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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 134/TCT-CS  
Ngày 12/11/2016 

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN. 

Công văn 195/TCT-TNCN  
Ngày 18/01/2016 

Hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh. 

Công văn 205/TCT-CS  
Ngày 18/01/2016 

Hướng dẫn hóa đơn đặt in. 

Công văn 220/TCT-CS  
Ngày 19/01/2016 

Hướng dẫn chính sách thu tiền thuê đất. 

Công văn 221/TCT-CS  
Ngày 19/01/2016 

Hướng dẫn giải đáp chính sách lệ phí trước bạ. 

Công văn 223/TCT-TNCN  
Ngày 19/01/2016 

Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân. 

Công văn 232/TCT-CS  
Ngày 21/01/2016 

Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 235/TCT-KK  
Ngày 21/01/2016 

Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng. 

Công văn 240/TCT-QLN  
Ngày 19/01/2015 

Hướng dẫn nợ tiền thuê đất. 

Công văn 267/TCT-TNCN  
Ngày 20/01/2016 

Hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện TT 92/2015/TT-BTC. 

Công văn 268/TCT-TNCN  
Ngày 20/01/2016 

Hướng dẫn vướng mắc khi quản lý hộ khoán có kèm theo cho thuê tài 

sản. 

Công văn 286/TCT-CS  
Ngày 21/01/2016 

Hướng dẫn chính sách thuế. 

        Công văn 228/TCT-KK 
Ngày 19/01/2016 

Hướng dẫn hoàn trả tiền lợi nhuận còn lại. 

          Công văn 388/TCT-HTQT  
Ngày 26/01/2016 

Hướng dẫn xác định thuế TNDN đối với thu nhập bản quyền.  

Công văn 291/TCT-KK  
Ngày 21/01/2016 

Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đối với nguồn vốn từ Quỹ bảo trì 

đường bộ. 
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Hướng dẫn chính sách thuế. 
 
 
 

Công văn 286/TCT-CS  
Ngày 21/01/2016 

 
 

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế. Theo đó, trường hợp người 

nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi 

người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế 

giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; 

nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh 

thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế. 

Hướng dẫn hoàn trả tiền lợi 
nhuận còn lại. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 228/TCT-KK 
Ngày 19/01/2016 

Công văn này hướng dẫn. Theo đó, căn cứ quy định tại Thông tư số 

156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: 

- Khoản 1 (a) Điều 33 về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp 

thừa: 

“1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi: 

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn 

hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế 

có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà 

nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách 

nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ 
được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế 

phải nộp theo quyết toán thuế”. 

- Điều 57 về 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)”. 

- Khoản 1 (a) Điều 58 về giải quyết hồ sơ hoàn thuế: 

“1. Tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế 

a) Đối với hồ sơ hoàn thuế của tổ chức, cá nhân là người nộp thuế và có 

mã số thuế thì được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của tổ chức, 

cá nhân đó...”. 

 

Hướng dẫn về chính sách thuế 
thu nhập cá nhân. 
 

 
 

 
Công văn 223/TCT-TNCN  

Ngày 19/01/2016 
 
 

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, 

về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền thưởng của cá nhân người 

nước ngoài đối với thu nhập nhận được sau khi đã quyết toán thuế thu 

nhập cá nhân, đã rời khỏi Việt Nam tại các Công ty ở Việt Nam và đối 

với khoản tiền hỗ trợ vận chuyển hành lý từ Việt Nam về nước của 

người nước ngoài sau khi đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục 

Thuế thống nhất với trả lời và nội dung đề xuất của Cục Thuế thành phố 

Hà Nội được nêu tại công văn số 81778/CT-HTr (bản photo đính kèm) 

ngày 22/12/2015 . 

 


