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Bắt buộc phải nộp Báo cáo tài chính 
đính kèm Báo cáo kiểm toán khi nộp 
hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN 
năm 2015  

Tổng Cục thuế có Công văn số 5236/TCT-KKngày 08 tháng 
12 năm 2015  hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương như sau:  

• Trường hợp người nộp thuế là đối tượng bắt buộc phải 
kiểm toán Báo cáo tài chính, khi nộp hồ sơ khai quyết toán 
thuế TNDN cho cơ quan thuế, có Báo cáo tài chính nhưng 
không đính kèm Báo cáo kiểm toán thì cơ quan thuế 
không tiếp nhận hồ sơ đồng thời có văn bản thông báo 
cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, lập biên bản vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc 
lập và xử phạt theo quy định của pháp luật. 

• Trường hợp quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy 
định, người nộp thuế mới nộp hồ sơ khai thuế thì bị xử 
phạt theo quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC của 
Bộ Tài chính về hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế so với 
thời hạn quy định. 

• Cục Thuế có trách nhiệm xác định đối tượng bắt buộc 
phải kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của pháp 
luật về kế toán, kiểm toán độc lập để đôn đốc người nộp 
thuế nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn, đủ thành phần 
quy định. 

Grant Thornton Việt Nam khuyến nghị các Doanh nghiệp 
lưu ý để nộp Báo cáo kiểm toán đúng hạn. 

 

Tiền phí và học phí cho con người lao 
động Việt Nam  
Tổng Cục thuế có ban hành Công văn số 5452/TCT-CS ngày 
18 tháng 12 năm 2015 về trường hợp Doanh nghiệp có chi trực 
tiếp khoản tiền phí và học phí cho con người lao động Việt 
Nam và khoản chi nêu trên được ghi trong quy chế của 
Doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì 
được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi và được tính vào 
chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.  

Tổng số chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao 
động không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện 
trong năm tính thuế của Doanh nghiệp. 

Theo Điểm 3, Điều 30 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH 
ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo 
hiểm xã hội bắt buộc thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã 
hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi 
khác. 
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Thay đổi kế toán trưởng và bổ nhiệm 
người nước ngoài làm kế toán trưởng 
Theo hướng dẫn tại Công văn số 79037/CT-HTr ngày 10 
tháng 12 năm 2015 của Cục thuế thành phố Hà Nội thì 
trường hợp Công ty có phát sinh việc thay đổi kế toán 
trưởng mà không có chỉ tiêu trong hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp thì để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Công ty nộp 
tờ khai mẫu 08-MST tại bộ phận một cửa. 

Grant Thornton Việt Nam lưu ý thêm đối với các Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bổ nhiệm 
người nước ngoài làm kế toán trưởng thì người nước ngoài 
này cần phải thoả mãn các điều kiện sau: 

1. Phải có Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế 
toán, kiểm toán do tổ chức nước ngoài cấp được Bộ Tài 
chính Việt Nam thừa nhận; hoặc Chứng chỉ hành nghề kế 
toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính Việt 
Nam cấp; hoặc có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng 
theo quy định của Bộ Tài chính;  

2. Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm 
trong đó có 1 năm làm công tác kế toán tại Việt Nam; 

3. Không thuộc đối tượng những người không được làm kế 
toán quy định tại Điều 51 của Luật Kế toán và được phép 
cư trú tại Việt Nam từ 1 năm trở lên. 

Thay đổi Chứng minh thư, thẻ căn 
cước công dân 
Theo hướng dẫn tại Công văn số 66129/CT-HTr ngày 09 
tháng 10 năm 2015 của Cục thuế Hà Nội thì trường hợp cá 
nhân nộp thuế, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện 
pháp luật về thuế thì khi thay đổi chứng minh thư nhân dân 
phải thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 08-MST ban 
hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, nếu vi phạm 
sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 
166/2013/TT-BTC. 

Grant Thornton Việt Nam khuyến nghị các Doanh nghiệp 
thông báo tới các nhân viên của mình để cập nhật thông tin 
đăng ký thuế (chứng minh thư, thẻ căn cước công dân) kịp 
thời và đúng quy định. 

Xuất hoá đơn đối với lãi tiền vay 
Theo hướng dẫn tại Công văn số 4503/TCT-DNL ngày 30 
tháng 10 năm 2015 của Tổng Cục thuế thì chi phí lãi vay trả 
cho các khoản vay mà pháp luật không cấm của tổ chức, cá 
nhân phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được xác 
định là chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu 
nhập doanh nghiệp. 

Grant Thornton Việt Nam khuyến nghị các Doanh nghiệp 
soát xét lại các giao dịch vay để thu thập Hoá đơn, chứng từ 
theo quy định. 
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Quyết toán thuế TNCN năm 2015 
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN 
không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát 
sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và 
quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp 
Tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 
2015 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN. 

Grant Thornton Việt Nam lưu ý các Tổ chức và cá nhân về 
nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN cho năm dương lịch 2015. 
Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN và nghĩa vụ thuế 
phát sinh thêm (nếu có) là ngày 30 tháng 3 năm 2016. 

Về cá nhân cư trú có nghĩa vụ tự quyết toán thuế TNCN, 
chúng tôi xin lưu ý thêm như sau: 

• Cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam có từ 02 nguồn 
thu nhập từ tiền lương và tiền công (VD: từ Việt Nam và 
thu nhập từ nước ngoài) thì phải tự lập tờ khai quyết toán 
thuế TNCN và nộp tới Cơ quan thuế.  

Qua quan sát của Grant Thornton Việt Nam, gần đây cơ 
quan thuế Việt Nam đã tăng cường phối hợp trao đổi 
thông tin với Cơ quan thuế nước ngoài (ví dụ Nhật Bản, 
Hàn Quốc…) để xác định thu nhập mà cá nhân nước 
ngoài cư trú tại Việt Nam nhận được ở nước ngoài. Theo 
đó, đã có nhiều trường hợp có phát sinh chênh lệch và 
Cục thuế Việt Nam yêu cầu các cá nhân này phải giải 
trình hoặc kê khai bổ sung nghĩa vụ thuế kèm theo các 
khoản phạt. 

• Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc Hợp đồng 
làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán thuế với Cơ 
quan thuế trước khi xuất cảnh. 

Vui lòng thảo luận với các chuyên gia tư vấn thuế của Grant 
Thornton Việt Nam nếu Quý vị cần sự hỗ trợ trong việc lập, 
soát xét tờ khai quyết toán thuế TNCN cho năm 2015. 

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng 
chính phủ về việc chưa được xuất cảnh, 
tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường 
hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế 

Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết 
định liên quan đến xuất cảnh, theo đó, Công dân Việt Nam 
chưa được xuất cảnh, người nước ngoài bị tạm hoãn xuất 
cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (từ 1 tỷ đồng 
trở lên đối với Doanh nghiệp hay 50 triệu trở lên đối với cá 
nhân, trong đó có khoản nợ trên 90 ngày). Các đối tượng bao 
gồm: 

• Người đại diện theo pháp luật của các tổ chức sản xuất 
kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chưa hoàn thành nghĩa vụ 
nộp thuế, bao gồm: Chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng 
giám đốc Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ doanh nghiệp 
tư nhân hoặc cá nhân được Điều lệ của pháp nhân hoặc 
quyết định thành lập pháp nhân quy định là người đại 
diện theo pháp luật của tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ 
nộp thuế. 

• Cá nhân khác chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. 

Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với người nước ngoài không 
quá 03 năm kể từ ngày ban hành văn bản tạm hoãn xuất cảnh 
và được gia hạn cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. 

Hiện nay chưa có thông tin cụ thể bao giờ Quyết định này sẽ 
được chính thức ban hành, tuy nhiên, Grant Thornton Việt 
Nam khuyến nghị Người đại diện trước pháp luật và các cá 
nhân nước ngoài cần định kỳ soát xét nghĩa vụ thuế để đảm 
bảo các khoản nợ thuế đã được thanh toán đầy đủ cũng như 
kiểm soát các nghĩa vụ thuế tiềm tàng để giảm thiểu rủi ro. 
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Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 

Một số điểm đáng lưu ý như sau: 

1.   Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp 

• Doanh nghiệp đang hoạt động theo GPĐT, Giấy chứng 
nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương 
cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được 
chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp (“GCNĐKDN”). 

• Doanh nghiệp được cấp GCNĐKDN sẽ kế thừa toàn bộ 
quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quy định tại Giấy 
phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp. 

• Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt 
động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư cấp 
trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được chuyển 
sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Luật 
Doanh nghiệp. Hồ sơ, thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện 
theo quy định tương ứng tại Nghị định này. 

• Doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, bổ sung thông tin 
đăng ký doanh nghiệp và không bắt buộc thực hiện thủ 
tục cấp đổi GPĐT, GCNĐT (đồng thời là Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 
đương sang GCNĐKDN khi thực hiện thủ tục giải thể 
doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, thông báo mẫu 
dấu; thành lập, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, 
chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện. 

 

Vui lòng thảo luận với các chuyên gia của Grant Thornton 
Việt Nam nếu Doanh nghiệp cần hỗ trợ đổi Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hay các thay đổi liên quan đến điều chỉnh vốn, 
ngành nghề của Doanh nghiệp. 

2. Hiệu lực thi hành: 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 12 
năm 2015 và thay thế Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 
tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

3.     Nghị định này bãi bỏ: 

• Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 
ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 
tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

• Danh mục lĩnh vực được ưu đãi thuế nhập khẩu ban hành 
kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 
năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

• Khoản 4 Điều 19 và quy định “Danh mục địa bàn được 
hưởng ưu đãi tiền thuê đất chỉ áp dụng đối với địa bàn có 
địa giới hành chính cụ thể” tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định 
số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 
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Lộ trình mở của thị trường dịch vụ lô-gi-stíc đối với nhà đầu tư nước ngoài 

Grant Thornton Việt Nam xin tóm lược hướng dẫn của Bộ 
Công thương về lộ trình mở của thị trường dịch vụ lô-gi-stíc 
đối với nhà đầu tư nước ngoài như sau: 

1. Dịch vụ kho bãi (CPC 742), Dịch vụ đại lý vận tải (CPC 
748): Xóa bỏ sau 07 năm kể từ khi Việt Nam gia nhập 
WTO và đến nay, nhà đầu tư nước ngoài được thành lập 
doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để thực hiện dịch vụ 
này. 

2. Đối với dịch vụ hỗ trợ khác (một phần của CPC 749): hạn 
chế về tỷ lệ vốn nước ngoài trong liên doanh sẽ được xóa 
bỏ sau 07 năm kể từ khi gia nhập, tuy nhiên, điều kiện về 
thành lập liên doanh vẫn tiếp tục được áp dụng. 

 Lưu ý: Nội dung của dịch vụ hỗ trợ khác quy định tại 
Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO 
khác với nội dung của dịch vụ bổ trợ khác quy định tại 
Nghị định số 140/2007/NĐ-CP. 

3. Các dịch vụ sau còn điều kiện hạn chế tiếp cận thị 
trường đối với nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài là phải 
thành lập liên doanh: 

• Dịch vụ vận tải biển: bao gồm dịch vụ vận tải hành khách, 
trừ vận tải nội địa (CPC 7211); dịch vụ vận tải hàng hóa, 
trừ vận tải nội địa (CPC 7212). 

• Dịch vụ thông quan (hay dịch vụ môi giới hải quan). 

• Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa: bao gồm dịch vụ vận 
tải hành khách (CPC 7221); dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 
7222). 

• Dịch vụ vận tải đường sắt: bao gồm dịch vụ vận tải hành 
khách (CPC 7111); dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7112). 

• Dịch vụ vận tải đường bộ: bao gồm dịch vụ vận tải hành 
khách (CPC 7121 và 7122); dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 
7123). 

• Các dịch vụ khác (một phần của CPC 749). 

Hạn chế tiếp cận thị trường đối với các dịch vụ khác thuộc 
ngành dịch vụ vận tải (quy định tại Mục 11 Phần II, Biểu cam 
kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO) đến nay đã 
hết. Về nguyên tắc, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được 
thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam để thực hiện các dịch vụ này phù hợp với quy định 
pháp luật về lô-gi-stíc. 

Vui lòng thảo luận với các chuyên gia của Grant Thornton 
Việt Nam nếu nhà đầu tư quan tâm tới việc thành lập doanh 
nghiệp 100% vốn nước ngoài hay liên doanh trong lĩnh vực 
lô-gi-stíc. 
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Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng áp dụng 
từ 1 tháng 7 năm 2016 

Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2015 
của Bộ Khoa học và Công nghệ (“Thông tư số 23”) quy định 
việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã 
qua sử dụng áp dụng từ 1 tháng 7 năm 2016 

1. Các thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp 
ứng các tiêu chí: 

• Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;  

• Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn 
Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu 
chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng 
và bảo vệ môi trường.  

2. Đối với các dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng: 

• Nếu trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục thiết bị đã qua 
sử dụng và được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ 
trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì 
không phải áp dụng quy định nêu trên.   

• Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm 
quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký 
đầu tư có thể lấy ý kiến thẩm định công nghệ của cơ quan 
chuyên môn về khoa học và công nghệ đối với thiết bị đã 
qua sử dụng trong hồ sơ dự án trước khi quyết định chủ 
trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

 

3. Lưu ý: 

• Doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ 
phận thay thế đã qua sử dụng khi doanh nghiệp sản xuất 
có nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đang được 
vận hành tại doanh nghiệp.  

• Thông tư 23 cũng quy định Hồ sơ nhập khẩu thiết bị, linh 
kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng.  

4. Hiệu lực thi hành: 

• Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016.  

• Thay thế Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy 
định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng; Thông báo số 2527/TB-BKHCN 
ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ 
về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ đã qua sử dụng. 
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Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đối với lao động làm công việc sản xuất có tính 
thời vụ và công việc gia công theo đơn hàng từ ngày 10 tháng 2 năm 2016 

Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương 
binh và Xã hội ngày 16 tháng 12 năm 2015 về thời giờ làm 
việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công 
việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo 
đơn đặt hàng. 

1. Đối tượng áp dụng   

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác 
định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và hợp đồng lao 
động không xác định thời hạn làm công việc: 

• Sản xuất có tính thời vụ trong ngành nông - lâm - ngư - 
diêm nghiệp, đòi hỏi phải thu hoạch ngay hoặc sau khi 
thu hoạch phải chế biến ngay không để lâu dài được; 

• Gia công hàng theo đơn đặt hàng, bị phụ thuộc vào thời 
điểm chủ hàng yêu cầu, bao gồm cả các ngành dệt, may, 
da, giày, lắp ráp linh kiện điện tử.  

2. Một số nguyên tắc sử dụng quỹ thời giờ làm việc tiêu 
chuẩn: 

• Người sử dụng lao động không phải trả lương ngừng việc 
cho người lao động: Số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày 
ít hơn 8 giờ hoặc ít hơn 6 giờ đối với người lao động làm 
các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm, nếu đã được lập kế hoạch xác định theo hướng dẫn 
tại Thông tư này. 

• Người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc cho 
người lao động: Số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày đã 
được lập kế hoạch mà thực tế không bố trí cho người lao 
động làm việc. 

• Số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày nhiều hơn 8 giờ 
hoặc nhiều hơn 6 giờ đối với người lao động làm các 

nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã 
được xác định trong kế hoạch, thì số giờ chênh lệch đó không 
tính là thời giờ làm thêm. 

• Số giờ làm việc thực tế hằng ngày vượt quá số giờ làm 
việc tiêu chuẩn đã được lập kế hoạch, thì số giờ đó được 
tính là giờ làm thêm để cộng vào tổng số giờ làm thêm 
trong năm, đồng thời người sử dụng lao động phải trả 
tiền lương làm thêm giờ và thực hiện các chế độ liên quan 
đến làm thêm giờ cho người lao động theo đúng quy định 
của Bộ luật lao động.  

3. Người sử dụng lao động cần phải làm gì? 

• Lập và điều chỉnh kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ 
nghỉ ngơi trong năm theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm 
theo Thông tư này. Khi lập, điều chỉnh kế hoạch, phải 
tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại 
cơ sở.   

• Thông báo kế hoạch, kế hoạch điều chỉnh thời giờ làm 
việc, thời giờ nghỉ ngơi trong phạm vi doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất, kinh doanh để người lao động biết, trước khi 
thực hiện ít nhất 30 ngày; thỏa thuận với người lao động 
khi làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật lao động. 

• Thỏa thuận với người lao động về phương thức trả lương 
theo thời vụ hoặc trả đều vào các tháng trong năm. 

• Báo cáo định kỳ hằng năm về Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội địa phương về việc thực hiện Thông tư này 
trong báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động. 

4. Hiệu lực thi hành 

• Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2016. 

•  Thay thế Thông tư số 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 18 
tháng 11 năm 2011. 
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Lưu ý về cách tính tiền lương làm thêm giờ trong những ngày tết Bính thân 
2016  

Grant Thornton Việt Nam lưu ý Doanh nghiệp về cách tính 
tiền lương trong những ngày tết Bính Thân 2016 như sau: 

Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả 
lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình 
thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 104 
của Bộ luật lao động và được tính Tiền lương làm thêm giờ 
như sau: 

 

 

 

 

• Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của 
ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm 
vào ngày thường; 

• Mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của 
ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm 
vào ngày nghỉ hằng tuần; 

• Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của 
ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm 
vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể 
tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng 
lương theo quy định của Bộ luật Lao động, đối với người 
lao động hưởng lương theo ngày. 

• Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm 
ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương 
hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình 
thường 

 

 

• Người lao động hưởng lương ngày là những người có tiền 
lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo ngày 
và chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày 
nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động. 

Như vậy, trường hợp Doanh nghiệp yêu cầu người lao động 
làm thêm giờ vào ban đêm của ngày tết Bính Thân 2016 thì 
phải trả tiền lương làm thêm giờ như sau: 

• Giả sử Đơn giá tiền lương theo công việc đang làm ngày 
bình thường của người lao động là A thì: 

• Đối với lao động hưởng lương tháng, tiền lương làm thêm 
giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít 
nhất sẽ là: 

300%A + 30% A + 20% x (300%A) = 390%A 

• Đối với lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương 
ít nhất bằng 390%A, người lao động còn được trả tiền 
lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy 
định (tức là tổng số nhận được của người lao động trong 
trường hợp này sẽ là 490%A).   

 

Tiền lương giờ 

thực trả của 

ngày làm việc 

bình thường 

Số 

giờ 

làm 

thêm 

Mức ít nhất 

150% hoặc 

200% hoặc 

300% 

x x 

Tiền 

lương 

làm thêm 

giờ 

= 
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