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BẢN TIN THUẾ 

Số 4615 

(Từ 23/11 – 28/11/2015) 

 

Nội dung                                                                                          Trang 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 1,2 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 2,3 

 

 

 

 

 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 16838/BTC-TCT  

Ngày 13/11/2015  
Hướng dẫn chính sách thuế TNDN. 

Công văn 4905/TCT-CS  

Ngày 19/11/2015 
Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 4904/TCT-CS  

Ngày 19/11/2015 
Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 4902/TCT-CS  

Ngày 19/11/2015 
Hướng dẫn kê khai thuế NTNN. 

Công văn 4887/TCT-CS 

Ngày 19/11/2015  
Hướng dẫn giải đáp vướng mắc về chính sách thuế. 

Công văn 4886/TCT-CS  

Ngày 19/11/2015 
Hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất. 

Công văn 4878/TCT-CS  

Ngày 18/11/2015 
Hướng dẫn chính sách thuế TNDN. 

Công văn 4867/TCT-DNL 

Ngày 18/11/2015 
Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 4859/TCT-CNTT  

Ngày 18/11/2015 

Hướng dẫn đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử đảm bảo tỷ lệ thực nộp 

90%. 

Công văn 4852/TCT-CS  

Ngày 18/11/2015 
Hướng dẫn chính sách thuế TNDN. 

Công văn 4839/TCT-KK  

Ngày 16/11/2015 
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT. 

Công văn 4838/TCT-CS  

Ngày 16/11/2015 
Hướng dẫn chính sách thuế. 

        Công văn 4837/TCT-CS  

Ngày 16/11/2015 
Hướng dẫn chính sách thuế. 

             Công văn 4836/TCT-CS  

Ngày 16/11/2015 
Hướng dẫn hoá đơn. 

Công văn 4835/TCT-CS 

Ngày 16/11/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế GTGT cho tàu khai thác hải sản, tàu đánh 

bắt xa bờ. 

Công văn 4785/TCT-KK  

Ngày 12/11/2015 

Hướng dẫn đề nghị thanh toán lần 2 qua ngân hàng để đủ điều kiện khấu 

trừ thuế GTGT. 

Công văn 4780/TCT-KK 

Ngày 12/11/2015 
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT. 
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Công văn 4765/TCT-CS  

Ngày 11/11/2015 
Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 4764/TCT-CS  

Ngày 11/11/2015 
Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 4762/TCT-CS  

Ngày 11/11/2015 
Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 4753/TCT-CS 

Ngày 11/11/2015 
Hướng dẫn tiêu thức người bán trên hóa đơn. 

Công văn 4747/TCT-CS  

Ngày 11/11/2015 
Hướng dẫn chính sách tiền thuê đất. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

 

 

 

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 4839/TCT-KK  

Ngày 16/11/2015 

 

Công văn này hướng dẫn hoàn thuế GTGT. Theo đó,trường hợp Công ty 

có rủi ro về thuế và Cục Thuế đã chuyển hồ sơ sang thanh tra hoàn thuế 

thì Cục Thuế căn cứ vào kết quả thanh tra để giải quyết hoàn thuế theo 

quy định. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT Cục Thuế 

phát hiện nội dung giao dịch qua tài khoản của người nộp thuế và các tài 

khoản giao dịch thanh toán có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp có dấu hiệu đáng ngờ thì Cục Thuế có văn bản 

gửi Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng có liên quan yêu cầu cung 

cấp thông tin để làm rõ.Trường hợp qua thanh tra nếu Công ty có dấu 

hiệu vi phạm nghiêm trọng về thuế, có dấu hiệu tội phạm thì Cục Thuế 

chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để cung cấp thông tin xác 

minh hoặc điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Công ty theo 

quy định. 

 

Hướng dẫn chính sách thu tiền sử 

dụng đất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 4886/TCT-CS  

Ngày 19/11/2015 

 

Công văn này hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất. Theo đó, 

trường hợp thuộc đối tượng xác định giá đất theo các phương pháp so 

sánh trực tiếp, chiết trừ; thu nhập, thặng dư: cơ quan thuế xác định số 

tiền sử dụng đất được miễn, giảm bằng (=) diện tích phải nộp tiền sử 

dụng đất nhân (x) với giá đất tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều 

chỉnh giá đất và ghi số tiền được miễn, giảm cụ thể vào Quyết định 

miễn, giảm tiền sử dụng đất; đồng thời tại Quyết định miễn, giảm tiền sử 

dụng đất ghi rõ nội dung: “Trường hợp tổ chức kinh tế chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đã được miễn, giảm tiền sử dụng 

đất thì phải nộp số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm cho Nhà nước; 

số tiền sử dụng đất được ghi tại Quyết định này sẽ được tính lại theo quy 

định của pháp luật tại thời điểm chuyển nhượng”. 
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Hướng dẫn chính sách thuế . 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 4905/TCT-CS  

Ngày 19/11/2015 

 

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế. Theo đó, thuế GTGT đầu vào 

của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT 

thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng 

cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh 

doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không 

được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào 

được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với 

tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng 

được. 

Hướng dẫn chính sách thuế.  

 

 

 

Công văn 4904/TCT-CS  

Ngày 19/11/2015 

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế. Theo đó, nếu  đơn vị tiền tệ 

Công ty sử dụng trong hạch toán kế toán là Đồng Việt Nam. Do đó khi 

phát sinh nghiệp vụ góp vốn của các bên bằng ngoại tệ thì Công ty phải 

thực hiện quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá tương ứng tại từng thời 

điểm góp vốn và giá trị phần vốn góp đã được quy đổi ra đồng Việt Nam 

được phản ánh trên sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán của Công ty được 

làm căn cứ xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng (khi chuyển 

nhượng vốn). 

 


