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BẢN TIN THUẾ 

Số 1815 

(Từ 11/05 – 16/05/2015) 

 

Nội dung                                                                                          Trang 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 2 

 

 

 

 

 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

              Công văn 3335/VPCP-KTTH 

Ngày 08/05/2015 
                              . 

                 Công văn 1796/TCT-CS 

Ngày 12/05/2015 
                                                   . 

                 Công văn 1772/TCT-CS 

Ngày 11/05/2015 
Giả    p    ng mắc v  giá tính thu  tài nguyên. 

                 Công văn 1775/TCT-CS 

Ngày 11/05/2015 
                             T. 

                 Công văn 1751/TCT-CS 

Ngày 08/05/2015 
                              . 

                 Công văn 1752/TCT-KK 

Ngày 08/05/2015 
                  n chậm nộp ti n thu . 

                 Công văn 1753/TCT-CS 

Ngày 08/05/2015 
   ng d n việc trích khấ   ao  SCĐ. 

                 Công văn 1755/TCT-CS 

Ngày 08/05/2015 
  ả    p                     . 

Công văn 1756/TCT-CS 

Ngày 08/05/2015 
                        . 

Công văn 1760/TCT-QLN 

Ngày 08/05/2015 
   ng d n miễn ti n chậm nộp thu . 

Công văn 3245/VPCP-KTTH 

  Ngày 08/05/2015 
X  lý ki n nghị v  thu  của doanh nghiệp. 

Công văn 1731/TCT-CNTT 

Ngày 07/05/2015 
Thông báo dừng nhận hồ  ơ k a       qua mạ     eo  ịnh dạng PDF. 

Công văn 1739/TCT-TTr 

Ngày 07/05/2015 
           o        GTGT. 

 Công văn 1739/TCT-TTr 

Ngày 07/05/2015 
                   . 

              Công văn 3129/VPCP-KTTH 

                             Ngày 06/05/2015 
X    ịnh cá nhân mắc bệnh hiểm    èo   ợc giảm thu  thu nhập cá nhân. 

Công văn 1698/TCT-CS 

Ngày 06/05/2015 
Giả    p    ng mắc v  chính sách thu  TNDN. 

Công văn 1700/TCT-CS 

Ngày 06/05/2015 
Giả    p    ng mắc v  chính sách thu . 

Công văn 1697/TCT-CS 

Ngày 06/05/2015 
Giả    p    ng mắc v  thu  bảo vệ mô   r ờng. 

  Công văn 1699/TCT-CS 

Ngày 06/05/2015 
   ng d n hạ    o       p     i v i khoả        ơ           ứ 13. 
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Công văn 1701/TCT-CS 

Ngày 06/05/2015 
   ng d n chính sách thu ti n thu   ất. 

Công văn 1702/TCT-CS 

Ngày 06/05/2015 
   ng d n chính sách thu . 

Công văn 1703/TCT-CS 

Ngày 06/05/2015 

   ng d n hạch toán thu nhập k      i v i các khoản chi chi t khấ     ơ   

mại, chi t khấu thanh toán. 

Công văn 1704/TCT-CS 

Ngày 06/05/2015 
   ng d               thu (TNDN). 

Công văn 1706/TCT-CS 

Ngày 06/05/2015 

   ng d n v        ợng nộp thu  s  dụ    ất phi nông nghiệp   i v    ất kinh 

doanh phi nông nghiệp trong Khu công nghiệp. 

Công văn 1693/TCT-TNCN 

Ngày 05/05/2015 
   ng d n kê khai quy t toán thu  TNCN. 

Công văn 1676/TCT-QLN 

Ngày 05/05/2015 
   ng d n v   ô         ỡng ch  nợ thu . 

Công văn 1689/TCT-DNL 

Ngày 05/05/2015 

   ng d n s  dụng biểu m u quy t toán thu         yê       kèm   ô         

156/2013/TT-BTC    ng d n thi hành một s     u của Luật Quản lý thu ; Luật 

s a  ổi, bổ sung một s     u của Luật Quản lý thu  và Nghị  ịnh 

s  83/2013/ Đ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

 

 

Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế 

TNCN. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 1693/TCT-TNCN 

Ngày 05/05/2015 

Cô         y           kê k a       y t toán thu    C .   eo  ó,  r ờng 

hợp    ờ   ao  ộ      c ngoài (ở nhữ      c có ký Hiệp  ịnh v i Việt Nam 

v   r              hai lầ            ừa việc tr n lậu thu    i v i các loại thu  

       o       ập) lầ   ầ    ê    n Việt Nam từ    y 12/4/2014   n 

31/12/2014     ủ    u kiệ          â      rú  ại Việt Nam khi thực hiện quy t 

toán thu  thu nhập      â    m 2014   ì      â  p ải tổng hợp thu nhập toàn 

cầu, tính giảm trừ gia cảnh từ       4/2014           12/2014 (  ợc tính tròn 

tháng) và cá nhân có trách nhiệm quy t toán v    ơ   a      .  r ờng hợp 

   ời s  dụ    ao  ộng xây dựng nhà ở (ngoài khu công nghiệp  o    ro   k   

k      ) và cung cấp miễn phí ti n nhà ở,   ệ ,    c và các dịch vụ kèm theo 

(n    ó)   o    ờ   ao  ộng làm việc tại khu công nghiệp thì không tính vào 

thu nhập chịu thu  thu nhập cá nhân của    ờ   ao  ộ     i v i các khoản ti n 

kể trên.  

 

Giải đáp vướng mắc về chính sách 

thuế TNDN. 

 

 

 

 

Công văn 1698/TCT-CS 

Ngày 06/05/2015 

Cô         y  rả lờ     ng mắc v  thu  thu nhập doanh nghiệp.   eo  ó, 

 r ờng hợp Công ty tạ       ký k     oa    ó             ó   m i tàu thuy n 

và phát sinh thu nhập từ hoạ   ộ    ó   m i, nâng cấp tàu cá có tổng công suất 

máy chính từ 400CV trở  ê   ể phục vụ hoạ   ộng khai thác hải sản thì thuộc 

thu nhập   ợc miễn thu  thu nhập doanh nghiệp từ ngày 25/8/2014 (ngày Nghị 

 ịnh s  67/2014/ Đ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành). 

Công ty phái hạch toán riêng thu nhập thuộc diện miễn thu  thu nhập doanh 

nghiệp   eo   y  ịnh tại khoả  8 Đ    4   ô         117/2014/TT-BTC. 

Thông báo dừng nhận hồ sơ khai 

thuế qua mạng theo định dạng PDF. 

 

 

 

         

Công văn 1731/TCT-CNTT 

Ngày 07/05/2015 

Cô         y   ô   b o  ừng nhận hồ  ơ k a       qua mạ     eo  ịnh dạ   

   .   eo  ó,  ể  ảm bảo hoạ   ộng của hệ th ng khai thu  qua mạng, hạn ch  

tình trạng quá tải và nghẽn mạng khi doanh nghiệp thực hiện kê khai thu  qua 

mạng trong thờ    a   ao   ểm, Tổng cục Thu  dừng ti p nhận hồ  ơ k a       

  eo  ịnh dạng PDF chính thức kể từ ngày 10/05/2015. Các loại hồ  ơ k a       

g i qua mạng phả    eo  ịnh dạng dữ liệu XML, trừ thuy t minh báo cáo tài 

chính, bản   â    i tài khoản v n hỗ trợ g      i dạng phụ lụ       kèm  ờ 

k a    eo  ịnh dạng excel, word. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=83/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=67/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=117/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Hướng dẫn chính sách thuế TNDN 

đối với   i tiền g i. 

 

 

 

 

 

Công văn 1796/TCT-CS 

Ngày 12/05/2015 

Cô         y    ng d n v  chính sách thu  thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 

  i v i lãi ti n g i.   eo  ó,  r ờng hợp Cô    y  a     ợ    ở               

       eo    u kiện doanh nghiệp công nghệ cao có thu nhập từ lãi ti n g i 

ngân hàng từ hợp  ồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn (thu nhập nhậ    ợc từ hoạt 

 ộng bán, mua USD theo tỷ giá ấ   ị    r     ể chuyể   a   V  ,  a   ó   o 

  â          ơ   mại vay có kỳ hạn) là hoạ   ộng kinh doanh tài chính không 

  ê    a       ĩ    ực công nghệ cao của doanh nghiệp công nghệ cao nên 

khoản thu nhập nêu trên không thuộ    i t ợ     ở                    oa   

nghiệp công nghệ cao. 

 

 

 

 


