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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 2908/TCT-CS 
ngày 26 tháng 07 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v thuế GTGT. 

Công văn 51692/CT-TTHT 
ngày 25 tháng 07 năm 2018 
Tổng Cục Thuế 

V/v chính sách thuế TNCN. 

Công văn 51693/CT-TTHT 
ngày 25 tháng 07 năm 2018 
Tổng Cục Thuế 

V/v chính sách thuế đối với hoạt động chia tách doanh nghiệp 

Công văn 2870/TCT-DNL 
ngày 24 tháng 07 năm 2018 
Tổng Cục Thuế 

V/v: cấp hóa đơn bán lẻ 

Công văn 51503/CT-TTHT 
ngày 24 tháng 07 năm 2018 
Tổng Cục Thuế 

V/v sử dụng hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp ở nước ngoài cho mục đích thuế 

Công văn 2806/TCT-CST 
ngày 18 tháng 07 năm 2018 
Tổng Cục Thuế 

V/v hóa đơn điện tử 

Công văn 49272/CT-TTHT 
ngày 16 tháng 07 năm 2018 
Tổng cục Thuế 

V/v hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Công văn 51692/CT-TTHT 
ngày 25 tháng 07 năm 2018 
Tổng Cục Thuế 

   Căn cứ các quy định về thuế thu nhập cá nhân, trường hợp Công ty ký 
hợp đồng dịch vụ với cá nhân cư trú (không đăng ký kinh doanh) thực hiện 
dịch vụ tư vấn thi công khoán thì khi chi trả thu nhập từ hai triệu 
(2.000.000) đồng/lần trở lên, Doanh nghiệp phải khấu trừ thuế theo mức 
10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân theo hướng dẫn tại Điều 25 
Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên. 
   Kết thúc năm dương lịch, cá nhân có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ thu 
nhập từ tiền lương, tiền công để quyết toán thuế TNCN (theo Biểu thuế lũy 
tiến từng phần) nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế TNCN theo quy 
định. 

Công văn 51693/CT-TTHT 
ngày 25 tháng 07 năm 2018 
Tổng Cục Thuế 

   Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp chia tách theo đúng quy 
định của pháp luật về chia tách doanh nghiệp thì khi điều chuyển tài sản 
theo quyết định tách doanh nghiệp, Đơn vị có tài sản điều chuyển phải có 
lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không 
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phải xuất hóa đơn. 
   Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc 
giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ 
chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải lập hoá đơn 
GTGT theo quy định. 

Công văn 51503/CT-TTHT 
ngày 24 tháng 07 năm 2018 
Tổng Cục Thuế 

   Căn cứ các quy định hiện hành, trường hợp Doanh nghiệp sử dụng, lưu trữ 

chứng từ điện tử (hóa đơn điện tử) được xuất bởi các nhà cung cấp ở nước ngoài 

và được quản lý qua hệ thống mua hàng điện tử của nội bộ nhưng không có chữ ký 

điện tử của người bán thì Doanh nghiệp không được sử dụng các chứng từ này cho 

mục đích kê khai và nộp thuế theo quy định. 

  

 


