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BẢN TIN THUẾ 
Số 1515 

(Từ20/04–25/04/2015) 
 

Nội dung  Trang 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 2 

 

 

 
 

 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 1414/TCT-CS 

Ngày 15/04/2015 
Giải đáp chính sách thuế TNDN. 

Công văn 1422/TCT-TTr 

Ngày 15/04/2015 
Chỉ đạo điều tra việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. 

Công văn 1451/TCT-CS 

Ngày 16/04/2015 
Giải đáp thắc mắc của Cục thuế TP Hồ Chí Minh. 

Công văn 1453/TCT-CS 

Ngày 16/04/2015 

Giải đáp thắc mắc về việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư trong nông 

nghiệp và nông thôn. 

Công văn 1456/TCT-CS 

Ngày 16/04/2015 
Hướng dẫn chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Công văn 1454/TCT-CS 

Ngày 16/04/2015 
Giải đáp chính sách thuế GTGT khoản chiết khấu thương mại. 

Công văn  5117/BTC-CST 

Ngày 17/04/2015 

Hướng dẫn việc xử lý số thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa ở khâu 

nhập khẩu. 

Thông báo 140/TB-VPCP 

Ngày 20/04/2015 

Kết luận của thủ tướng chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội. 

Công văn 1462/TCT-CS 

Ngày 16/04/2015 
Hướng dẫnchính sách thu lệ phí trước bạ. 

Công văn 1465/TCT-CS 

Ngày 16/04/2015 
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT. 

Công văn 1466/TCT-CS 

Ngày 16/04/2015 
Hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến hoạt động đầu tư vốn. 

Công văn 1467/TCT-CS 

Ngày 16/04/2015 
Hướng dẫn chính sách thuế GTGT. 

Công văn 4926/TCT-CST 

Ngày 15/04/2015 
Hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với nguyên liệu làm thuốc. 

Công văn 387/TCT-KK 

Ngày 14/04/2015 
Hướng dẫn về kê khai nộp thuế GTGT. 
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Hướng dẫn về chế độ ưu đãi thuế 

TNDN đối với doanh nghiệp sử 

dụng nhiều lao động nữ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 1444/TCT-CS 

Ngày 16/04/2015 

Công văn này hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 

đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ. Theo đó, các khoản chi 

thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ bao gồm: Chi cho 

công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ 

không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch phát 

triển của doanh nghiệp. Khoản chi này bao gồm: học phí (nếu có) + chênh 

lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học), chi 

phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo 

do doanh nghiệp tổ chức và quản lý, chi phí tổ chức khám sức khỏe thêm 

trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ 

công nhân viên, chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ 

nhất hoặc lần thứ hai, phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường 

hợp vì lý do khách quan người lao động nữ không nghỉ sau khi sinh con, 

nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho doanh nghiệp được trả theo chế độ 

hiện hành; kể cả trường hợp trả lương theo sản phẩm mà lao động nữ vẫn 

làm việc trong thời gian không nghỉ theo chế độ.” 

Công văn  1006/TCT-CS. 

Ngày 24/03/2015 

Giải đáp về chi phí lãi vay được 

trừ khi xác định thu nhập chịu 

thuế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 1456/TCT-CS 

Ngày 16/04/2015 

Công văn này giải đáp về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế. Theo đó, về vướng mắc có liên quan đến việc chuyển nhượng 

vốn, trường hợp Công ty phát sinh lỗ khi chuyển nhượng vốn thì được bù 

trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập (không bao gồm 

thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án 

(không gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất); 

thu nhập từ chuyển nhượng quyền thực hiện dự án, chuyển nhượng quyền 

thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật) do 

doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp Công ty có làm thủ tục phá sản dự án 

Thủy sản An Phước thì thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên 

quan về phá sản. Trường hợp vướng mắc có liên quan đến lãi vay ngân 

hàng để góp vốn đầu tư, từ 01/01/2015 nếu doanh nghiệp đã góp đủ vốn 

điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư 

vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ 

khi xác định thu nhập chịu thuế. 

 

Hướng dẫn về việc xử lý số thuế 

giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa 

ở khâu nhập khẩu. 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn  5117/BTC-CST 

Ngày 17/04/2015 

Công văn này hướng dẫn về về việc xử lý số thuế giá trị gia tăng (GTGT) 

nộp thừa ở khâu nhập khẩu. Theo đó, trường hợp ngày 05/01/2015 Công 

ty mở tờ khai nhập khẩu lô hàng “máy sấy đĩa quay dùng cho dây chuyền 

sản xuất bột cá và thiết bị đồng bộ đi kèm” (sau ngày Nghị định số 

12/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì lô hàng trên thuộc đối tượng 

không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 

12/2015/NĐ-CP. Trường hợp Công ty đã kê khai và nộp thuế GTGT ở 

khâu nhập khẩu thì việc xử lý số thuế GTGT nộp thừa trên được thực hiện 

theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế hợp nhất số 09/VBHN-

VPQH và hướng dẫn tại công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 

của Bộ Tài chính về việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, 

nộp thừa. 
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Giải đáp về chính sách thuế 

GTGT khoản chiết khấu thương 

mại. 

 

 

 

 

Công văn 1454/TCT-CS 

Ngày 16/04/2015 

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế GTGT khoản chiết khấu 

thương mại. Theo đó trường hợp doanh nghiệp thực hiện chiết khấu 

thương mại cho khách hàng căn cứ vào doanh số bán hàng đạt mức nhất 

định theo hợp đồng kinh tế đã ký giữa 2 bên thì giá tính thuế GTGT và lập 

hóa đơn được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 22 điều 7 Thông tư số 

219/2013/TT-BTC và điểm 2.5 phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 

39/2014/TT-BTC. 

Việc xác định các trường hợp phải đăng ký chương trình khuyến mại với 

Sở Công thương theo quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP. 

 

 


