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Số 4915 
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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 5042/TCT-KK  
Ngày 30/11/2015 

Hướng dẫn thời gian thực hiện đối chiếu, kiểm tra chứng từ thanh toán 

qua ngân hàng đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau. 

Công văn 5046/TCT-CS  
Ngày 30/11/2015 

Hướng dẫn hoá đơn trùng số. 

Công văn 5047/TCT-CS  
Ngày 30/11/2015 

Hướng dẫn hóa đơn GTGT. 

Công văn 5053/TCT-QLN  
Ngày 30/11/2015 

Hướng dẫn gia hạn nộp thuế. 

Công văn 5060/TCT-CS  
Ngày 30/11/2015 

Hướng dẫn thuế GTGT. 

Công văn 5074/TCT-CS  
Ngày 30/11/2015 

Hướng dẫn miễn, giảm tiền thuê đất. 

Công văn 5119/TCT-CS  
Ngày 03/12/2015 

Hướng dẫn thuế GTGT. 

Công văn 5136/TCT-KK  
Ngày 04/12/2015 

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn bỏ 

sót. 

Công văn 5145/TCT-DNL  
Ngày 04/12/2015 

Hướng dẫn Chính sách thuế TNDN. 

Công văn 5173/TCT-CS  
Ngày 04/12/2015 

Hướng dẫn chính sách miễn tiền thuê đất. 

Công văn 5184/TCT-TVQT  
Ngày 07/12/2015 

Hướng dẫn xác minh nội dung kinh tế của ấn chỉ. 

Công văn 5191/TCT-CS 
Ngày 07/12/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế. 

        Công văn 5199/TCT-CS  
Ngày 07/12/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN. 

             Công văn 5210/TCT-CS 
Ngày 08/12/2015 

Hướng dẫn thuế GTGT. 

Công văn 5211/TCT-CS             
Ngày 08/12/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế của Nhà thầu nước ngoài đối với lãi tiền 

vay. 

Công văn 5214/TCT-KK  
Ngày 08/12/2015 

Hướng dẫn đôn đốc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

Công văn 5225/TCT-QLN 
Ngày 08/12/2015 

Hướng dẫn gia hạn nợ thuế, miễn tiền chậm nộp thuế. 
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Công văn 5236/TCT-KK  
Ngày 08/12/2015  

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về nộp chậm HSKT. 

 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn thuế GTGT. 

 

 
 

Công văn 5119/TCT-CS  
Ngày 03/12/2015 

 

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

nghiệp đang hoạt động kinh doanh hoặc đang trong quá trình đầu tư 

chưa phát sinh doanh thu thực hiện chuyển đổi loại hình thành doanh 

nghiệp chế xuất có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết đối với tài 

sản, hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả tiền thuê đất) của giai đoạn 

trước khi chuyển đổi và tài sản, hàng hóa, dịch vụ đó tiếp tục được sử 

dụng phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất thì 

doanh nghiệp được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết. 

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành 
chính về nộp chậm HSKT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 5236/TCT-KK  
Ngày 08/12/2015 

Công văn này hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về nộp chậm 

HSKT .Theo đó, 

 1. Tiếp nhận Báo cáo tài chính đính kèm Báo cáo kiểm toán trực tiếp tại 
cơ quan thuế hoặc qua đường bưu chính: 

- Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN 

nhưng không có Báo cáo tài chính thì cơ quan thuế không tiếp nhận hồ 

sơ và hướng dẫn người nộp thuế bổ sung đầy đủ các nội dung trong hồ 

sơ khai thuế. 

- Trường hợp người nộp thuế là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Báo 

cáo tài chính, khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN cho cơ quan 

thuế, có Báo cáo tài chính nhưng không đính kèm Báo cáo kiểm toán thì 

cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người nộp thuế bổ sung 

đầy đủ hồ sơ theo quy định; đồng thời có văn bản thông báo cho cơ quan 

có thẩm quyền để kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực kế toán, kiểm toán độc lập và xử phạt theo quy định của pháp luật. 
Trường hợp quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp 

thuế mới nộp hồ sơ khai thuế thì bị xử phạt theo quy định tại Thông tư 

số 166/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về hành vi nộp chậm hồ sơ khai 

thuế so với thời hạn quy định. 

2. Tiếp nhận Báo cáo tài chính đính kèm Báo cáo kiểm toán qua mạng: 

Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp Cổng thông tin điện tử (ứng dụng Khai thuế 

qua mạng) trước thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 

2015 để hỗ trợ người nộp thuế là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo 

cáo tài chính, khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN thì gửi được 

bản scan Báo cáo kiểm toán qua mạng; đồng thời nâng cấp ứng dụng để 

hỗ trợ đánh dấu, tra cứu được các Báo cáo tài chính có Báo cáo kiểm 

toán hoặc Báo cáo tài chính không có Báo cáo kiểm toán đính kèm. Cục 

Thuế có trách nhiệm xác định đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo 

cáo tài chính theo quy định của pháp luật kế toán, kiểm toán độc lập để 
đôn đốc người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn, đủ thành 

phần quy định. 
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Hướng dẫn kê khai, khấu trừ 
thuế GTGT đầu vào đối với hóa 
đơn bỏ sót. 

Công văn 5136/TCT-KK  
Ngày 04/12/2015 

Công văn này hướng dẫn kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với 

hóa đơn bỏ sót. Theo đó, trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế 

GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ 

bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết 

định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.  

 

Hướng dẫn thuế GTGT. 
 
 
 

 
Công văn 5210/TCT-CS 

Ngày 08/12/2015 

 

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

nghiệp tiến hành chuyển nhượng dự án đầu tư bao gồm cả dự án bất 

động sản cho doanh nghiệp khác, nếu các dự án đầu tư này đáp ứng điều 

kiện về dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và để phục vụ sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi tiến hành 

chuyển nhượng, doanh nghiệp chuyển nhượng không phải kê khai, tính 

và nộp thuế GTGT cho việc chuyển nhượng dự án. 

 

 


