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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

             Công văn 1924/TCT-DNL 

Ngày 20/05/2015 
Giải đáp về thực hiện chính sách thuế nhà thầu của Ngân hàng. 

                 Công văn 1917/TCT-CS 

Ngày 20/05/2015 
Hướng dâñ về điều kiện khấu trừ thuế GTGT. 

                 Công văn 1919/TCT-CS 

Ngày 20/05/2015 
Giải đáp sản lượng đá khai thác tính thuế tài nguyên. 

Công văn 1920/TCT-CS 

Ngày 20/05/2015 
Hướng dâñ xác định sản lượng, giá tính thuế tài nguyên. 

                 Công văn 1918/TCT-CS 

Ngày 20/05/2015 

Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ giám định cho hàng hóa xuất 

khẩu. 

                 Công văn 1916/TCT-CS 

Ngày 20/05/2015 
Giải đáp chính sách thuế GTGT. 

                 Công văn 1890/TCT-CS 

Ngày 19/05/2015 
Hướng dâñ ưu đaĩ thuế TNDN đối với liñh vưc̣ xa ̃hôị hóa . 

          Công văn 1886/TCT-TNCN 

Ngày 19/05/2015 
Hướng dâñ khấu trừ, kê khai Thuế TNCN tại Hội sở Ngân hàng. 

Công văn 1888/TCT-CS 

Ngày 19/05/2015 
Hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về thuế GTGT. 

Công văn 1876/TCT-KK 

Ngày 18/05/2015 

Hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp nộp 

chậm hồ sơ khai thuế qua mạng. 

Công văn 1866/TCT-CS 

Ngày 18/05/2015 

Hướng dẫn xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ hoạt động 

chuyển nhượng bất động sản. 

Công văn 1857/TCT-QLN 

Ngày 18/05/2015 
Về viêc̣ giañ tiến đô ̣nôp̣ tiền chuyển đổi muc̣ đích sử duṇg đất . 

Công văn 1827/TCT-QLN 

Ngày 14/05/2015 
Về viêc̣ miễn tiền chậm nộp tiền thuế do gặp thiên tai. 

Công văn 1826/TCT-KK 

  Ngày 14/05/2015 
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). 

Công văn 1824/TCT-TTr 

  Ngày 13/05/2015 

Trả lời Công văn số 269/CV-KT thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế 

tại Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hà Bình. 

Công văn 1810/TCT-KK 

  Ngày 12/05/2015 

Hướng dâñ loại trừ tỷ lệ % doanh nghiệp khai thuế điện tử đối với doanh 
nghiệp kinh doanh vàng và khai thác thủy sản. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

 

 



                
 

 
 

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 

Hướng dẫn quyết toán thuế thu 

nhập doanh nghiệp (TNDN). 

 
 

 

 

 
 

 

Công văn 1826/TCT-CS 

Ngày 14/05/2015 

Công văn này hướng dâñ quyết toán thuế GTGT . Theo đó , trường hợp 

Quỹ đầu tư phát triển thành phố và Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp 

nhỏ và vừa thành phố là các tổ chức kinh tế nếu thuộc diện khai thuế 
TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định 

của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thì đơn vị thực hiện khai 

quyết toán thuế TNDN năm theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo 

Thông tư số 151/2014/TT-BTC. Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm 
được trừ vào số thuế TNDN phải nộp trên tờ khai quyết toán. Trường 

hợp số thuế TNDN tạm nộp trong năm thấp hơn 20% số thuế TNDN 

phải nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp theo 
quy định. 

Hướng dẫn  khấu trừ, kê khai 

Thuế TNCN tại Hội sở Ngân 

hàng. 

 

 

Công văn 1886/TCT-CS 

Ngày 19/05/2015 

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc khấu trừ, kê khai thuế thu 

nhập cá nhân tại Hội sở. Theo đó, trường hợp Hội sở ngân hàng chi trả 
và hạch toán tập trung tại Hội sở các khoản chi: tiền thù lao, tiền lương, 

tiền công cho các cá nhân thực hiện các dịch vụ mà không ký hợp đồng 

lao động; thu nhập từ trúng thưởng cho cá nhân trúng thưởng thì Hội sở 

thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN tại cơ quan thuế quản lý 
trực tiếp. 

 

Giải đáp về thực hiện chính sách 

thuế nhà thầu của Ngân hàng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 1924/TCT-DNL 

Ngày 20/05/2015 

Công văn này giải đáp về việc thưc̣ hiêṇ chính sách thuế nhà thầu đối 

với dic̣h vu ̣chuyển tiền . Theo đó, đối với hình thức phí OUR khi Ngân 

hàng chuyển trả khoản phí cho nhà thầu nước ngoài thì phải kê khai, 

khấu trừ và nộp thuế nhà thầu cho nhà thầu nước ngoài khoản phí bên 
nước ngoài được hưởng. Đối với thuế GTGT đầu ra, Ngân hàng phải kê 

khai, nộp thuế GTGT theo quy định đối với khoản phí của khách hàng 

chuyển tiền trả tại Việt Nam (hình thức phí SHARE) và khoản phí từ 
(nhà thầu nước ngoài thanh toán (hình thức phí BEN). 

Riêng đối với hình thức phí SHARE và phí BEN Ngân hàng nước ngoài 

thu trực tiếp từ khách hàng nhận tiền tại nước ngoài đây là khoản thu 
nhập phát sinh tại Việt Nam do vậy thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp 

thuế nhà thầu cho nhà thầu nước ngoài theo quy định đối với doanh thu 

nhà thầu nước ngoài nhận được. Đối với hình thức phí OUR, Ngân hàng 

kê khai và nộp thuế GTGT đầu ra đối với khoản phí được nhận (không 
bao gồm khoản phí thu hộ nhà thầu nước ngoài) là phù hợp. 

 

Lập biên bản vi phạm hành chính 

đối với trường hợp nộp chậm hồ 

sơ khai thuế qua mạng. 

 
 

 

 

Công văn 1876/TCT-KK 

Ngày 18/05/2015 

Công văn này hướng dâñ v ề việc lập biên bản vi phạm hành chính đối 
với trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng. Theo đó, vướng 

mắc về việc lập biên bản vi phạm trong trường hợp chậm nộp hồ sơ khai 

thuế qua mạng, Tổng cục Thuế ghi nhận và sẽ nghiên cứu, đề xuất sửa 
đổi, bổ sung tại Thông tư thay thế Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 

10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh 

vực thuế và Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế để đảm 
bảo cơ sở pháp lý thực hiện. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=180/2010/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=166/2013/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Miễn tiền chậm nộp tiền thuế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 1827/TCT-QLN 

Ngày 14/05/2015 

Công văn này hướng dâñ v ề việc miễn tiền chậm nộp tiền thuế do gặp 

thiên tai. Theo đó, hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp bao gồm: 

- Văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp của người nộp thuế, trong đó có 
các nội dung chủ yếu sau: tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế; 

căn cứ đề nghị xử lý miễn tiền chậm nộp; số tiền chậm nộp đề nghị 

miễn; 

Tùy từng trường hợp, hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp phải bổ 
sung các tài liệu sau: 

-Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, phải có: 

- Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế 
hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị thiệt hại lập; 

- Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra 

thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian xảy ra thiên tai, hỏa 
hoạn, tai nạn bất ngờ của một trong các cơ quan, tổ chức sau: công an 

cấp xã, phường hoặc UBND cấp xã, phường, Ban quản lý Khu công 

nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn 

bất ngờ hoặctổ chức cứu hộ, cứu nạn; 
- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi 

thường (nếu có); 

- Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu 
có). 

 


