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1.Tăng mức cơ sở đóng các khoản bảo hiểm xã hội/ bảo hiểm y tế/
bảo hiểm thất nghiệp
Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH-13 quy định mức cơ sở mới để tính các khoản 
bảo hiểm xã hội/ bảo hiểm y tế/ bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1 năm 2016. Hướng 
dẫn chi tiết được ban hành trong Nghị định 115/2015/ND-CP và Thông tư 59/2015/
TT-BLDTBXH

Cụ thể, trước tháng 1 năm 2016, mức cơ sở để đóng các khoản bảo hiểm xã hội/ 
bảo hiểm y tế/bảo hiểm thất nghiệp chỉ bao gồm tiền lương/tiền công ghi trong hợp 
đồng lao động

Từ 01/01/2016, căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội/ bảo hiểm y tế/bảo hiểm thất nghiệp 
sẽ bao gồm các khoản sau:

• Lương

• Các khoản phụ cấp lương (ví dụ: phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực,…)

Từ 01/01/2018, ngoài các khoản lương và phụ cấp lương, căn cứ để đóng bảo hiểm xã 
hội/ bảo hiểm y tế/ bảo hiểm thất nghiệp sẽ bao gồm cả các khoản bổ sung khác mang 
tính chất chi trả thường xuyên (Ví dụ: phụ cấp tiền học cho con, lương kinh doanh).

2. Tăng mức lương tối thiểu vùng và lương cơ sở góp phần làm tăng
mức đóng bảo hiểm xã hội/ bảo hiểm y tế/ bảo hiểm thất nghiệp
Lương tối thiểu vùng thường được điều chỉnh theo năm. Từ 01/01/2016, theo Nghị 
định số 122/2015/ND-CP, lương tối thiểu vùng tăng trung bình 12.4%. Do lương tối 
thiểu vùng là cơ sở xác định mức lương trần để đóng bảo hiểm thất nghiệp, nên 
mức lương trần để đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ tăng lên từ 01/01/2016 (với mức 
tối đa là 70 triệu đồng so với 62 triệu đồng áp dụng cho năm 2015)

Thêm vào đó, từ 01/05/2016, lương cơ sở hàng tháng cũng sẽ tăng từ 1.150.000 đồng 
lên 1.210.000 đồng, đồng nghĩa với việc mức lương trần làm cơ sở để đóng các khoản 
bảo hiểm xã hội/ bảo hiểm y tế sẽ tăng (từ 23 triệu đồng lên 24,2 triệu đồng)

Năm 2016 đánh dấu nhiều 
thay đổi quan trọng trong 
các quy định về lao động và 
chế độ bảo hiểm bắt buộc 
tại Việt Nam, với nhiều chính 
sách mới có hiệu lực từ ngày 
01/01/2016. Những chính 
sách mới có thể dẫn tới việc 
tăng đáng kể chi phí lao động 
của doanh nghiệp. Vì vậy, 
làm thế nào để quản lý chi 
phí lao động một cách hiệu 
quả là một trong những ưu 
tiên hàng đầu trong chương 
trình nghị sự của các doanh 
nghiệp. Trong bản tin nhanh 
này, chúng tôi xin tóm lược 
những thay đổi quan trọng có 
tác động tới chi phí lao động.



Liên hệ với chúng tôi

Mọi thông tin ở đây đều là thông tin chung không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất 
một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người người đọc hiện tại hay trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên dựa trên thông tin ở đây 
để áp dụng vào một trường hợp cụ thể nào đó nếu không có được sự tư vấn tham khảo từ các chuyên viên.
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3. Cập nhập những thông tin đáng chú ý khác 
Bên cạnh những thay đổi tác động tới chi phí lao động kể trên, từ năm 2016, doanh 
nghiệp cần chú ý đến những quy định mới của Chính phủ về việc tăng cường quản lý 
thu bảo hiểm xã hội và phí công đoàn.

Theo Nghị định 88/2015/ND-CP ngày 7 tháng 10 năm 2015, mức phạt tới 75 triệu đồng 
sẽ được áp dụng cho những doanh nghiệp không đóng, chậm đóng phí công đoàn. 
Ngoài khoản tiền phạt, doanh nghiệp sẽ phải đóng phí công đoàn cộng thêm tiền lãi 
chậm nộp.

Đối với việc không tuân thủ về đóng bảo hiểm xã hội, ngoài mức tiền lãi, đây là lần đầu 
tiên việc xử lý hành vi vi phạm này được quy định trong Bộ Luật hình sự sửa đổi, Luật 
số 100/2015/QH13. Từ tháng 7 năm 2016, hành vi gian lận và trốn nộp bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp sẽ phải chịu phạt nặng với mức phạt từ 20 triệu 
đồng tới 3 tỷ đồng và phạt tù.

Với những thay đổi quan trọng trong chính sách lao động và bảo hiểm bắt 
buộc từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, một vấn đề quan trọng đặt ra cho các doanh 
nghiệp là cần phải làm gì để quản lý chi phí lao động một cách hiệu quả, nắm 
bắt các cơ hội hoạch định chi phí lao động trong khi vẫn tuân thủ các quy định 
của pháp luật. Hãy liên hệ với Bộ phận Global Mobility Service (GMS) của Công 
ty KPMG để được hỗ trợ.


