
Bộ TÀI CHÍNH 

Số: 72/2016/TT-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 19 thảng 5 năm 2016 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm 

Căn cứ Nghị định sổ 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phỉ; 

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chỉnh 
phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều Nạhị định so 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 
2002 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phỉ và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định sổ 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định 
thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm; 

Căn cứ Nghị định sổ 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chỉ tiết một sổ điểu của Bộ luật lao động về việc làm; 

Căn cứ Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 thảng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định điều kiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh 
nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chỉnh 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chỉnh sách thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lỷ và sử dụng phí dịch vụ việc làm, như sau: 

Điều 1. Phạm vỉ áp dụng 

1. Phí dịch vụ việc làm hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với việc tư 
vấn, giới thiệu, cung ứng lao động theo quy định tại Nghị định số 196/2013/NĐ-CP 
ngày 21/11/2013 quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm, 
Nghị định sổ 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện thủ tục cấp giấy 
phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. 

2. Đối tượng nộp phí là người lao động hoặc người sử dụng lao động có nhu 
cầu tư vấn, giới thiệu, cung ứng lao động thông qua tổ chức giới thiệu việc làm. 

3. Tổ chức giới thiệu việc làm được thu phí dịch vụ việc làm theo quy định tại 
Thông tư này bao gồm: Trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch 
vụ việc làm. 
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Điều 2. Mức thu phí 

1. Mức thu phí dịch vụ việc làm được thực hiện theo Biểu mức thu phí dịch vụ 
việc làm ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Tiền lương theo hợp đồng để làm căn cứ tính phí dịch vụ việc làm gồm tiền 
lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có), không bao 
gồm: tiền làm thêm giờ, tiền thưởng và các khoản trợ cấp khác, nhưng không được 
thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. 

3. Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương, tổ chức dịch vụ 
việc làm quy định mức thu cụ thể đổi với từng đối tượng nộp phí cho phù hợp với 
trình độ của người lao động (lao động phổ thông, lao động có nghề, lao động có trình 
độ cao đẳng, lao động có trình độ trung cấp, lao động có trình độ đại học...), địa bàn 
giới thiệu việc làm (trong tỉnh, ngoài tỉnh...), số lượng lao động được giới thiệu..., 
nhưng không được vượt quá mức thu quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phi 

1. Việc thu, nộp phí dịch vụ việc làm 

a) Khi đăng ký tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan 
hệ lao động, người đăng ký tu vấn phải nộp phí dịch vụ việc làm đối với hoạt động tư 
vấn theo quy định. 

b) Phí dịch vụ việc làm đối với hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao 
động chỉ được thanh toán khi tổ chức dịch vụ việc làm thực hiện xong công việc giới 
thiệu việc làm để người lao động nhận được việc làm. 

c) Khi thu phí, tổ chức dịch vụ việc làm phải lập và giao chứng từ thu cho đối 
tượng nộp phí, như sau: 

- Đổi với tổ chức dịch vụ việc làm là Trung tâm dịch vụ việc làm, thực hiện lập 
và giao biên lai thu cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính 
về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế. 

- Đối với tổ chức dịch vụ việc làm là Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc 
làm, thực hiện lập và giao hoá đon cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành 
của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng 
dịch vụ. 

2. Việc quản lý, sử dụng phí dịch vụ việc làm 

a) Đối với tổ chức dịch vụ việc làm là Trung tâm dịch vụ việc làm: Phí dịch vụ 
việc làm thu được là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, Trung tâm dịch vụ việc 
làm được sử dụng toàn bộ (100%) tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc giới 
thiệu việc làm và thu phí. 

b) Đối với tổ chức dịch vụ việc làm là Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc 
làm: phí dịch vụ việc làm là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Tiền phí thu 
được là doanh thu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền quản lý, sử dụng số tiền 
thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy địnhẵ Hàng năm, doanh nghiệp phải thực hiện 
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quyết toán thuế đối với số liền phí llui dược với cư quan thuế theo quy định của pháp 
luật về thuế hiện hành. 

Điều 4ễ Tổ chức thực lì ỉ VII 

1. Thông tư này có hiộu lụềc thi liànli ke lừ Iigảy 05 Iháng 7 năm 2016 đến hết 
ngày 31 tháng 12 năm 2016. Từ ngày 01 lliáng 01 nìhn 2017, dịch vụ việc làm chuyến 
sang thực hiện giá dịch vụ. 

2. Thông tư này bãi bỏ Thông Ur liên tịch số 95/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH 
ngày 07 tháng 8 năm 2007 cửa Bộ Tíìi chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm. 

3. Các nội dung khác liên qiiíin đốn viộc Ihu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai 
chế độ thu phí dịch vụ viộc lảm không dỏ cộp lại Thông tư này được thực hiện theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002; Thông tư số 
45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 nìím 2006; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 
06 tháng 11 năm 2013 CỈIÍI Bộ Tíìi chính lurớng dẫn thi hành một số điều của Luật 
quản lý thuế, Luậl sửa dổi, bổ sung một so điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 
số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 thíing 7 nflm 2013 của Chính phủ; Thông tư số 
153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 Iiíìm 2012 CỈUI Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, 
phát hành, quản lý và sử dụng các loụi chứng lừ tliu tiền phí, lộ phí thuộc ngân sách 
nhà nước; Thông tư số 39/2014/TT-UTC Iigiìy 31 (háng 3 năm 2014 hướng dẫn thi 
hành Nghị định số 51/2010/NIMT ngíìy 14 Iháng 5 năm 2010 và Nghị định sô 
04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy dịnh vê hoá đơn bán 
hàng hóa, cung úng dịch vụ và các văn bủn sứn dối, bổ sung (néu có). 

4. Trong quá trình thục hiện, nếu cỏ vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân 
phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đố nghiỏn cửu, hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 

-  Văn phòng Trung  Ương và Cík Bíin  CI Ì Í I  Dány;  
-  Văn phòng Tống Bí  thư;  
-  Văn phòng Ọuốc  hộ i ;  
-  Văn  phòng Chủ t ịch  nước ;  
-  Viện Kiểm sá t  nhân  dân  tố i  cao ;  
-  Toà  án  nhân  dân  tố i  cao ;  
-  Kiểm toán  nhà  nước ;  
-  Các  Bộ ,  cơ  quan  ngang  Bộ ,  CO' quan  lluiộc Chính  phũ ;  
-  Cơ quan  Trung  ương của  các  doAn l l i c ;  
-  Uỷ ban  nhân  dân  các  t inh ,  thAnh phổ I rực  l lu i í>c  T i  unn  Ương;  
-  Công báo;  
-  Webs i te  ch ính  phủ ;  
-  HĐND,  Sỏ 'Tà i  ch ính ,  sỏ '  Lao  dộng Tluurnn  h in l i  Vi^  Xi l  hộ i ,  

Kho bạc  NN vủ các  t ỉnh,  TI '  l i  ục  thuộc  ' l 'W;  
-  Cục  Kiểm tra  văn  bản (Bộ Tư pháp) ;  
-  Các  đon  v ị  thuộc  Bộ TíM ch ính;  
-  Webs i te  Bộ Tài  ch ính;  
- lưu: VT,  Vụ CST.  

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỦ TRƯỞNG 

hi Mai 
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