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BẢN TIN THUẾ 
Số 2016 

(Từ 12/11 – 19/11/2016) 

Nội dung                                                                                          Trang 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 1 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 2 
 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 5123/TCT-KK 
Ngày 17/11/2016 

Về hoàn thuế đối với dự án đầu tư 

Công văn 5160/TCT-CS  
Ngày 17/11/2016 

Về giải đáp chính sách tiền thuê đất. 

Công văn 5166/TCT-CS  
Ngày 18/11/2016 

Về cách quy đổi giá tính thuế tài nguyên 

Công văn 5174/TCT-CS   
Ngày 18/11/2016 

Về chính sách thuế 

Công văn 5200/TCT-KK  
Ngày 18/11/2016 

Về kê khai thuế GTGT 

Công văn 5205/TCT-KK  
Ngày 17/11/2016 

Về chính sách hoàn thuế GTGT 

Công văn 5221/TCT-QLN 
Ngày 18/11/2016 

Về thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ 

Công văn 5224/TCT-CS 
  Ngày 17/11/2016 

Về chính sách thuế GTGT 

Công văn 5227/TCT-CS 
Ngày 17/11 /2016 Về hóa đơn 

          Công văn 5233/TCT-KK 
Ngày 15/09/2016 

Về Ban hành phụ lục kèm theo quy chế phối hợp 2176A/QCPH-TCT-
TCTK 

Công văn 5227/TCT-KK 
Ngày 19/11/2016 

Về xử lý đăng ký thuế và công khai thông tin hộ kinh doanh 

Công văn 5156/TCT-KTNB 
Ngày 17/11/2016 

Về ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lợi dụng bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp 
thức hóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu NSNN. 

 VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 
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Công văn 5123/TCT-KK 

Ngày 17/11/2016 
Về hoàn thuế đối với dự án 

đầu tư 

Trả lời công văn số Rio/09/2016 của Công ty TNHH RioVina (địa chỉ: Lô HF4, 
đường số 3 KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, tỉnh Long An) vướng mắc 
hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như 
sau: 

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 
31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và 
Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng: 

“2. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư 

a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng 
ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và 
phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, 
nếu thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng) trở lên thì được hoàn thuế GTGT của 
hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.Trường hợp, nếu số thuế 
GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu 
đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.” 

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 3(c) Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 
06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý 
thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 
83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ: 

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 2118242020 chứng nhận thay đổi lần thứ 01 
ngày 27/4/2016 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An cấp cho Công ty 
TNHH RioVina 

Căn cứ vào các quy định và hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế của doanh 
nghiệp, trường hợp Công ty TNHH RioVina (MST: 1101790395) - sau đây gọi 
là Công ty, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế GTGT của dự án 
đầu tư là tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 02/GTGT và đề nghị hoàn thuế 
theo quy định. Kể từ thời điểm có doanh thu từ dự án đầu tư, Công ty không 
được kê khai riêng số thuế GTGT đầu vào phát sinh từ dự án đầu tư mà phải 
tổng hợp kê khai cùng với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Trường hợp Công ty đang trong giai đoạn đầu tư và có phát sinh hoạt động sản 
xuất thử thì công ty kê khai số thuế GTGT đầu vào của hoạt động đầu tư trên tờ 
khai 02/GTGT; kê khai doanh thu phát sinh hoạt động sản xuất thử vào tờ khai 
01/GTGT và phải bù trừ số thuế số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số 
thuế phát sinh trên tờ khai 01/GTGT. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án 
đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp trên tờ khai 01/GTGT. Sau khi bù 
trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu 
tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì 
được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư. 
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Công văn 5174/TCT-CS 

Ngày 18/11/2016 
 

Về chính sách thuế 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 67/CV-SEA/2016 của Công ty cổ phần 
Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn về việc thuế chuyển nhượng bất động sản. 
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 

Tại khoản 6 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT: “Điều 4. Đối tượng không 
chịu thuế GTGT: 

…6. Chuyển quyền sử dụng đất.” 

Tại Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về thuế suất 
10%: “Điều 11. Thuế suất 10% 

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 
4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.” 

Tại khoản 9 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về giá 
tính thuế GTGT: “9. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế 
là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT. 

a) Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau: 

a.4) Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 
các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời 
điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng 
(nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào 
của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu 
thuế GTGT. Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận 
chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký 
hợp đồng nhận chuyển nhượng.” 

Theo trình bày tại công văn số 67/CV-SEA/2016 của Công ty và hồ sơ gửi kèm 
theo thì quyền sử dụng đất có nguồn gốc là nhận chuyển nhượng năm 1987 và 
sau đó được chuyển thành giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi cổ 
phần hóa năm 2006 nhưng theo hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 
191/HĐ-MB ngày 24/9/2013 thì tình trạng pháp lý của quyền sử dụng đất là tài 
sản của nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Vì vậy, đề nghị Công ty làm 
rõ nguồn gốc quyền sử dụng đất và liên hệ với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh để 
được hướng dẫn cụ thể. 

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn 
được biết./. 
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Công văn 5200/TCT-KK 
Ngày 18/11/2016 

 
Về kê khai thuế GTGT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 Trả lời công văn số 4842/PTI-TCKT đề ngày 18/10/2016 của Tổng công ty Cổ 
phần Bảo hiểm Bưu điện về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục 
Thuế có ý kiến như sau: 

Căn cứ các quy định tại: 

- Khoản 6 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định: 

“đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu 
trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh 
phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì 
được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm 
tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.” 

- Khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của 
Quốc hội quy định: 

- Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ 

 - Khoản 33 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012  quy 
định 

 “Điều 107. Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp 
hoặc tăng số tiền thuế được hoàn 

1. Người nộp thuế đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm 
phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ nhưng khai sai dẫn 
đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì phải nộp đủ 
số tiền thuế khai thiếu, nộp lại số tiền thuế được hoàn cao hơn và bị xử phạt 
20% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn và tiền chậm nộp 
tính trên số tiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn cao hơn.” 

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm trả lời 
của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 7825/CT-Ktra3 ngày 12/9/2016 
gửi Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, theo đó: 

Trường hợp qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty Bảo hiểm 
Bưu điện Quảng Ninh, thời kỳ kiểm tra từ 01/1/2014 đến 31/12/2015, Đoàn 
kiểm tra Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh phát hiện các hóa đơn GTGT phát sinh 
trong kỳ tính thuế tháng 6/2014 được kê khai hai (02) lần tại hồ sơ khai thuế kỳ 
tính thuế tháng 6/2014 và kỳ tính thuế tháng 7/2014, toàn bộ các hóa đơn phát 
sinh trong kỳ tính thuế tháng 7/2014 chưa được kê khai. Cục Thuế tỉnh Quảng 
Ninh đã ban hành Quyết định số 5186/QĐ-CT ngày 21/6/2016 về việc xử lý vi 
phạm về thuế qua kiểm tra chấp hành pháp luật thuế đối với Công ty Bảo hiểm 
Bưu điện Quảng Ninh thì Công ty không được kê khai, khấu trừ bổ sung các 
hóa đơn phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 7/2014 bỏ sót nêu trên. 

 


