp đồng thuê doanh nghiệp 
chế xuất gia công sản phẩm mà nguyên liệu, vật tư do doanh 
nghiệp nội địa cung cấp toàn bộ thì sản phẩm sau gia công khi nhập 
khẩu trở lại nội địa được miễn thuế nhập khẩu. 
 
 
Công văn số 6519/BTC-TCHQ ngày 19/05/2017 của Bộ Tài chính 
 
 
 Xuất hóa đơn GTGT cho Ban quản lý dự án 

 
Trường hợp Ban Quản lý dự án với Mã số thuế xxx - 001 là 
khách hàng giao dịch trực tiếp với Công ty thì việc Công ty xuất 
hóa đơn cho Ban quản lý dự án là phù hợp với quy định của 
pháp luật và không ảnh hưởng đến nghĩa vụ và cách thức kê 
khai, nộp thuế của Ban Quản lý dự án. 
 
Công văn số 2043/TCT-DNL ngày 17/05/2017 của Tổng cục 
Thuế 
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 Chính sách thuế đối với cá nhân khi xây dựng nhà 

 
Trường hợp, gia đình cá nhân tự xây dựng nhà thì 
không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng, thu 
nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân. 
 
Trường hợp, gia đình cá nhân thuê nhà thầu là cơ sở 
kinh doanh thực hiện xây dựng nhà cho gia đình thì 
nhà thầu xây dựng nêu trên phải kê khai, nộp thuế 
theo quy định 
 
Công văn số 2010/TCT-CS ngày 16/05/2017 của 
Tổng cục Thuế 
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