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CÁC THÔNG TƯ MỚI VỀ THUẾ NĂM 2017
I. DANH MỤC TÀI LIỆU
Thông tư Số: 06/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2017

TRANG
3

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 điều 34A Thông tư số 156/2013/TT-BTC
ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý
thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TTBTC)
Thông tư Số: 41/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 04 năm 2017
QUẢN LÝ THUẾ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP
ngày 24/02/2017 của Chính Phủ quy định về quản lý thuế đối với
doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Thông tư số: 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 04 năm 2017

HÓA ĐƠN
CHỨNG TỪ

3

4

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014,
Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính
Thông tư Số: 93/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2017

4

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số
219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại
Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7
Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
Thông tư số: 31/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017
THUẾ GTGT

5

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC
ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hưỡng dẫn Quản lý hoàn thuế
Giá trị gia tăng.
Thông tư Số: 28/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2017

THUẾ THU NHẬP
DOANH NGHIỆP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC
ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016
của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu
hao tài sản cố định

Thông tư Số: 20/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2017
THUẾ TIÊU THỤ
ĐẶC BIỆT

6

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC
ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung theo
Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016)
Thông tư Số: 62/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2017

CÁC LOẠI THUẾ,
PHÍ KHÁC

5

6

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác
nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu
làm nguyên liệu sản xuất.
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Thông tư Số: 59/2017/TT-BTC ngày 13 tháng 06 năm 2017

6

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm
định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
Thông tư Số: 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017

7

Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài
nguyên có tính chất lý, hoá giống nhau.

For you and your Company

Page 2

CÁC THÔNG TƯ MỚI VỀ THUẾ NĂM 2017
II. NỘI DUNG CHI TIẾT
Số Văn Bản
Thông tư Số:
06/2017/TT-BTC ngày
20/01/2017

QUẢN LÝ THUẾ
Liên quan đến quy định tại khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC
ngày 06/11/2013 (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư
26/2015/TT-BTC), Thông tư này quy định trường hợp người nộp thuế
cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách
nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời
hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế cũng như không
phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt
quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời
gian chưa thanh toán trên.
Ngày 28/4/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày
24/02/2017 của Chính Phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp
có giao dịch liên kết. Một số hướng dẫn cụ thể như sau:

Thông tư Số:
41/2017/TT-BTC ngày
28/04/2017

- Về phân tích so sánh: Thông tư đưa ra công thức tiêu chuẩn để xác định
khoảng giá trị giao dịch độc lập và nếu mức giá giao dịch liên kết, mức lợi
nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế nằm trong khoảng giá
giao dịch độc lập thì không cần điều chỉnh. Nếu cơ quan thuế áp dụng
điều chỉnh hoặc ấn định mức giá trong trường hợp người nộp thuế không
tuân thủ các quy định của Nghị định 20/2017/NĐ-CP, giá trị điều chỉnh
hoặc ấn định là giá trị trung vị của khoảng giá trị giao dịch độc lập.
- Các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết: Ngoài các phương
pháp xác định giá giao dịch liên kết đã nêu trong Nghị định 20/2017/NĐCP, Thông tư bổ sung cách tính các tỷ suất tài chính cho từng phương
pháp.
- Nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết: các giao dịch liên kết
được kê khai theo bốn mẫu đã hướng dẫn chi tiết trong Thông tư và nộp
cùng với Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm. Công
ty mẹ tại Việt Nam phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia nếu có doanh
thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ 18 nghìn tỷ đồng trở lên, nếu
không thể cung cấp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia cho năm tài chính
tương ứng với kì quyết toán thuế thì có thể cung cấp Báo cáo của năm tài
chính liền kề trước đó.
- Các trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:
thực hiện chức năng “đơn giản”, có doanh thu dưới 200 tỉ đồng hoặc đạt
mức tối thiểu của tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập
doanh nghiệp trên doanh thu cho các lĩnh vực kinh doanh như sau: phân
phối (5%); sản xuất (10%); gia công (15%). Đối với người nộp thuế thực
hiện nhiều chức năng sẽ được xem xét để đánh giá việc miễn lập hồ sơ
xác định giá giao dịch liên kết trong 2 trường hợp sau:
+ Nếu người nộp thuế hạch toán được doanh thu, chi phí của từng lĩnh
vực thì áp dụng tỷ
suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế TNDN trên doanh thu
thuần theo
từng lĩnh vực.
+ Nếu người nộp thuế không theo dõi, hạch toán riêng được doanh thu và
chi phí của từng lĩnh vực thì sử dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi
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phí lãi vay và thuế TNDN trên doanh thu thuần của lĩnh vực có tỷ suất cao
nhất để xem xét người nộp thuế có đủ tiêu chuẩn được miễn lập Hồ sơ
xác định giá giao dịch liên kết hay không.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.
HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ

Thông tư số:
37/2017/TT-BTC ngày
27/04/2017

Thông tư này Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày
31/3/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài
chính. Chi tiết:
- Giảm thời gian trả lời của Cơ Quan Thuế từ 5 ngày xuống 2 ngày khi DN
có văn bản đề nghị sử dụng hoá đơn tự in, đặt in. Nếu sau 2 ngày làm
việc mà Cơ quan thuế không có văn bản trả lời thì doanh nghiệp được sử
dụng hoá đơn tự in, đặt in.
- 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 (thay vì 05 ngày như trước đây).
- 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 (thay vì 03 ngày như trước đây).
- Đối với việc bán hóa đơn tại cơ quan thuế thì đối với các lần mua hoá
đơn sau bỏ quy định "sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hoá đơn, tình
hình kê khai nộp thuế" mà chỉ căn cứ đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề
nghị mua hóa đơn để cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức,
hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày, số lượng hóa đơn bán cho tổ chức,
hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của
tháng mua trước đó
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2017.

Thông tư Số:
93/2017/TT-BTC ngày
19/9/2017

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Theo Thông tư số 93/2017/TT-BTC thì kể từ ngày 05/11/2017, việc xác
định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do
cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế. Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký
áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế
GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế, nếu cơ sở kinh
doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT
Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT.
Một số hướng dẫn cụ thể khác bao gồm việc bỏ hướng dẫn nộp Mẫu
06/GTGT về đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối
với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động
có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng; bỏ hướng dẫn nộp Mẫu
06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT; bổ sung hướng
dẫn phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ
sơ khai thuế hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2017.
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Thông tư số:
31/2017/TT-BTC ngày
18/4/2017

Ngày 18/4/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BTC v/v
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày
29/6/2016 của Bộ Tài chính hưỡng dẫn Quản lý hoàn thuế Giá trị gia tăng.
Chi tiết:
- Giảm thời gian thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn
từ chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc xuống trong 01 ngày làm việc kể từ
ngày nhận được Lệnh hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước/ Lệnh
hoàn trả kiêm bù trừ Khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế
chuyển đến
- Bổ sung thêm thời điểm Kho bạc Nhà nước chi hoàn thuế cho người
nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2017.

Thông tư Số:
28/2017/TT-BTC ngày
12/4/2017

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Ngày 12/4/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BTC v/v
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày
25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài
chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố
định.
Theo đó: đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê
theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán
riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng, cụ thể
như sau:
Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dùng để cho thuê
(trừ trường hợp cho thuê tài chính): doanh nghiệp thực hiện ghi nhận giá
trị của phần tài sản (diện tích) là tài sản cố định, quản lý, sử dụng và trích
khấu hao tài sản cố định theo quy định.
Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán
thì doanh nghiệp không được hạch toán là tài sản cố định và không được
trích khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán.
Tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao tài sản
đối với từng mục đích sử dụng được căn cứ vào tỷ trọng giá trị của từng
phần diện tích theo từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công
trình; hoặc căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích sử
dụng để hạch toán.
Đối với các doanh nghiệp có nhà hỗn hợp mà không xác định tách riêng
được phần giá trị tài sản (diện tích) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp, vừa để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp
không hạch toán toàn bộ phần giá trị tài sản (diện tích) này là tài sản cố
định và không được trích khấu hao theo quy định.
Đối với các tài sản được dùng chung liên quan đến công trình nhà hỗn
hợp như sân chơi, đường đi, nhà để xe việc xác định giá trị của từng loại
tài sản và giá trị khấu hao các tài sản dùng chung cũng được phân bổ
theo tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao
nhà hỗn hợp.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 05 năm 2017 và
áp dụng từ năm tài chính 2016.
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THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Ngày 06/3/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BTC v/v
Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày
24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số
130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016). Theo đó:
Thông tư Số:
20/2017/TT-BTC ngày
06/3/2017

- Về đối tượng nộp thuế TTĐB nhập khẩu được khấu trừ số thuế TTĐB đã
nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong
nước: bổ sung thêm trường hợp xăng các loại cũng được áp dụng điều
kiện khấu trừ thuế TTĐB đầu vào đã nộp (trước đây xăng các loại không
được khấu trừ thuế TTĐBđầu vào đã nộp).
- Về số thuếTTĐB không được khấu trừthuế: người nộp thuế được hạch
toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp (trước đây chỉ trường
hợp thuế TTĐB không được khấu trừ hết do nguyên nhân khách quan bất
khả kháng mới được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN).
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2017
CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ KHÁC
Thông tư 62/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 Quy định mức thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường
trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Theo đó:
Người nộp phí là tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp,
cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu
phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo hướng dẫn tại Thông tư số
41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm
nguyên liệu sản xuất và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu
có).

Thông tư Số:
62/2017/TT-BTC ngày Người nộp phí thực hiện nộp phí trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ
19/6/2017
ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy xác nhận. Phí nộp trực tiếp cho
tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ
chức thu phí mở tại Kho bạc nhà nước.

Cục Kiểm soát ô nhiễm thuộc Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên Môi
trường) và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này.
Mức thu phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu
phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được quy định tại Biểu mức thu phí ban
hành kèm theo Thông tư này.
Thông tư này Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Theo đó:
Thông tư Số:
59/2017/TT-BTC ngày Người nộp phí là tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực
13/06/2017
hiện thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
Người nộp phí thực hiện nộp phí thẩm định trong thời gian 10 ngày làm
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việc tính từ thời điểm nhận được văn bản chấp thuận vận hành thử
nghiệm của cơ quan cấp phép. Phí nộp trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc
nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho
bạc nhà nước.
Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức thu phí
thẩm định theo quy định tại Thông tư này.
Mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép xử lý chất thải
nguy hại được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư
này.
Thông tư này Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm,
loại tài nguyên có tính chất lý, hoá giống nhau. Theo đó
1. Các nhóm, loại tài nguyên không quy định khung giá tính thuế tài
nguyên tại Thông tư này gồm:
a) Nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện: Giá tính thuế tài nguyên đối
với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện thực hiện theo quy định tại
điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Thuế tài nguyên.
b) Dầu thô, khí thiên nhiên, khí than: Giá tính thuế tài nguyên đối với dầu
thô, khí thiên nhiên, khí than thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3
Thông tư Số:
Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy
44/2017/TT-BTC ngày
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên.
12/5/2017
2. Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư này khung giá tính thuế tài
nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau, gồm:
a) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại (Phụ lục I);
b) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại (Phụ
lục II);
c) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm của rừng tự nhiên
(Phụ lục III);
d) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên (Phụ lục IV);
đ) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên (Phụ lục V);
e) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với yến sào thiên nhiên (Phụ lục VI).
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