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BẢN TIN THUẾ 
Số 4414 

(Từ 10/11 - 15/11/2014) 
 

Nội dung                                                                                          Trang 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 2 

 

 
 
 

 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 55454/CT-HTr 
Ngày 28/10/2014 

Giải đáp chính sách thuế GTGT. 

Công văn 4803/TCT-KK 
Ngày 30/10/2014 

Hướng dẫn khấu trừ, hoàn thuế GTGT. 

Công văn 4815/TCT-KK 
Ngày 30/10/2014 

Trả lời về việc vướng mắc hoàn phí. 

Công văn 4817/TCT-CS 
Ngày 30/10/2014 

Hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). 

Công văn 4818/TCT-CS 
Ngày 30/10/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu. 

Công văn 4826/TCT-KK 
Ngày 30/10/2014 

Hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu. 

Công văn 4841/TCT-CS 
Ngày 31/10/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. 

Công văn 55901/CT-QLAC 
Ngày 31/10/2014 

Ký hiệu mẫu số hóa đơn. 

Công văn 4859/TCT-CS  
Ngày 03/11/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. 

Công văn 4860/TCT-CS 
Ngày 03/11/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế liên quan đến đầu tư xây dựng công 

trình lâm sinh. 

Công văn 4861/TCT-CS 
Ngày 03/11/2014 

Trả lời về quản lý thuế đối với sản phẩm tổ yến. 

Công văn 56428/CT-HTr 
Ngày 03/11/2014 

Trả lời chính sách thuế GTGT. 

Công văn 4875/TCT-CS 
Ngày 04/11/2014 

Trả lời về trường hợp của Công ty TNHH MTV Hòa Tân Lộc kiến 

nghị về thuế GTGT. 

Công văn 4876/TCT-CS 
Ngày 04/11/2014 

Báo cáo vướng mắc về thuế GTGT đối với hoạt động mua bán, chế tác 

vàng, bạc, đá quý. 

Công văn 4893/TCT-TNCN 
Ngày 04/11/2014 

Hướng dẫn về miễn thuế TNCN đối với nhà ở, đất ở duy nhất. 

Công văn 56687/CT-HTr 
Ngày 04/11/2014 

Trả lời chính sách thuế GTGT. 

Công văn 4922/TCT-KK 
Ngày 06/11/2014 

Hướng dẫn về thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu. 
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Công văn 16200/BTC-TCT 
Ngày 06/11/2014 

Hướng dẫn về hạch toán kế toán và chính sách thuế đối với hoạt động 

góp vốn trong doanh nghiệp. 

Công văn 4924/TCT-QLN 
Ngày 07/11/2014 

Hướng dẫn xử lý miễn tiền chậm nộp thuế. 

Công văn 4926/TCT-TNCN 
Ngày 07/11/2014 

Chính sách thuế đối với hộ khoán. 

Công văn 4931/TCT-DNL 
Ngày 07/11/2014 

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử. 

Công văn 4939/TCT-QLN 
Ngày 10/11/2014 

Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của TT 179/2013/TT-BTC. 

Công văn 4943/TCT-CS 
Ngày 10/11/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT liên quan đến sản phẩm phần 

mềm và dịch vụ phần mềm. 

Công văn 4945/TCT-CS 
Ngày 10/11/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế của Công ty TNHH MTV tài nguyên 

khoáng sản Hối Thăng. 

Công văn 4948/TCT-CS 
Ngày 10/11/2014 

Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đối với công trình XDCB. 

Công văn 4949/TCT-CS 
Ngày 10/11/2014 

Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA. 

Công văn 4950/TCT-CS 
Ngày 10/11/2014 

Giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ. 

Công văn 4974/TCT-CS 
Ngày 11/11/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT. 

Công văn 4985/TCT-CS 
Ngày 11/11/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. 

Công văn 5002/TCT-CS 
Ngày 12/11/2014 

Hướng dẫn về hóa đơn. 

Công văn 5003/TCT-CS 
Ngày 12/11/2014 

Hướng dẫn về hóa đơn. 

  

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn khấu trừ, hoàn thuế 
GTGT. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Công văn 4803/TCT-KK 
Ngày 30/10/2014 

Công văn này hướng dẫn về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) 

đối với hóa đơn lập sau thời điểm quy định. Theo đó, ngày nhà thầu phụ 

lập hóa đơn cho nhà thầu chính và ngày nhà thầu chính lập hóa đơn cho 

Chủ đầu tư là thời điểm 02 bên nghiệm thu, bàn giao khối lượng xây 

dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu 

được tiền. Trường hợp thực tế việc xây dựng, lắp đặt nhà thầu phụ thực 

hiện là có thực; nhà thầu chính và nhà thầu phụ đã nghiệm thu khối lượng 

xây lắp trước thời điểm nhà thầu chính nghiệm thu bàn giao với Chủ đầu 

tư nhưng vì lý do khách quan nên hóa đơn của các nhà thầu phụ lập giao 

cho nhà thầu chính chậm hơn so với thời điểm nghiệm thu khối lượng xây 

lắp và xuất sau so với hóa đơn nhà thầu chính lập giao cho Chủ đầu tư thì 

Nhà thầu chính được xem xét và giải quyết hoàn thuế đối với các hóa đơn 

đầu vào này nếu đáp ứng các điều kiện khác về kê khai khấu trừ, hoàn 

thuế theo quy định. Đồng thời, nhà thầu phụ bị xử phạt về hành vi sử dụng 

hóa đơn theo quy định. 



                
 

 

 

YOU’RE SMOOTH, YOU’RE SAVING 
                                

Bản tin này do Công ty cổ phần Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bản tin được xây dựng dựa trên những nguồn thông 
tin đáng tin cậy mà Tài Việt thu thập được. Tài Việt không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng 

những thông tin được cung cấp từ bản tin này. Để biết thêm chi tiết, Quý độc giả vui lòng liên hệ đường dây tư vấn số ℡1088 nhánh 7 

hoặc infotaiviet@gmail.com. 

 

3 

Báo cáo vướng mắc về thuế 
GTGT đối với hoạt động mua 
bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 4876/TCT-CS 
Ngày 04/11/2014 

Công văn này hướng dẫn về báo cáo vướng mắc thuế GTGT với hoạt 

động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. Theo đó, Công ty trong các năm 

2009, 2010 khi bán vàng, bạc, đá quý và gia công chế tác thì sử dụng hóa 

đơn GTGT. Trên hóa đơn GTGT tách riêng giá trị vàng, bạc, đá quý 

nguyên liệu và tiền gia công chế tác; dòng tiền thuế GTGT không ghi, 

gạch chéo thì hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thuộc đối 

tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ (áp dụng đối với doanh thu 

tiền gia công chế tác; doanh thu bán vàng, bạc, đá quý chưa gia công chế 

tác áp dụng phương pháp trực tiếp). Công ty được kê khai, khấu trừ thuế 

GTGT đầu vào của chi phí phát sinh phục vụ hoạt động gia công chế tác 

vàng, bạc, đá quý theo quy định. Nếu Công ty kê khai tính thuế GTGT đối 

với hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý theo phương pháp tính 

trực tiếp thì Công ty phải thực hiện điều chỉnh tách riêng doanh thu tiền 

công để nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại 

điểm 2.1c mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC, trường hợp 

phát sinh số thuế GTGT phải nộp bổ sung thì Công ty bị truy thu theo quy 

định. 

Hướng dẫn về chính sách thuế 
GTGT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 4974/TCT-CS 
Ngày 11/11/2014 

Công văn này hướng dẫn về việc chuyển đổi áp dụng phương pháp tính 

thuế GTGT. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp thành lập từ ngày 

01/01/2014 đang thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực 

tiếp, nếu đáp ứng các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 3 

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính (có hiệu 

lực từ 01/09/2014) thì doanh nghiệp được chuyển đổi sang áp dụng kê 

khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ ngày 01/09/2014. Doanh 

nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào 

phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 

thuế. Việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải 

tuân thủ và thực hiện theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 

28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 và Thông tư số 

39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Trường hợp, doanh 

nghiệp phát hiện hóa đơn đã lập sai sót thì người bán và người mua lập 

biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán 

lập hóa đơn điều chỉnh sai sót theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 

39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. 

Hướng dẫn về chính sách thuế 
TNDN. 
 
 
 
 

 
 
 

Công văn 4985/TCT-CS 
Ngày 11/11/2014 

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế TNDN.Theo đó, Công ty 

thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thư số qua hệ thống đại lý bán hàng, 

khách hàng trả tiền dịch vụ trước cho nhiều năm, chi phí liên quan đến 

dịch vụ phát sinh trong các năm cung cấp dịch vụ thì Công ty có thể lựa 

chọn xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số 

năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. 

Trường hợp đối với các kỳ tính thuế trước năm 2014, Công ty đã thực 

hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ cung 

cấp dịch vụ chứng thư số theo doanh thu được phân bổ cho số năm trả tiền 

trước thì không điều chỉnh lại nếu không làm thay đổi số thuế thu nhập 

doanh nghiệp Công ty phải nộp. 
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Trả lời về trường hợp của Công 
ty TNHH MTV Hòa Tân Lộc 
kiến nghị về thuế GTGT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Công văn 4875/TCT-CS 

Ngày 04/11/2014 

Công văn này hướng dẫn vướng mắc về thuế GTGT. Cụ thể, khi thanh tra 

thuế tại Công ty, qua đối chiếu chứng từ hóa đơn Cơ quan thuế phát hiện 

trong tháng 10/2013, Công ty kê khai sử dụng hóa đơn GTGT bảng fax 

(không có liên 2, bản gốc) để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm 05 số hóa 

đơn. Ngày 02/4/2014, Công ty giải trình vì còn nợ tiền hàng nên Công ty 

bên cung cấp chỉ giao bản sao liên 2 của các hóa đơn và Công đã kê khai 

thuế khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong kỳ thuế tháng 10/2013. 

Ngày 04/4/2014, Cục Thuế xác minh tại Công ty bên cung cấp có bản xác 

nhận đang lưu giữ 05 hóa đơn GTGT liên 2. Công ty bên cung cấp đã kê 

khai nộp thuế đầu ra cho 05 hoá đơn nói trên, đồng thời đảm bảo cho việc 

thu hồi công nợ nhanh chóng nên đã giữ lại những hóa đơn này để yêu cầu 

phía bên mua thanh toán khoản nợ còn lại. Đến ngày 29/4/2014, Công ty 

cung cấp 05 số hóa đơn GTGT bản gốc, liên 2. 

Theo đó, Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với 05 số hóa 

đơn GTGT mua hàng nói trên. 

 


