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BẢN TIN THUẾ 
Số 0515 

(Từ 02/02/2015 - 07/02/2015) 

 

Nội dung                                                                                          Trang 

 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 2 

 

 

 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 248/TCT-KK 

Ngày 21/01/2015 
             giữ nguyên mã số thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 

Công văn 262/TCT-PC 

Ngày 22/01/2015 

             miễn, giảm thuế đối v i    ời nộp thuế bị thiệt hại do thiên 

tai miễn, giảm thuế đối v i    ời nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai miễn, 

giảm thuế đối v i    ời nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai. 

Công văn 298/TCT-CS 

Ngày 26/01/2015 
             chính sách thuế. 

Công văn 299/TCT-CS 

Ngày 26/01/2015 
             hoàn thuế GTGT. 

Công văn 316/TCT-KK 

Ngày 27/01/2015 
             kê khai và nộp thuế GTGT. 

Công văn 318/TCT-CS 

Ngày 27/01/2015 
             thuế GTGT  à hóa đơ . 

Công văn 319/TCT-CS 

Ngày 27/01/2015 
Giải đáp    ng mắc của Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên. 

Công văn 320/TCT-CS 

Ngày 27/01/2015 
             chính sách thuế TNDN. 

Công văn 321/TCT-TNCN 

Ngày 27/01/2015 
Giải đáp chí h sách thuế thu nhập cá nhân. 

Công văn 326/TCT-HTQT 

Ngày 27/01/2015 
           iệc áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Singapore. 

Công văn 328/TCT-CS 

Ngày 28/01/2015 
             thuế GTGT. 

Công văn 331/TCT-CS 

Ngày 28/01/2015 
             chính sách thu ti n sử dụ   đất. 

Công văn 332/TCT-CS 

Ngày 28/01/2015 
             hóa đơ  th ơ   mại. 

Công văn 342/TCT-KK 

Ngày 29/01/2015 
             kê khai nộp thuế GTGT. 

Công văn 344/TCT-KK 

Ngày 29/01/2015 
             khấu trừ, hoàn thuế giá trị  ia tă  . 

Công văn 348/TCT-TNCN 

Ngày 29/01/2015 
Giải đáp chí h sách thuế TNCN. 
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Công văn 350/TCT-CS 

Ngày 29/01/2015 

T ả  ời    ng mắc v  chính sách thuế đối v i hoạt động chuyể   h ợng 

quy n sử dụng kho số viễn thông, tên mi n internet. 

Công văn 351/TCT-CS 

Ngày 29/01/2015 

T ả  ời    ng mắc v  thuế GTGT đối v i dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm 

nông nghiệp. 

Công văn 352/TCT-CS 

Ngày 29/01/2015 
T ả  ời    ng mắc v  chính sách thuế. 

Công văn 367/TCT-CS 

Ngày 30/01/2015 
   ng d n v  thuế đối v i  Đ  TKD. 

Công văn 373/TCT-CS 

Ngày 30/01/2015 
   ng d n v  có ý kiến báo cáo. 

Công văn 378/TCT-KK 

Ngày 30/01/2015 

   ng d n v  kiểm toá  báo cáo tài chí h đối v i nhà thầu    c ngoài nộp 

thuế theo ph ơ   pháp hỗn hợp. 

Công văn 379/TCT-KK  

Ngày 30/01/2015 
   ng d n v  hoàn thuế đối v i dự á  đầu t . 

Công văn 383/TCT-QLN  

Ngày 02/02/2015 
   ng d n v  sử dụ   hóa đơ  GTGT. 

Công văn 385/TCT-KK 

Ngày 02/02/2015 
   ng d n v  kê khai thuế GTGT. 

Công văn 388/TCT-KK  

Ngày 02/02/2015 
   ng d n v  kê khai, nộp thuế GTGT. 

Công văn 390/TCT-CS  

Ngày 02/02/2015 
   ng d n v  chính sách thuế. 

Công văn 391/TCT-CS 

Ngày 02/02/2015 
   ng d n v  thuế GTGT. 

Công văn 1713/BTC-TCT  

Ngày 03/02/2015 

   ng d n v  chứng từ xác định chi phí hợp  ý khi xác định thu nhập chịu 

thuế TNDN của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

H  ng d n v        n     ng 

mại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 332/TCT-CS 

Ngày 28/01/2015 

Cô    ă   ày h         xử phạt  i phạm hà h chí h    hóa đơ . Theo đó, 

  i hà h  i  i phạm     ộp thô   báo, báo cáo  ửi cơ qua  thuế, t ừ thô   

báo phát hà h hóa đơ : 

-  Phạt cả h cáo đối   i hà h  i  ộp thô   báo, báo cáo  ửi cơ qua  thuế, t ừ 

thô   báo phát hà h hóa đơ  từ   ày thứ 1 đế  hết   ày thứ 5 kể từ   ày hết 

thời hạ  theo quy đị h. 

-  T  ờ   hợp  ộp thô   báo, báo cáo  ửi cơ qua  thuế, t ừ thô   báo phát 

hà h hóa đơ , từ   ày thứ 6 đế  hết   ày thứ 10 kể từ   ày hết thời hạ  theo 

quy đị h  à có tì h tiết  iảm  hẹ thì xử phạt cả h cáo. 

-  Phạt ti   từ 2.000.000 đồ   đế  4.000.000 đồ  , t ừ thô   báo phát hà h 

hóa đơ , chậm sau 10   ày kể từ   ày hết thời hạ  theo quy đị h. 

-  Phạt ti   từ 4.000.000 đồ   đế  8.000.000 đồ     i hà h  i khô    ộp 

thô   báo, báo cáo  ửi cơ qua  thuế.  à h  i khô    ộp thô   báo, báo cáo 

 ửi cơ qua  thuế, t ừ thô   báo phát hà h hóa đơ , đ ợc tí h sau 20   ày kể 

từ   ày hết thời hạ  theo quy đị h. 
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H  ng d n v  c ứng  ừ xác  ịn  

c i p í  ợp lý k i xác  ịn    u 

n ập c ịu   uế TNDN củ  do n  

ng iệp kin  do n  bảo  iểm. 
 
 
 
 

Công văn 1713/BTC-TCT  

Ngày 03/02/2015 

Cô    ă   ày h            chứ   từ xác đị h chi phí hợp  ý khi xác đị h 

thu  hập chịu thuế TNDN của  oa h   hiệp ki h  oa h bảo hiểm. Theo đó, 

từ   ày 01/01/2015 đế  hết  ăm 2019, các  oa h   hiệp ki h  oa h bảo 

hiểm có các khoả  đó    óp t ực tiếp cho Cục Quả   ý,  iám sát bảo hiểm - 

Bộ Tài chí h thì khoả  đó    óp  ày đ ợc tí h  ào chi phí đ ợc t ừ khi xác 

đị h thu  hập chịu thuế thu  hập  oa h   hiệp t o   kỳ tí h thuế thu  hập 

 oa h   hiệp. Chứ   từ để tí h  ào chi phí đ ợc t ừ  à: Phiếu chi của  oa h 

  hiệp bảo hiểm; Phiếu thu của Cục Quả   ý,  iám sát bảo hiểm; Chứ   từ 

tha h toá  khô    ù   ti   mặt đối   i các khoả  chi có  iá t ị từ 20 t iệu 

đồ   t ở  ê  theo quy đị h. 

T ả l i v  ng m c v  c ín   ác  

  uế  ối v i  oạ   ộng c uyển 

n  ợng quy n  ử dụng k o  ố 

viễn   ông,  ên mi n in e ne . 

 

 

Công văn 350/TCT-CS 

Ngày 29/01/2015 

Cô    ă   ày  iải đáp       mắc    chí h sách thuế GTGT, thuế TNDN 

đối   i  oa h   hiệp chuyể   h ợ   quy   sử  ụ   kho số  iễ  thông, tên 

mi   i temet. Theo đó, t  ờ   hợp  oa h   hiệp thực hiệ  bá /chuyể  

 h ợ   quy   sử  ụ   kho số  iễ  thô  , tê  mi   i temet thì  oa h   hiệp 

phải  ập hóa đơ  GTGT  à kê khai,  ộp thuế GTGT   i thuế suất thuế 

GTGT  à 10% theo quy đị h. Khoả  ti   mà  oa h   hiệp đ ợc h ở   từ 

hoạt độ    ày đ ợc tí h  ào  oa h thu để tí h thu  hập chịu thuế TNDN 

theo quy đị h. 

T ả l i v  ng m c v    uế  T T 

 ối v i dịc  vụ    c ế, bảo quản 

 ản p ẩm nông ng iệp. 

 

 

 

Công văn 351/TCT-CS 

Ngày 29/01/2015 

Cô    ă   ày t ả  ời       mắc    thuế GTGT đối   i  ịch  ụ sơ chế, bảo 

quả  sả  phẩm  ô     hiệp. Theo đó, khi  oa h   hiệp ký hợp đồ   thuê cơ 

sở ki h  oa h khác thực hiệ   ịch  ụ sơ chế, bảo quả  sả  phẩm  ô   

  hiệp (bóc  ỏ tôm, bỏ đầu tôm,  út chỉ     , đó    ói, cấp đô  ) thì cơ sở 

ki h  oa h  hậ  sơ chế, bảo quả  sả  phẩm  ô     hiệp kê khai,  ộp thuế 

GTGT   i thuế suất 5% t ê   oa h thu  ịch  ụ thu đ ợc (khô   bao  ồm  iá 

t ị   uyê   ật  iệu của cơ sở ki h doanh thuê sơ chế giao), cơ sở ki h  oa h 

thuê sơ chế đ ợc kê khai, khấu t ừ thuế GTGT đầu  ào theo quy đị h. 

H  ng d n v  kiểm  oán báo cáo 

 ài c ín   ối v i n à   ầu n  c 

ngoài nộp   uế   eo p   ng p áp 

 ỗn  ợp. 

 

 

Công văn 378/TCT-KK 

Ngày 30/01/2015 

Côn   ă   ày h            kiểm toá  báo cáo tài chí h đối   i  hà thầu 

   c   oài  ộp thuế theo ph ơ   pháp hỗ  hợp. Theo đó, t  ờ   hợp Nhà 

thầu    c   oài, Nhà thầu phụ    c   oài đã đă   ký   i cơ qua  thuế  à 

đ ợc thực hiệ   iệc  ộp thuế GTGT theo ph ơ   pháp khấu t ừ  à  ộp thuế 

TNDN theo tỷ  ệ % tí h t ê   oa h thu tí h thuế (theo Đi u 14, Mục 4 

Thô   t  số 60/2012/TT-BTC), thì phải  ập báo cáo tài chí h kèm theo Bả   

Câ  đối tài khoả   à Bả  thuyết mi h báo cáo tài chí h  ửi các cơ qua  chức 

 ă  .  

H  ng d n v   oàn   uế  T T. 

 

 

 

 

 

 

Công văn 299/TCT-CS 

Ngày 26/01/2015 

Cô    ă   ày h         đối   i hà   hóa,  ịch  ụ áp  ụ   hì h thức chiết 

khấu th ơ   mại  à h cho khách hà  . Theo đó, khách hà   tha h toá  ti   

mua hà   cho các  hà cu   cấp thấp hơ  so   i  iá  hi t ê  hóa đơ  ( o 

chí h sách các  hà cu   cấp  iảm  iá hà   hóa khi khách hà   mua   i số 

  ợ   đạt mức  hất đị h) thì  hà cu   cấp thực hiệ   ập hóa đơ  đi u chỉ h 

 iảm số ti   chiết khấu th ơ   mại kèm bả   kê các số hóa đơ  phải đi u 

chỉ h, số ti  , ti   thuế đi u chỉ h. Că  cứ  ào các hóa đơ  đi u chỉ h,  hà 

cu   cấp  à khách hà   kê khai đi u chỉ h  oa h thu mua, bá , thuế đầu  a, 

đầu  ào theo quy đị h. 

 


