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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 3065/TCT-KK 
ngày 09 tháng 08 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v cấp MST để kê khai, nộp thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp 

Công văn 3064/TCT-KK 
ngày 09 tháng 08 năm 2018 
Tổng Cục Thuế 

V/v xử lý và trả lời kiến nghị của Công ty Luật TNHH IPIC 

Công văn 55654/CT-TTHT 
ngày 09 tháng 08 năm 2018 
Tổng Cục Thuế 

V/v nộp thuế TNCN 

Công văn 55648/CT-TTHT 
ngày 09 tháng 08 năm 2018 
Tổng Cục Thuế 

V/v xuất hóa đơn điều chỉnh 

Công văn 55659/CT-TTHT 
ngày 09 tháng 08 năm 2018 
Tổng Cục Thuế 

V/v chữ ký trên hóa đơn GTGT 

Công văn 54472/CT-TTHT 
ngày 03 tháng 08 năm 2018 
Tổng cục Thuế 

V/v bù trừ thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh khi hoàn thuế GTGT 

Công văn 54473/CT-TTHT 
ngày 03 tháng 08 năm 2018 
Tổng cục Thuế 

V/v thuế GTGT đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại 

Công văn 54475/CT-TTHT 
ngày 03 tháng 08 năm 2018 
Tổng cục Thuế 

V/v chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất thanh lý tài sản cố định 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Công văn 3065/TCT-KK 
ngày 09 tháng 08 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

Theo các quy định hiện hành, trường hợp Doanh nghiệp là thương nhân 
nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam muốn tham gia hoạt động kinh 
doanh dưới hình thức nhà thầu nước ngoài không thành lập pháp nhân tại 
Việt Nam và ký kết thông qua các hợp đồng thương mại với khách hàng 
Việt Nam thì phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, 
quyền nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 
31/5/2007 của Chính phủ quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu 
của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam. Sau khi 
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu do 
cơ quan có thẩm quyền cấp, Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thuế theo 
quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-90-2007-nd-cp-quyen-xuat-nhap-khau-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai-khong-co-hien-dien-tai-viet-nam-20690.aspx
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Công văn 55654/CT-TTHT 
ngày 09 tháng 08 năm 2018 
Tổng Cục Thuế 

Căn cứ quy định hiện hành, trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, 
tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà 
có thêm thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không 
quá 10 (mười) triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại 
nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán đối với 
phần thu nhập này. 
Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở 02 nơi trở lên 
có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm, số 
thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo, thực 
hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 
15/6/2015 của Bộ Tài chính. 

Công văn 55659/CT-TTHT 
ngày 09 tháng 08 năm 2018 
Tổng Cục Thuế 

   Hóa đơn GTGT không thuộc loại chứng từ kế toán chi tiền do đó không 
phải ký bằng bút mực trực tiếp trên từng liên. 
   Trường hợp Công ty nhận được (liên 2) hóa đơn GTGT của khách hàng, 
chữ ký trên hóa đơn không phải chữ ký trực tiếp mà là chữ ký in qua liên 
giấy than từ liên 1 sang các liên khác của hóa đơn và đóng dấu thì được coi 
là hóa đơn hợp lệ để hạch toán kế toán. 

Công văn 54472/CT-TTHT 
ngày 03 tháng 08 năm 2018 
Tổng Cục Thuế 

Từ ngày 01/7/2016, trường hợp Doanh nghiệp vừa hoạt động sản xuất 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hoạt động sản xuất kinh 
doanh hàng hóa dịch vụ bán trong nước, Doanh nghiệp có phát sinh hoạt 
động bán hàng cung cấp dịch vụ ngoại tỉnh đã kê khai nộp thuế tại địa 
phương nơi phát sinh hoạt động thì Doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT 
đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu sau khi bù trừ với số thuế 
GTGT phải nộp của hàng hóa dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 
triệu đồng trở lên theo hướng dẫn tại Điểm 4 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 
130/2016/TT-BTC . 
Số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước được xác 
định bằng (=) số thuế GTGT bán ra của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong 
nước trừ (-) số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong 
nước trừ (-) số thuế GTGT đã nộp của hoạt động vãng lai ngoại tỉnh. 

Công văn 54475/CT-TTHT 
ngày 03 tháng 08 năm 2018 
Tổng cục Thuế 

Căn cứ quy định hiện hành, Doanh nghiệp là doanh nghiệp chế xuất bán 
thanh lý tài sản cố định (TSCĐ) đã qua sử dụng vào thị trường nội địa, 
Doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT khâu nhập khẩu theo 
hình thức chuyển mục đích sử dụng, tiêu thụ nội địa với cơ quan hải quan 
thì Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục quy định tại Khoản 3 Điều 13 
Thông tư số 39/2014/TT-BTC để được cấp 01 hóa đơn GTGT lẻ xuất giao 
cho doanh nghiệp nội địa khi bán thanh lý TSCĐ. Số thuế GTGT phải nộp 
đối với hoạt động thanh lý TSCĐ được xác định bằng (=) số thuế GTGT ghi 
trên hóa đơn lẻ bán thanh lý TSCĐ trừ (-) số thuế GTGT nộp ở khâu nhập 
khẩu khi chuyển đổi mục đích sử dụng. 

  

 


