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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 5274/TCT-TNCN  
Ngày 19/12/2015 

Hướng dẫn thuế TNCN đối với khoản chi tiền điện thoại. 

Công văn 5278/TCT-CS  
Ngày 09/12/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 5317/TCT-KK  
Ngày 10/12/2015 

Hướng dẫn chứng từ thanh toán qua ngân hàng. 

Công văn 5334/TCT-KK  
Ngày 11/12/2015 

Hướng dẫn trả lời vướng mắc về thủ tục hoàn trả tiền thuế từ Tài khoản 

thu hồi hoàn thuế GTGT. 

Công văn 5338/TCT-KK  
Ngày 11/12/2015 

Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng. 

Công văn 5339/TCT-KK  
Ngày 11/12/2015 

Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT. 

Công văn 5340/TCT-KK  
Ngày 11/12/2015 

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT. 

Công văn 5349/TCT-CS  
Ngày 11/12/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 5351/TCT-CS  
Ngày 11/12/2015 

Hướng dẫn thuế GTGT. 

Công văn 5357/TCT-CS  
Ngày 11/12/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 5359/TCT-CS  
Ngày 11/12/2015 

Hướng dẫn Chính sách thu tiền thuê đất. 

Công văn 5367/TCT-CS  
Ngày 14/12/2015 

Hướng dẫn Chính sách thuế. 

        Công văn 5368/TCT-QLN  
Ngày 14/12/2015 

Hướng dẫn vướng mắc khi áp dụng biện pháp cưỡng chế Thông báo hóa 

đơn không còn giá trị sử dụng. 

 VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 
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Hướng dẫn chứng từ thanh toán 
qua ngân hàng. 

 
 
 
 
 
 

Công văn 5317/TCT-KK  
Ngày 10/12/2015 

Công văn này hướng dẫn chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Theo đó, 

trường hợp đã lập ủy nhiệm chi để thanh toán tiền hàng hóa mua vào có 

giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên cho nhà cung cấp, nếu Công ty đã 

đăng ký hoặc thông báo tài khoản thanh toán này với cơ quan thuế (kể 
cả trường hợp đã đăng ký bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết 
định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế) và khoản thanh toán 

đảm bảo các điều kiện khác về khấu trừ thì Công ty được kê khai, khấu 

trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định tại Luật thuế GTGT, đồng thời được 

hạch toán chi phí hợp lý để tính thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện 

quy định tại Luật thuế TNDN. 

 

Hướng dẫn trả lời vướng mắc về 
thủ tục hoàn trả tiền thuế từ Tài 
khoản thu hồi hoàn thuế GTGT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 5334/TCT-KK  
Ngày 11/12/2015 

Công văn này hướng dẫn trả lời vướng mắc về thủ tục hoàn trả tiền thuế 
từ Tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT. Theo đó,  

Điều 57. Hồ sơ hoàn các loại thuế, phí khác: Giấy đề nghị hoàn trả 
khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm 

theo Thông tư này và các tài liệu kèm theo (nếu có). 

Điều 59. Hoàn trả tiền thuế, hoàn trả tiền thuế kiêm bù trừ với khoản 

phải nộp ngân sách nhà nước. Đối với hoàn trả các khoản thuế khác. 

Việc hạch toán hoàn trả thực hiện theo hai trường hợp 

- Hoàn trả các khoản thu thuộc năm ngân sách, nếu Kho bạc nhà nước 

thực hiện hoàn trả trước khi kết thúc thời hạn chỉnh lý quyết toán ngân 

sách nhà nước năm đó thì Kho bạc nhà nước thực hiện hạch toán giảm 

thu năm ngân sách, theo từng cấp ngân sách, đúng mục lục ngân sách 

nhà nước của các khoản đã thu.  

- Hoàn trả các khoản thu sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách thì 

Kho bạc nhà nước hạch toán chi ngân sách năm hiện hành của từng cấp 

ngân sách, theo số tiền tương ứng với tỷ lệ phân chia khoản thu cho từng 

cấp ngân sách trước đó. 

 

Hướng dẫn vướng mắc khi áp 
dụng biện pháp cưỡng chế Thông 
báo hóa đơn không còn giá trị sử 
dụng. 
 

 
 

 
 
 
 

Công văn 5368/TCT-QLN  
Ngày 14/12/2015 

 
 

Công văn này hướng dẫn về vướng mắc khi áp dụng biện pháp cưỡng 

chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Theo đó, trường hợp 

tổ chức, cá nhân không cung cấp thông tin về việc sử dụng hóa đơn theo 

đề nghị của cơ quan thuế hoặc sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày 

cơ quan thuế đề nghị điều chỉnh số liệu, tổ chức, cá nhân không thực 

hiện báo cáo điều chỉnh thì cơ quan thuế căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do 

cơ quan thuế quản lý để ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp 

Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. 

Do đó, sau khi cơ quan thuế ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện 

pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng mà người nộp thuế 
mới gửi đề nghị điều chỉnh thì cơ quan thuế không thực hiện điều chỉnh 

Quyết định cưỡng chế và số hóa đơn cơ quan thuế đã thông báo không 

còn giá trị sử dụng. 

 

 


