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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 4532/TCHQ-CNTT 

Ngày 19/05/2015 

             ển khai hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế giá trị gia 

 ă   cho    ờ     c ngoài mua tại Việt Nam. 

Công văn 1859/TCT-DNL 

Ngày 18/05/2015 
          phối hợp triển khai nộp thuế đ ện tử. 

Công văn 6380/BTC-TCT 

Ngày 18/05/2015 

Giả  đáp về việc khoanh nợ thuế và chuyển lỗ khi thực hiệ   á  cơ cấu 

doanh nghiệp.  

Công văn 1857/TCT-DNL 

Ngày 18/05/2015 

Giả  đáp về việc giãn tiế  độ nộp tiền chuyể  đổi mục đích sử dụ   đất 

tạ  khu đất 31 Láng Hạ. 

Công văn 1860/TCT-DNL 

Ngày 18/05/2015 
           huế TNDN đối v i lãi TGNH và lãi từ quỹ thu dọn mỏ. 

              Công văn 1865/TCT-CS 

Ngày 18/05/2015 

          ấ  định thuế đối v   cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh 

gắn máy. 

              Công văn 1866/TCT-CS 

Ngày 18/05/2015 

Giả  đáp v  ng mắc về thuế TNDN từ hoạ  động chuyể   h ợng bất 

động sản. 

              Công văn 1874/TCT-CS 

Ngày 18/05/2015 

          chí h sách  huế GTGT đối v i khoản chi hỗ trợ phát triển thị 

   ờng. 

              Công văn 1875/TCT-CS 

Ngày 18/05/2015 
          chí h sách  huế GTGT. 

              Công văn 1834/TCT-CS 

Ngày 15/05/2015 
          chí h sách  hu   ền thuê đất. 

                 Công văn 1838/TCT-CS 

Ngày 15/05/2015 
          chí h sách  huế giá trị   a  ă   và hóa đơ . 

                 Công văn 1840/TCT-CS 

Ngày 15/05/2015 
   ng d n về hóa đơ  bá  hà   hóa, cu   ứng dịch vụ. 

Công văn 1842/TCT-QLN 

Ngày 15/05/2015 
           hực hiện không tính tiền chậm nộp tiền thuế. 

                 Công văn 1847/TCT-CS 

Ngày 15/05/2015 
          áp  ụ   ph ơ   pháp  í h  huế GTGT. 

             Công văn 1848/TCT-QLN 

Ngày 15/05/2015 
Miễn tiền chậm nộp tiền thuế TNDN  ăm 2014. 

Công văn 1849/TCT-TNCN 

Ngày 15/05/2015 
   ng d n hồ sơ kha  quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN). 

Công văn 1850/TCT-CS 

Ngày 15/05/2015 
Giả  đáp về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 



                
 

 

 

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. 

 

2 

Công văn 1825/TCT-CS 

Ngày 14/05/2015 
   ng d n sử dụng biên lai tự in. 

Công văn 1819/TCT-CS 

  Ngày 13/05/2015 
   ng d n giả  đáp về chính sách thuế TNDN. 

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND 

Ngày 11/05/2015 

Quyế  định về việc sửa đổ    á  hà xây  hô làm cơ sở tính thuế thu nhập 

cá  hâ    ê  địa bản tỉnh. 

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND 

Ngày 11/05/2015 

Quyế  định về việc sửa đổi giá tính lệ phí     c bạ  hà   ê  địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh. 

 Quyết định 912/QĐ-BTC 

Ngày 18/05/2015 

             ển khai mở rộng nộp thuế đ ện tử cho Tổ chức cung cấp 

dịch vụ T-VAN và sự cố nộp thuế đ ện tử.  

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

 

 

H  ng d n  h nh    h thuế 

GTGT đối v i khoản  hi hỗ trợ 

ph t triển thị tr ờng. 

 

 

 

 

Công văn 1874/TCT-CS 

Ngày 18/05/2015 

 ô   vă   ày h         chí h sách  huế GTGT đố  v   khoả  ch  hỗ 

  ợ phá     ể   hị    ờ  . Th o đó,  ổ chức, cá  hâ   hậ  các khoả   hu 

về bồ   h ờ   bằ     ề  (bao  ồm cả   ề  bồ   h ờ   về đấ  và  à  sả  

  ê  đấ  kh  bị  hu hồ  đấ   h o quyế  đị h của cơ qua  Nhà    c có 

 hẩm quyề ),   ề   h ở  ,   ề  hỗ   ợ,   ề  chuyể   h ợ   quyề  phá  

 hả  và các khoả   hu  à  chí h khác. T  ờ   hợp cơ sở k  h  oa h  hậ  

  ề  của  ổ chức, cá  hâ  để  hực h ệ   ịch vụ cho  ổ chức, cá  hâ   h  

sửa chữa, bảo hà h, khuyế  mạ , quả   cáo  hì phả  kê kha ,  ộp  huế 

 h o quy đị h. 

H  ng d n  p d ng ph  ng 

ph p t nh thuế GTGT. 

 

 

 

Công văn 1847/TCT-CS 

Ngày 15/05/2015 

 ô   vă   ày h         áp  ụ   ph ơ   pháp  í h  huế GTGT. Th o 

đó,    ờ   hợp  ô    y  hà h lập   ày 21/2/2014, đa     o   quá trình 

đầu    ch a phá  s  h  oa h  hu,  ô    y đã  hực h ệ  đầu   , mua sắm 

 à  sả  cố đị h (x  ô ô vậ   ả  và x   â   v    ổ     á   ị 

1.732.500.000 đồ  )  hì  ô    y  huộc đố    ợ   đă   ký  ự   uyệ  áp 

 ụ   ph ơ   pháp khấu   ừ  huế theo Khoả  3 Đ ều 3 Thô      

số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tà  chí h. 

 

Giải đ p về việ  kê khai, khấu trừ 

thuế GTGT đầu vào. 
 
 
 
 

Công văn 1850/TCT-CS 

Ngày 15/05/2015 

 ô   vă   ày   ả  đáp về v ệc kê kha , khấu   ừ  huế GTGT đầu vào. 

Th o đó, Luậ  Quả  lý  huế và các vă  bả  h          h  hà h ch a có 

quy đị h về v ệc  ổ chức chỉ có hoạ  độ   sả  xuấ  k  h  oa h hà   hóa, 

 ịch vụ  huộc   ệ  khô   chịu  huế GTGT khô   phả   ộp hồ sơ kha  

 huế GTGT hà    há   hoặc quý. Do đó,    ờ   hợp  ô    y chỉ có hoạ  

độ   sả  xuấ  k  h  oa h sả  phẩm khô   chịu  huế  hì  ô    y  hực 

h ệ   ộp hồ sơ kha   huế GTGT hà    há   hoặc quý  h o quy đị h  ạ  

Thô      số156/2013/TT-BTC   ày 06/11/2013 của Bộ Tà  chí h. 

 

H  ng d n hồ    khai quyết to n 

thuế thu nhập    nhân (TNCN). 

 

 

 

 

 

 

Công văn 1849/TCT-TNCN 

Ngày 15/05/2015 

 ô   vă   ày h         hồ sơ kha  quyế   oá   huế  hu  hập cá  hâ  

(TNCN). Th o đó, cá  hâ   hậ   hu  hập  ừ các  ổ chức Quốc  ế, Đạ  sứ 

quá , Lã h sự quá  và  hậ   hu  hập  ừ    c   oà  phả  cu   cấp  à  

l ệu chứ   m  h  hu  hập kh  kê kha  quyế   oá   huế TN N  h : bả  

chụp chứ    ừ số  huế đã khấu   ừ,  ạm  ộp   o    ăm, hợp đồ   lao 

độ  ...  ử  kèm  h o Th  xác  hậ   hu  hập  ăm hoặc xác  hậ  về các 

vấ  đề l ê  qua  đế  các khoả   hu  hập mà đơ  vị đã   ả và  ử  kèm 

 h o Th  xác  hậ   hu  hập  ăm m u số 20/TXN-TNCN ban hành kèm 

 h o Thô      số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tà  chí h 

- bả  xác  hậ   hu  hập của cả  ăm. 
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