
  
 

 

 

 

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 ℡0313 250 250 

hoặc infotaiviet@gmail.com. 

 
 

1 

 

BẢN TIN THUẾ 
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Nội dung                                                                                          Trang 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 2 

 

 
 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 880/TCT-CS  
Ngày 07/03/2016  

Hướng dẫn chính sách thu tiền thuê đất. 

Công văn 881/TCT-CS  
Ngày 07/03/2016  

Hướng dẫn ưu đãi tiền sử dụng đất. 

Công văn 889/TCT-CS  
Ngày 07/03/2016 

Hướng dẫn giải đáp chính sách lệ phí trước bạ. 

Công văn 892/TCT-CS  
Ngày 08/03/2016  

Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 893/TCT-CS  
                           Ngày 08/03/2016   

Hướng dẫn chính sách thuế GTGT. 

Công văn 894/TCT-CS  
                          Ngày 08/03/2016    

Hướng dẫn hóa đơn. 

Công văn 895/TCT-KK  
Ngày 08/03/2016  

Hướng dẫn xử lý số thuế nộp thừa. 

Công văn 896/TCT-KK  
Ngày 08/03/2016  

Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân. 

Công văn 905/TCT-KK  
Ngày 09/03/2016  

Hướng dẫn thanh toán tiền thuế. 

Công văn 920/TCT-CS  
Ngày 09/03/2016   

Hướng dẫn trích lập dự phòng. 

Công văn 922/TCT-CS  
Ngày 09/03/2016   

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN. 

Công văn 926/TCT-CS 
Ngày 09/03/2016   

Hướng dẫn giải đáp vướng về chính sách thu tiền sử dụng đất. 

Công văn 927/TCT-CS 
Ngày 09/03/2016   

Hướng dẫn giản hóa một số thủ tục hành chính trong thực hiện chính 

sách thu tiền thuê đất. 
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Hướng dẫn thuế thu nhập cá 
nhân. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 896/TCT-KK  
               Ngày 08/03/2016   

Công văn này hướng dẫn về cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế thu 

nhập cá nhân. Theo đó, cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất, 

không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó và dùng để khai thuế, 

nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà cá nhân phải nộp. 

Trường hợp cá nhân đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân, sau đó cá 

nhân có thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương và được cấp chứng minh nhân dân mới 

và số chứng minh nhân dân mới (09 số tự nhiên hoặc 12 số tự nhiên) 

theo địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chuyển đến, 

hoặc được cấp số định danh cá nhân theo quy định của Luật Căn cước 

công dân số 59/2014/QH13, thì cá nhân đó phải thực hiện thủ tục thay 

đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế 
hiện hành. Không được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân mới theo số 

chứng minh nhân dân mới hoặc số định danh cá nhân mới. 

Trường hợp cơ quan thuế địa phương nơi người nộp thuế chuyển đến đã 

cấp mã số thuế mới cho người nộp thuế theo số chứng minh thư mới 

hoặc số định danh cá nhân mới phải có trách nhiệm thực hiện thu hồi mã 

số thuế đã cấp không đúng nguyên tắc trên, đồng thời hướng dẫn và hỗ 

trợ người nộp thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp để thực hiện kê khai, 

nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp 

luật về thuế hiện hành. 

 

Hướng dẫn về việc thanh toán 
tiền thuế. 
 
 

 

 

 
                  Công văn 905/TCT-KK  
                              Ngày 09/03/2016   
 

Hướng dẫn trích lập dự phòng. 
 

 
 
 
 

Công văn 920/TCT-CS  
                              Ngày 09/03/2016   

Công văn này hướng dẫn về thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền 

phạt. Theo đó, việc bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt chỉ được 

thực hiện trên từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) trong 

mục lục ngân sách nhà nước. Trường hợp 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 

thì được coi là nộp thừa và người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền 

thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo quy định tại Khoản 2 Điều 

33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. 

 

Công văn này hướng dẫn về trích lập dự phòng. Theo đó, nguyên tắc 

doanh nghiệp được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi nếu doanh 

nghiệp có khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, có đầy đủ hồ sơ, chứng 

từ theo quy định. Đối với trường hợp Công ty có khoản nợ phải thu của 

các cá nhân, nếu hồ sơ liên quan đến việc trích lập dự phòng nợ phải thu 

khó đòi của các cá nhân này chưa đầy đủ và chưa đủ tính pháp lý thì 

chưa có đủ cơ sở để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy 

định. 

 

 


