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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 908/TCT-CS 
Ngày 17/03/2015 

Hướng dẫn về giá tính thuế GTGT. 

Công văn 909/TCT-CS 
Ngày 17/03/2015 

Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT.  

Công văn 933/TCT-KK 
Ngày 18/03/2015 

Hướng dẫn về kê khai, khấu trừ thuế GTGT. 

Công văn 950/TCT-KK 
Ngày 19/03/2015 

Hướng dẫn về hình thức kê khai thuế đối với các Doanh nghiệp thuộc Bộ 

Quốc Phòng. 

Công văn 951/TCT-KK 
Ngày 19/03/2015 

Hướng dẫn đăng ký mã số thuế nộp thay thuế nhà thầu đối với cá nhân. 

Công văn 962/TCT-HTQT 
Ngày 20/03/2015 

Hướng dẫn về  xử lý thuế nhà thầu đối với dịch vụ tái bảo hiểm ra nước 

ngoài của PTI. 

Công văn 965/TCT-CNTT 
Ngày 20/03/2015 

Hướng dẫn thông báo kế hoạch dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo 

định dạng PDF. 

Công văn 968/TCT-TTr 
Ngày 20/03/2015 

Hướng dẫn  xử lý vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra, kiểm tra. 

Công văn 991/TCT-DNL 
Ngày 24/03/2015 

Hướng dẫn giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động 

chuyển nhượng và các nghĩa vụ tài chính khác tại các Công ty. 

Công văn 992/TCT-DNL 
Ngày 24/03/2015 

 Hướng dẫn ủy quyền lập hóa đơn. 

Công văn 994/TCT-DNL 
Ngày 24/03/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế. 

 VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn về kê khai, khấu trừ 
thuế GTGT. 

 
 
 

Công văn 933/TCT-KK 

  Ngày 18/03/2015 

Công văn này hướng dẫn về kê khai, khấu trừ thuế GTGT. Theo đó, 

trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung 

mẫu hóa đơn của tổ chức thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi 

Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 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 



               
 

 

 

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. 

 

2 

Hướng dẫn về chính sách thuế 
GTGT. 

 
 

 
 
 

 
 

Công văn 909/TCT-CS  
Ngày 17/03/2015 

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế GTGT. Theo đó, số thuế giá 

trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản 

xuất: phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông 

nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn 

cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước không được kê khai, khấu trừ mà 

tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 

nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định 

mua vào thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế GTGT 

khâu nhập khẩu phát sinh trước ngày 01 tháng 01 tháng 2015 đáp ứng 

điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định hiện 

hành. 

Hướng dẫn về giá tính thuế 
GTGT. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Công văn 908/TCT-CS  
Ngày 17/03/2015 

Công văn này hướng dẫn về giá tính thuế GTGT. Theo đó, việc xác định 

giá tính thuế GTGT và giá đất được trừ khi tính thuế GTGT đối với hoạt 

động chuyển nhượng bất động sản như sau: 

- Đối với các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản ký và thu tiền từ năm 

2011 đến ngày 29/2/2012, giá tính thuế GTGT và giá đất được trừ được 

xác định theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 

26/12/2008 và công văn số 10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 của Bộ Tài 

chính. 

- Đối với các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản ký và thu tiền từ 

ngày 01/3/2012, giá tính thuế GTGT và giá đất được trừ được xác định 

theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ 

Tài chính. 

Hướng dẫn về  xử lý thuế nhà 
thầu đối với dịch vụ tái bảo hiểm 
ra nước ngoài của PTI. 
 
 
 
 

Công văn 962/TCT-HTQT 
Ngày 20/03/2015 

Công văn này hướng dẫn về xử lý thuế nhà thầu đối với dịch vụ tái bảo 

hiểm ra nước ngoài. Theo đó, đối với các Hợp đồng tái bảo hiểm ký với 

doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng 

lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam được miễn thuế nhà thầu (thay 

cho việc nộp thuế rồi hoàn lại thuế) phát sinh trong các năm từ 2005-2008 

và trong thời hạn hiệu lực của các Hiệp định. Trường hợp doanh nghiệp 

bảo hiểm Việt Nam đã kê khai, nộp thuế nhà thầu thay cho các doanh 

nghiệp bảo hiểm nước ngoài thì doanh nghiệp Việt Nam làm hồ sơ xin 

hoàn thuế nhà thầu. 

 


