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BẢN TIN THUẾ 

Số 1715 

(Từ 04/05 – 09/05/2015) 

 

Nội dung                                                                                          Trang 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 2 

 

 

 
 

 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

                 Công văn 1662/TCT-CS 

Ngày 04/05/2015 
Giải đáp chính sách thuế TNCN. 

Công văn 1663/TCT-CS 

Ngày 04/05/2015 
Hướng dẫn bổ sung hồ sơ khấu trừ thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu. 

Công văn 1625/TCT-KK 

Ngày 27/04/2015 
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT. 

Công văn 5634/BTC-CST 

  Ngày 27/04/2015 

Giải đáp vướng mắc thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng 

cho sản xuất nông nghiệp. 

Công văn 1627/TCT-KK 

Ngày 27/04/2015 
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT. 

Công văn 1630/TCT-CS 

Ngày 27/04/2015 
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT. 

 Công văn 1631/TCT-CS 

Ngày 27/04/2015 
Hướng dẫn thuế TNDN. 

                 Công văn 1633/TCT-CS 

                              Ngày 27/04/2015 
Giải đáp vướng mắc về thuế GTGT. 

Công văn 1613/TCT-CS 

Ngày 25/04/2015 
Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế. 

Công văn 1616/TCT-KK 

Ngày 25/04/2015 
Hướng dẫn bổ sung thông tin hồ sơ hoàn thuế nhà thầu. 

Công văn 1617/TCT-CS 

Ngày 25/04/2015 
Trả lời doanh nghiệp về việc kê khai thuế. 

Công văn 1588/TCT-KK 

Ngày 24/04/2015 

Trả lời vướng mắc trong việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng dự án 

đầu tư. 

Công văn 1589/TCT-KK 

Ngày 24/04/2015 
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT. 

Công văn 1595/TCT-DNL 

Ngày 24/04/2015 

Công văn 5382/BTC-CST 

Ngày 23/04/2015 

    Công văn 5402/BTC-CST 

Ngày 23/04/2015 

Hướng dẫn tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn. 

 

Chính sách thuế GTGT đối với phần mềm camera. 

 

Giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư số 109/2014/TT-BTC. 



                
 

 

 

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 

Thông tư 60/2015/TT-BTC 

Ngày 27/04/2015 

Sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC hướng 

dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

 

 

Giải đáp vướng mắc về chính 

sách thuế. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Công văn 1613/TCT-CS 

Ngày 25/04/2015 

Công văn này giải đáp vướng mắc về chính sách thuế. Theo đó, trường 

hợp Công ty không thực hiện hạch toán kế toán thì Công ty thực hiện khai 

thuế tại cơ quan thuế và phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% (đối với hàng 

hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế 

GTGT của sản phẩm sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại TP Cần Thơ, 

theo quy định tại Khoản 1 Mục D Thông tư 129/2008/TT-BTC và điểm d 

Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên. Tuy nhiên, 

Công ty đã thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại trụ sở chính đối với số 

thuế phải nộp ở Cục Thuế TP Cần Thơ. Như vậy, nếu Cục Thuế TP Hồ 

Chí Minh xác định Công ty đã kê khai nộp thuế đầy đủ đối với số thuế 

phải nộp ở Cục Thuế TP Cần Thơ thì hành vi nêu trên của Công ty không 

phải là hành vi trốn thuế. 

Về chính sách thuế BVMT, trường hợp Công ty không xuất bán xăng, dầu 

thì không phải kê khai nộp thuế BVMT tại TP Cần Thơ. Đơn vị chỉ kê 

khai nộp thuế BVMT khi xuất bán xăng, dầu khỏi hệ thống hoặc bán cho 

các tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống. 

 

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 1630/TCT-CS 

Ngày 27/04/2015 

Công văn này hướng dẫn hoàn thuế GTGT. Theo đó, số thuế GTGT 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 GTGT của hàng hóa, dịch vụ tài sản cố định mua vào thể hiện 

trên hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT nhập khẩu phát sinh trước 

ngày 01/01/2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện 

hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 

31/12/2013 và Thông tư này. 

Chính sách thuế GTGT đối với 

phần mềm camera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Công văn 5382/BTC-CST 

Ngày 23/04/2015 

Công văn này hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với 

phần mềm camera. Theo đó, trường hợp phần mềm được đóng gói, hoặc 

được sản xuất theo một modun độc lập với thiết bị và có thể cài đặt vào 

thiết bị bởi một bên thứ ba (không phải nhà sản xuất) thì phần mềm đó 

được coi là phần mềm độc lập và nếu giá trị phần mềm có thể tách khỏi 

giá trị của thiết bị thì phần giá trị phần mềm thuộc đối tượng không chịu 

thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 21 Điều 4 Thông tư số 

219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 nêu trên. 

Trường hợp phần mềm được nhúng, tích hợp sẵn trong thiết bị thì được 

coi là một phần của thiết bị đó. Trong trường hợp này, việc tính thuế giá 

trị gia tăng đối với phần mềm được tính theo mức thuế suất thuế giá trị gia 

tăng của thiết bị chứa phần mềm. 
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Giải đáp vướng mắc về thuế 

GTGT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 1633/TCT-CS 

                              Ngày 27/04/2015 

Công văn này giải đáp thắc mắc vướng mắc về thuế giá trị gia tăng 

(GTGT) đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi. Theo đó đối với thức ăn cho 

gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác thực hiện theo 

hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 

27/02/2015 của Bộ Tài chính. Đối với các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, 

thủy sản, hải sản chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế 

thông thường, thực phẩm tươi sống thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 

số 7062/BTC-TCT ngày 29/05/2014 của Bộ Tài chính.  

Trường hợp doanh nghiệp đã xuất hóa đơn GTGT thuế suất 5% đối với 

các sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nêu trên thì thực 

hiện điều chỉnh lại theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-

BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính. Trường hợp có sự vướng mắc 

trong việc xác định mặt hàng thuộc nhóm: (i) sản phẩm thức ăn cho gia 

súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác; hay (ii) sản phẩm 

trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản hải sản chưa chế biến thành sản phẩm khác 

hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, thực phẩm tươi sống thì đề nghị các 

Cục thuế báo cáo rõ và nêu kiến nghị xử lý để Tổng cục Thuế báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét để kịp thời xử lý vướng mắc, tạo thuận lợi cho 

người nộp thuế thực hiện theo quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=26/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=7062/BTC-TCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=39/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=39/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1

