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BẢN TIN THUẾ 
Số 4214 

(Từ 27/10 - 01/11/2014) 
 

Nội dung                                                                                          Trang 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 2 

 

 
 
 

 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 4455/TCT-CS 
Ngày 13/10/2014 

Hướng dẫn về thuế GTGT. 

Công văn 4478/TCT-CS 
Ngày 14/10/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT. 

Công văn 4484/TCT-CS 
Ngày 14/10/2014 

Ưu đãi thuế TNDN. 

Công văn 4485/TCT-CS 
Ngày 14/10/2014 

Hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

Công văn 4486/TCT-CS 
Ngày 14/10/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. 

Công văn 4488/TCT-CS 
Ngày 14/10/2014 

Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT. 

Công văn 4499/TCT-CS  
Ngày 15/10/2014 

Hướng dẫn về thuế GTGT. 

Công văn 4541/TCT-CS 
Ngày 16/10/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. 

Công văn 4579/TCT-CS 
Ngày 17/10/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu. 

Công văn 4581/TCT-CS 
Ngày 17/10/2014 

Hướng dẫn về hóa đơn. 

Công văn 4587/TCT-CS 
Ngày 17/10/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. 

Công văn 4615/TCT-CS 
Ngày 21/10/2014 

Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài. 

Công văn 4617/TCT-CS 
Ngày 21/10/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT. 

Công văn 4621/TCT-DNL 
Ngày 21/10/2014 

Chính sách thuế của Ngân hàng thương mại. 

Công văn 4622/TCT-DNL 
Ngày 21/10/2014 

Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế TNDN. 

Công văn 4684/TCT-HTQT 
Ngày 23/10/2014 

Hướng dẫn về thủ tục áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. 

Công văn 4688/TCT-KK 
Ngày 23/10/2014 

Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT. 
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Công văn 4693/TCT-TNCN 
Ngày 23/10/2014 

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. 

Công văn 4716/TCT-CS 
Ngày 24/10/2014 

Giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC. 

Công văn 14889/BTC-TCT 
Ngày 20/10/2014 

Hướng dẫn về thuế GTGT đối với dự án lâm sinh. 

Công văn 14891/BTC-TCT 
Ngày 20/10/2014 

Thuế TNCN đối với khoản bồi thường thiệt hại. 

Công văn 15510/BTC-TCT 
Ngày 27/10/2014 

Hướng dẫn về thuế GTGT hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. 

Công văn 15511/BTC-TCT 
Ngày 27/10/2014 

Hướng dẫn về thuế GTGT hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. 

Công văn 54013/CT-HTr 
Ngày 21/10/2014 

Trả lời chính sách thuế với tài sản cho thuê tài chính. 

Công văn 54014/CT-HTr 
Ngày 21/10/2014 

Trả lời chính sách thuế GTGT. 

Công văn 54015/CT-HTr 
Ngày 21/10/2014 

Trả lời chính sách thuế GTGT. 

Công văn 54028/CT-HTr 
Ngày 21/10/2014 

Trả lời chính sách thuế về hóa đơn. 

Công văn 54031/CT-HTr 
Ngày 21/10/2014 

Trả lời chính sách thuế TNDN. 

Công văn 54034/CT-HTr 
Ngày 21/10/2014 

Trả lời chính sách thuế TNCN. 

Công văn 54037/CT-HTr 
Ngày 21/10/2014 

Trả lời chính sách thuế TNDN và GTGT. 

Công văn 54041/CT-HTr 
Ngày 21/10/2014 

Trả lời chính sách thuế GTGT. 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn về chính sách thuế 
TNDN. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Công văn 4587/TCT-CS 
Ngày 17/10/2014 

Công văn này hướng dẫn về việc xác định ưu đãi đầu tư thuế TNDN. Theo 

đó,  Công ty đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng 

điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN đối 

với điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theo cam kết WTO thì Công ty tiếp tục tục 

được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ứng với các điều 

kiện thực tế Công ty đáp ứng ưu đãi đầu tư theo một trong hai lựa chọn sau: 

- Tiếp tục được hưởng ưu đãi theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật 
về thuế TNDN có hiệu lực trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp 

giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu 

lực thi hành TNDN (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ 
xuất khẩu).  

- Hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN có 

hiệu lực tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO. 
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Trả lời chính sách thuế TNDN và 
GTGT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Công văn 54037/CT-HTr 
Ngày 21/10/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về chính sách thuế TNDN và GTGT. 

1. Về trích khấu hao nhanh đối với TSCĐ: 

Công ty đã thông báo với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp phương pháp trích 

khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng thì thực hiện ổn định từng 

năm. Trường hợp Công ty hoạt động có hiệu quả kinh tế cao thì được khấu 

hao nhanh để nhanh chóng đổi mới công nghệ, mức trích khấu hao nhanh 

không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng và 

Công ty phải đảm bảo kinh doanh có lãi. 

2. Về khấu trừ thuế GTGT đầu vào: 

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/8/2014: Căn cứ Bảng kê 01-2/GTGT ban 

hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài 

chính, trường hợp Công ty xác định được số thuế GTGT đầu vào không đủ 

điều kiện khấu trừ thuế GTGT thì thực hiện khai vào Mục 2 "Hàng hóa, dịch 

vụ không đủ điều kiện khấu trừ" trên bảng kê 01-2/GTGT. 

Từ ngày 01/9/2014: Căn cứ Bảng kê 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông 

tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, Công ty không 

phải kê khai thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào không đủ điều kiện 

khấu trừ trên bảng kê 01-2/GTGT. 

3. Về tiêu thức địa chỉ trên hóa đơn GTGT: 

Trường hợp Công ty có địa chỉ địa điểm kinh doanh khác trụ sở chính, đã 

được ghi cụ thể trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh 

doanh không có mã số thuế thì các hóa đơn GTGT đầu vào ghi địa chỉ địa 

điểm kinh doanh của Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch 

toán chi phí nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. 

Hướng dẫn về thuế suất thuế 
GTGT. 

 
 
 
 
 
 

Công văn 4488/TCT-CS 
Ngày 14/10/2014 

Công văn này hướng dẫn về thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển phục vụ 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất. Theo đó, 

trường hợp Chi nhánh Công ty cung cấp một số dịch vụ cho doanh nghiệp 

chế xuất, cụ thể: dịch vụ hải quan; dịch vụ nâng hạ container tại cảng, nhà 

máy, kho hàng; dịch vụ xếp dỡ, bốc xếp tại nhà máy, cảng, sân bay và các 

chi phí phát sinh có liên quan như: phí chứng từ, phí điện giao hàng, phí 

niêm chì, phí làm hàng, phí đóng gói thì các dịch vụ và các khoản phí liên 

quan này được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% của dịch vụ xuất khẩu nếu 

đáp ứng các điều kiện tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC 

ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. 

Trả lời chính sách thuế GTGT. 
 
 
 
 
 
 

Công văn 54015/CT-HTr 
Ngày 21/10/2014 

Công văn này giải đáp về chính sách thuế GTGT. Theo đó, Tổng công ty có 

phát sinh hóa đơn do Đại lý tại Việt Nam thu hộ hãng giao nhận kho vận 

quốc tế, khi xuất hóa đơn GTGT Đại lý ghi rõ là tiền thu hộ Hãng nước 

ngoài, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán cho hãng nước ngoài 

(không bao gồm thuế GTGT), dòng thuế suất không ghi và gạch chéo, dòng 

thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT, các khoản phí dịch vụ bến bãi, phí vệ 
sinh cont, phí lưu bãi...do Đại lý khấu trừ nộp thay Hãng vận tải nước ngoài 

thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn này nếu đáp 

ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. 
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Trả lời chính sách thuế về hóa 
đơn. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Công văn 54028/CT-HTr 
Ngày 21/10/2014 

Công văn này trả lời vướng mắc về hóa đơn điện tử. Theo đó, trường hợp 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đã được Tổng cục Thuế cho phép sử dụng 

hoá đơn điện tử đối với dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin cước trả 
sau. Các chi nhánh Viễn thông được Cục Thuế cho phép sử dụng hóa đơn 

điện tử. Chi nhánh Viễn thông đã thực hiện thông báo phát hành, lập và lưu 

trữ hóa đơn điện tử, kê khai, nộp thuế theo đúng quy định thì Ngân hàng 

được sử dụng hóa đơn in ra từ website để khấu trừ thuế GTGT và hạch toán 

chi phí theo quy định. Về định dạng hóa đơn điện tử, cách thức truyền nhận 

hóa đơn điện tử và chuyển đổi hóa đơn điện tử bên phía Ngân hàng phải liên 

hệ với Chi nhánh Viễn thông để thống nhất phương án thực hiện theo đúng 

quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính 

và hướng dẫn tại công văn số 2488/TCT-DNL ngày 05/8/2013 của Tổng cục 

Thuế. 

Hướng dẫn về thuế GTGT. 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 4455/TCT-CS 
Ngày 13/10/2014 

Công văn này hướng dẫn về thuế GTGT. Theo đó, trường hợp Công ty có 

ngành nghề kinh doanh kho bãi, được phép thành lập kho ngoại quan và thực 

hiện cung cấp cho khách hàng nước ngoài dịch vụ cho thuê kho ngoại quan; 

bốc xếp hàng hóa, đóng gói bao bì, in nhãn mác, đảo chuyển hàng hóa trong 

kho ngoại quan; vận chuyển hàng hóa từ cảng về kho ngoại quan và ngược 

lại. Các dịch vụ này không đáp ứng được điều kiện "cung ứng trực tiếp cho 

tổ chức ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam" hoặc "cung ứng trực 

tiếp cho tổ chức ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế 
quan do đó không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với dịch vụ 

xuất khẩu. 

 


