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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 3502/TXNK-CST 
ngày 28 tháng 06 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v chính sách thuế sản phẩm xuất khẩu, từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải 

Công văn 3762/TCHQ-TXNK 
ngày 27 tháng 06 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v thực hiện nội dung miễn thuế tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

Công văn 2465/TCT-TNCN 
ngày 20 tháng 06 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v Thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân không cư trú 

Công văn 2451/TCT-TNCN 
ngày 20 tháng 06 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v hóa đơn điện tử 

Công văn 2453/TCT-CS 
ngày 20 tháng 06 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v thuế GTGT 

Công văn 3263/TXNK-CST 
ngày 20 tháng 06 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v xử lý thuế đối với tờ khai đăng ký sai mã loại hình 

Công văn 3265/TXNK-CST 
ngày 20 tháng 06 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v hàng nhập SXXK 

Công văn 2429/TCT-TNCN 
ngày 19 tháng 06 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v cách tính thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Công văn 3502/TXNK-CST 
ngày 28 tháng 06 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

Về chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu từ hoạt động tái chế, xử lý 
chất thải thì kể từ ngày 01/01/2016, các sản phẩm xuất khẩu được sản xuất 

từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thì được miễn thuế theo quy định của 
pháp luật 

 

Công văn 2465/TCT-TNCN 
ngày 20 tháng 06 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

Về việc xác định thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nước ngoài: 

Nếu như tổ chức thuê người lao động là đối tượng cư trú tại Việt Nam và thỏa mãn 

các điều kiện để xác định là chủ lao động thực sự của cá nhân như: là đối tượng có 

quyền và các nghĩa vụ đối với sản phẩm do cá nhân tạo ra, là đối tượng đưa ra 

hướng dẫn, có quyền chịu trách nhiệm và kiểm soát về đia điểm lao động của cá 

nhân, thì dù cá nhân không hiện diện ở Việt Nam nhưng thu nhập phát sinh tại Việt 

Nam thì vẫn thuộc diện phải chịu thuế thu nhập cá nhân.  
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Công văn 3265/TXNK-CST 
ngày 20 tháng 06 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

Căn cứ các quy định về ủy thác mua bán hàng hóa trong Luật Thương mại 

số 36/2005/QH11 và các quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt 

động sản xuất hàng xuất khẩu thì trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, 

có tổ chức hoạt động sản xuất để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (gọi tắt là tổ chức, 

cá nhân ủy thác) ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác (gọi tắt là tổ chức, cá nhân 

nhân ủy thác) nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc 

ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác xuất khẩu sản phẩm do chính tổ chức, cá 

nhân ủy thác sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất 

khẩu thì tổ chức, cá nhân ủy thác có trách nhiệm thực hiện thông báo cơ sở sản 

xuất, nộp báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 56, Điều 60 Thông tư số 

38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 36, khoản 39 

Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Việc kiểm 

tra cơ sở sản xuất phải được cơ quan hải quan thực hiện đối với tổ chức, cá nhân 

ủy thác. 

  

 


