
  
 

 

 

 

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. 
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BẢN TIN THUẾ 

Số 2815 

(Từ 20/07 – 25/07/2015) 

 

Nội dung                                                                                          Trang 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 1 

 

 

 

 

 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn  2757/TCT-DNL 

Ngày 08/07/2015 
Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn  2759/TCT-DNL 

Ngày 08/07/2015 
Hướng dẫn thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 2015. 

Công văn 2760/TCT-DNL 

Ngày 08/07/2015 
Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 2765/TCT-CS 

Ngày 08/07/2015 
Hướ    ẫ  chính sách thuế. 

Công văn 2776/TCT-CS 

Ngày 09/07/2015 
Hướ    ẫ  chính sách thuế. 

Công văn 2781/TCT-QLN  

Ngày 09/07/2015 
Hướ    ẫ  đề nghị hỗ trợ thu phí quản lý của UBCKNN. 

Công văn 2841/TCT-HTQT 

Ngày 14/07/2015 

Hướ    ẫ  áp dụng Hiệp định thuế đối với công ty Diesel Sông Công 

Thái Nguyên. 

Công văn 2844/TCT-CS  

Ngày 15/07/2015 
Hướ    ẫ  chính sách thuế TNDN. 

Công văn 2852/TCT-TNCN 

Ngày 15/07/2015 
Hướ    ẫ  thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặn. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

 

 

H  ng d n về           n. 

 

 

 

 

 

Công văn 2757/TCT-DNL  

                Ngày 08/07/2015 

     vă       ướ    ẫ  về v ệ   ậ      đ  . T eo đ , trường hợp khi 

bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lầ ,   ười 

mua không lấ      đ    oặc không cung cấ  tê , địa chỉ, mã số thuế 

(nếu có) thì vẫn phải lậ      đ   v      rõ “  ười mua không lấy hóa 

đ  ”  oặ  “  ười mua không cung cấ  tê , địa chỉ, mã số thuế. 

R ê   đối vớ   á  đ   vị bán lẻ xă    ầu, nếu   ười mua không yêu cầu 

lấ      đ  ,  uố       đ   vị phải lập chung một     đ     o tổng 

 o    t u   ười mua không lấ      đ     át s    tro       . 
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H  ng d n c ín  sác  t uế. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 2760/TCT-DNL 

Ngày 08/07/2015 

     vă       ướ    ẫ  về chính sách thuế. T eo đ , Tạ  đ ểm b khoản 

2 Đ ều 16 T     tư số 39/2014/TT-BT   êu trê  qu  định về nguyên 

tắc lậ      đ     ư s u: 

Tạ  đ ểm 1 Phụ lục 4 ban hành kèm t eo t     tư số 39/2014/TT-BTC 

 êu trê  qu  định:Tổ chức nộp thuế giá trị     tă   t eo   ư      á  

khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụ       đ   

GTGT. Khi lậ      đ  , tổ chức phả      đầ  đủ, đú    á   ếu tố quy 

đị   trê      đ  . Trê      đ   GTGT   ả      rõ   á bá    ư     t uế 

GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá 

t     toá  đã    t uế. 

Tại khoả  2 Đ ều 42 T     tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 

của Bộ T     í   qu  định về  o   t        ĩ  vụ thuế tro   trường 

hợp tổ chức lại doanh nghiệ: Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp 

nhập có trách nhiệm  o   t        ĩ  vụ nộp thuế trước khi tách, hợp 

nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu   ư   o   t        ĩ  vụ nộp thuế thì 

doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mớ  được thành lập từ doanh 

nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có 

trách nhiệm  o   t        ĩ  vụ nộp thuế. 

H  ng d n t uế TNCN  ối v i 

t u n    từ t ừ  kế, quà tặng. 

 

 

 

 

         Công văn 2852/TCT-TNCN 

Ngày 15/07/2015 

     vă       ướ    ẫ    í   sá   t uế TNDN. T eo đ ,  ếu phần giá 

trị thừa kế m   á   á   â  đượ   ưở   t eo qu  định của pháp luật thì 

cá nhân kê khai, nộp thuế TNCN từ thừa kế là chứng khoán, trường hợp 

 á   â  được nhận thừa kế như     ư  đến tuổi vị t       ê       ười 

đại diện theo pháp luật t ì   ườ  đại diện phải kê khai, nộp thuế thay 

  o  á   â  đượ   ưởng.Nếu  phần giá trị thừa kế củ   á   á   â  được 

 ưở   s u đ  đem   o, tặng thì cá nhân nhận chứng khoán kê khai, nộp 

thuế từ quà tặng là chứng khoán. 

H  ng d n t u cổ tức   ợc c i  

và  ợi n u n còn  ại năm 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn  2759/TCT-DNL 

Ngày 08/07/2015 

     vă       ướ    ẫ  thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 

2015. T eo đ , phần lợi nhuận sau khi trừ (-) khoản lỗ củ   á   ăm 

trướ  đã  ết thời hạ  được trừ vào lợi nhuậ  trước thuế, trích lập các quỹ 

t eo qu  định tại Nghị định số 71/2013/NĐ- P      11 t á   7  ăm 

2013 của Chính phủ về đầu tư vố       ước vào doanh nghiệp và quản 

lý tài chí   đối với doanh nghiệ   o N    ước nắm giữ 100% vố  đ ều 

lệ (s u đâ   ọi tắt là Nghị định số 71/2013/NĐ-CP) và các quỹ đặc thù 

k á  t eo qu  định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. R ê    ăm 

2013 được trừ cả khoản chi từ lợi nhuận sau thuế theo quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ (nếu   ).”Đ ểm a.3, Khoả  2 Đ ều 2 T     tư số 

187/2013/TT-BTC ngày 5/12/2013 của Bộ T     í   qu  định: 

“Số lợi nhuận còn lại sau khi trừ đ   á   ộ   u   qu  định tại tiết a.1 và 

tiết  .2 đ ểm     được trừ đ   á  k oản trích lập quỹ theo thứ tự sau: 

- Khoản trích quỹ đầu tư   át tr ển theo tỷ lệ 30%. 

- Khoản trích quỹ k e  t ưởng, phúc lợ  t eo qu  định. 

- Khoản trích quỹ t ưởng viên chức quản lý doanh nghiệ  t eo qu  định. 

- Khoản trích các quỹ đặc thù từ lợi nhuận sau thuế theo qu  định của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có). 

 


