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Quyết định 06/2016/QĐ-TTg  
Ngày 22/02/2016 

Hướng dẫn miễn thuế TNCN. 

Quyết định 07/2016/QĐ-TTg  
Ngày 22/02/2016  

Hướng dẫn thuế TNCN. 

Thông tư 25/2016/TT-BTC  
Ngày 16/02/2016  

Hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi. 

Thông tư 26/2016/TT-BTC  
Ngày 18/02/2016  

Hướng dẫn một số cơ chế chính sách ưu đãi. 

Công văn 593/TCT-CC  
Ngày 16/02/2016  

Hướng dẫn các khoản được trừ khi tính thuế TNDN. 

Công văn 594/TCT-CS  
Ngày 16/02/2016  

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN. 

Công văn 596/TCT-CS  
Ngày 16/02/2016  

Hướng dẫn chính sách thu tiền thuê đất. 

Công văn 598/TCT-CS  
Ngày 17/02/2016 

Hướng dẫn về doanh nghiệp sau khi tách. 

Quyết định 2148/BTC-CST  
Ngày 16/02/2016  

Hướng dẫn sửa đổi Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 

02/2014/TT-BTC. 

Công văn 2412/BTC-CST  
Ngày 23/02/2016  

Hướng dẫn thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ. 
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Hướng dẫn việc miễn thuế 
TNCN.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quyết định 06/2016/QĐ-TTg  
Ngày 22/02/2016 

 

Quyết định này hướng dẫn về việc miễn thuế TNCN đối với chuyên gia 

nước ngoài.  Theo đó, 

1.Chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân phải đảm 

bảo các điều kiện sau: 

- Có quốc tịch nước ngoài. 

- Có hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản dự án hoặc với chủ khoản viện 

trợ phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam trực tiếp thực hiện các hoạt 

động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo 

văn kiện chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

và điều khoản giao việc (TOR) cho chuyên gia nước ngoài đính kèm 

hợp đồng. Riêng hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài bổ sung xác nhận của chủ khoản viện trợ phi 

chính phủ của Việt Nam về việc chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực 

hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước 

ngoài theo văn kiện chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt. 

2.Thu nhập miễn thuế của chuyên gia nước ngoài quy định tại Khoản 2 

Điều 1 Quyết định này là thu nhập trực tiếp thực hiện các hoạt động của 

chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài. 

Hướng dẫn về doanh nghiệp sau 
khi tách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 598/TCT-CS  
Ngày 17/02/2016 

Công văn này hướng dẫn chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp. Theo đó, khi 

Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, 

chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan 

thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp 

nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền 

(trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định). Số lỗ của 

doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải 
được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng 

năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc 

được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh 

nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc 

chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát 

sinh lỗ. 

Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh 

nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số 

lỗ này sẽ được phân bố cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ 

lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách. 

 

Hướng dẫn chính sách thuế 
TNDN. 
 
 
 

Công văn 594/TCT-CS  
Ngày 16/02/2016 

 

Công văn này hướng dẫn tiền thuê đất. Theo đó, nếu Công ty thực tế có 

nộp tiền thuê đất hàng năm (bao gồm cả trường hợp chậm nộp) thì Công 

ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN 

trong kỳ phát sinh tiền thuê đất nếu có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy 

định. Trường hợp Công ty chậm nộp tiền thuê đất so với thời hạn quy 

định và phát sinh tiền chậm nộp thì khoản tiền chậm nộp này không 

được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

 

 


