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Giảm mức đóng bảo hiểm xã hội 

Giảm thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng 

Hàng xuất khẩu bị trả lại khi bán trong nước phải ghi nhãn phụ 

Mở rộng hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử trên cả nước 

Nhập khẩu theo hình thức nhập kinh doanh vẫn được hoàn thuế 

Có thể xử lý phế liệu ngay trong quá trình gia công 



Giảm mức đóng bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động từ 01/06/2017 

Hiện nay, tổng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động và người sử 
dụng lao động là 32,5%. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 22%, người lao 
động đóng 10,5%. 

Trong mức đóng 22% của người sử dụng lao động thì có 1% đóng vào Quỹ bảo 
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại điều 4 Nghị định 
37/2016/NĐ-CP. 

Nghị định 44/2017/NĐ-CP điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp còn 0,5% và áp dụng từ ngày 01/6/2017 nên từ 
01/6/2017, tổng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động và người sử 
dụng lao động là 32%. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 21,5%, người lao 
động đóng 10,5%. 

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị 
định số 44/2017/NĐ-CP quy định 
mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 
bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Theo đó, mức đóng vào Quỹ bảo 
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp hằng tháng của người sử dụng 
lao động được điều chỉnh giảm từ 
1% xuống còn 0,5% trên quỹ tiền 
lương làm căn cứ đóng BHXH của 
người lao động. 

Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 đến dưới 03 tháng sẽ thực hiện quy định nêu 

trên kể từ ngày 01/01/2018. 

Ngoài ra, liên quan đến mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của 
người sử dụng lao động, tại Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 07/04/2017 
của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2017, 
Chính phủ đã đồng ý giảm mức đóng BHTN cho doanh nghiệp từ 1% 
xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang 
tham gia BHTN. Thời gian điều chỉnh giảm mức đóng BHTN được thực 
hiện kể từ ngày Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức đóng 

BHTN có hiệu lực thi hành cho đến hết ngày 31/12/2019. 

Như vậy, với quy định mới, sắp tới, Doanh nghiệp sẽ giảm được một phần chi phí liên quan đến người         
lao động. 

Mức đóng BHTN hiện hành đối với doanh nghiệp là 1% và người 
lao động là 1% quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm 
số 38/2013/QH13. Theo nghị quyết, trách nhiệm đóng 1% BHTN 
của người lao động có thể không được giảm do Nghị quyết của 
Chính phủ không đề cập. 
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Có thể xử lý phế liệu ngay trong quá trình gia công 

Tổng Cục Hải Quan đã ban hành Công văn số 826/GSQL-GQ2 vào 
ngày 26/4/2017 về thủ tục xử lý phế liệu, phế phẩm trong quá trình 
thực hiện hợp đồng gia công. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, do-
anh nghiệp được phép xử lý phế liệu, phế phẩm trong thời gian thực 
hiện hợp đồng gia công. 

Như vậy, việc xử lý phế liệu, phế phẩm không bắt buộc phải chờ sau khi hoàn 
thành hợp đồng gia công mà có thể thực hiện ngay trong quá trình gia công. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-37-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-An-toan-ve-sinh-lao-dong-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-299838.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-37-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-An-toan-ve-sinh-lao-dong-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-299838.aspx


Từ 02/06/2017, sẽ giảm thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) 

Đó là nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 31/2017/TT-BTC ngày 18/04/2017 của Bộ Tài chính về 
việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 26/06/2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. 

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Thông tư số 99/2016/TT-BTC liên quan đến 
quy trình hoàn thuế GTGT. 

Theo đó, thời gian Kho bạc Nhà nước thực hiện hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế sẽ được rút 

ngắn từ 03 ngày xuống còn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu 
Ngân sách nhà nước (NSNN) hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN do cơ quan thuế 
chuyển đến (khoản 2 Điều 1). 

Ngoài ra, theo sửa đổi, thời điểm Kho bạc Nhà nước chi hoàn thuế cũng sẽ được cập nhật công khai 
trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế (khoản 3 Điều 1). 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/06/2017. 

Đây là quy định mới tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa được 
ban hành ngày 14/04/2017. Theo đó: 

Bổ sung thêm hàng hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa vào lưu 
thông trên thị trường vào trường hợp phải có nhãn phụ, bên cạnh hàng nhập 
khẩu như quy định hiện hành. 

Trên nhãn phụ của hàng hóa không xuất khẩu hoặc bị trả lại phải có dòng chữ 
in đậm “Được sản xuất tại Việt Nam”. 

Ngoài ra, Nghị định còn quy định các trường hợp không phải ghi nhãn phụ,      
cụ thể: 

Hàng xuất khẩu bị trả lại khi bán trong nước phải ghi nhãn phụ 

Linh kiện nhập khẩu để thay 
thế các linh kiện bị hỏng trong 
dịch vụ bảo hành hàng hóa 
của tổ chức, cá nhân chịu 
trách nhiệm đối với hàng hóa 
đó, không bán ra thị trường 

Nguyên liệu, phụ gia thực 
phẩm, chất hỗ trợ chế biến 
thực phẩm, linh kiện nhập 
khẩu về để sản xuất, không 
bán ra thị trường  

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 43/2017/

NĐ-CP có hiệu lực (ngày 01/06/2017). 
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Tổng Cục Hải Quan đã ban hành Công văn số 
1181/TXNK-CST vào ngày 05/04/2017 về chính 
sách thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 
số 134/2016/NĐ-CP, đối với hàng hóa nhập 
khẩu để sản xuất kinh doanh, đã nộp đầy đủ 
thuế nhập khẩu nếu doanh nghiệp đưa vào 
SXXK và đã thực xuất khẩu sản phẩm ra nước 
ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan thì 
được xét hoàn thuế nhập khẩu. 

Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế và 
hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo    
khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều 36 Nghị định 
số 134/2016/NĐ-CP. 

Hàng hóa nhập khẩu theo hình thức 

nhập kinh doanh khi đưa vào sản 
xuất xuất khẩu vẫn được hoàn thuế 
nhập khẩu 

Từ 01/05/2017, mở rộng hoàn thuế giá trị gia tăng 

(GTGT) điện tử trên cả nước 

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 710/QĐ-BTC vào ngày 
24/04/2017 của  về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử. 

Theo Quyết định này, kể từ ngày 01/05/2017, hình thức hoàn 
thuế điện tử sẽ được triển khai tại tất cả 63 tỉnh, thành trên cả 
nước, thay vì hiện nay chỉ mới triển khai thí điểm tại 13           
tỉnh, thành. 

Hồ sơ được đề nghị hoàn thuế điện tử bao gồm các hồ sơ xin 
hoàn thuế GTGT của hàng hóa xuất khẩu và của dự án đầu tư. 

Tuy nhiên, cần lưu ý, để được hoàn thuế điện tử, doanh nghiệp 
cần phải đăng ký và được cơ quan thuế chấp thuận thực hiện giao 

dịch điện tử theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC. 

Quy trình hoàn thuế điện tử thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết 
định số 2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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LƯU Ý: 

“Bản tin này được thực hiện nhằm cung cấp thêm thông tin cho quý khách hàng. Mặc dù chúng tôi rất chú trọng tới vấn đề đảm bảo tính chính xác, tuy 
nhiên những thông tin được cung cấp thông qua bản tin này không mang tính toàn diện tuyệt đối và quý khách hàng nên tham khảo ý kiến chuyên môn 
trước khi áp dụng”. 
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