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Số 3215 
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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 3334/TCT-PC 
Ngày 17/08/2015        

Hướng dẫn xử lý vướng mắc về hóa đơn. 

Công văn 3316/TCT-CS 
Ngày 17/08/2015        

Hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). 

  Công văn  3328/TCT-KK 
Ngày 17/08/2015        

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền. 

Công văn 3284/TCT-DNL 
Ngày 14/08/2015 

Hướng dẫn Tỷ giá áp dụng đối với hoạt động bán dầu thô, condensate tại 
Việt Nam. 

Công văn 3288/TCT-QLN 
Ngày 14/08/2015        

Hướng dẫn cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. 

Công văn 1110/CT-TT&HT 
Ngày 06/08/2015 

Hướng dẫn về cách tính thuế nhà thầu. 

Công văn 1105/CT-TT&HT 
Ngày 05/08/2015 

Hướng dẫn thuế nhà thầu nước ngoài và thu nhập cá nhân đối với 

chuyên gia của nhà thầu nước ngoài. 

Công văn 1104/CT-TT&HT 
Ngày 05/08/2015 

Hướng dẫn về giao dịch bán hàng liên quan đến ngoại tệ. 

Công văn 1103/CT-TT&HT 
Ngày 05/08/2015 

Hướng dẫn về việc rút gọn địa chỉ Công ty trên hóa đơn. 

Công văn 1088/CT-TT&HT 
Ngày 31/07/2015 

Giải đáp về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài. 

Công văn 1087/CT-TT&HT 
Ngày 31/07/2015 

Hướng dẫn thủ tục hưởng ưu đãi về thuế. 

Công văn 1086/CT-TT&HT 
Ngày 31/07/2015 

Hướng dẫn xử lý với hóa đơn đã lập. 

Công văn 1085/CT-TT&HT 
Ngày 31/07/2015 

Hướng dẫn lập hóa đơn đối với khoản tiền lãi nhận được khi cho khách 

hàng vay tiền. 

Công văn 1061/CT-TT&HT 
Ngày 28/07/2015 

Hướng dẫn hóa đơn GTGT. 
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Hướng dẫn lập hóa đơn đối với 
khoản tiền lãi nhận được khi cho 
khách hàng vay tiền. 

 
 

Công văn 1085/CT-TT&HT 
Ngày 31/07/2015 

Công văn này hướng dẫn về việc lập hóa đơn đối với khoản tiền lãi nhận 

được khi cho khách hàng vay tiền. Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp 

đồng cho khách hàng vay khoản tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ 

hoạt động kinh doanh thì khoản lãi tiền vay này không thuộc đối tượng 

chịu thuế GTGT. Căn cứ thời điểm tính lãi vay trong hợp đồng, Công ty 

lập hóa đơn giao cho khách hàng đối với khoản tiền lãi vay theo quy 

định; đồng thời hạch toán vào thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính 

thuế của năm phát sinh khoản tiền lãi đó. 
Giải đáp về chính sách thuế nhà 
thầu nước ngoài. 
 
 
 
 

Công văn 1088/CT-TT&HT 
Ngày 31/07/2015 

Công văn này giải đáp về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài. Theo đó, 

trường hợp Công ty ký hợp đồng mua máy móc thiết bị của nhà cung 

cấp nước ngoài không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt 
Nam mà địa điểm giao hàng là cửa khẩu nước ngoài hoặc cửa khẩu Việt 
Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC 

thì Bên bán thuộc đối tượng không phải nộp thuế nhà thầu kể cả hợp 

đồng mua bán có kèm điều khoản bảo hành máy móc thiết bị thuộc trách 

nhiệm của Bên bán. 

Hướng dẫn thuế nhà thầu nước 
ngoài và thu nhập cá nhân đối với 
chuyên gia của nhà thầu nước 
ngoài. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 2976/TCT-TNCN 
Ngày 23/07/2015 

Công văn này hướng dẫn thuế nhà thầu nước ngoài và thu nhập cá nhân 

đối với chuyên gia của nhà thầu nước ngoài. Theo đó, trường hợp Bên 

Việt Nam có ký Hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài thì Nhà thầu nước 

ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế (thuế GTGT, thuế TNDN) theo quy định 

tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC. Trường hợp Nhà thầu nước ngoài 

thuê các chuyên gia nước ngoài để làm việc tại Việt Nam thì các chuyên 

gia nước ngoài phải nộp thuế TNCN đối với các khoản thu nhập phát 

sinh tại Việt Nam theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. Về cơ sở khấu trừ thuế TNCN, Bên Việt Nam thông 

báo cho tổ chức nước ngoài về việc khấu trừ thuế TNCN của các cá 

nhân nước ngoài theo quy định hiện hành. Công ty có trách nhiệm yêu 

cầu Nhà thầu nước ngoài cung cấp các thông tin về người lao động nước 

ngoài (gồm: danh sách, quốc tịch, số hộ chiếu, thời gian làm việc, công 

việc đảm nhận, thu nhập) để Công ty cung cấp cho cơ quan thuế chậm 

nhất trước 07 ngày kể từ ngày cá nhận bắt đầu làm việc tại Việt Nam 

theo quy định tại Điều 27 thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 

15/08/2013 của Bộ Tài chính.  

Hướng dẫn xử lý với hóa đơn đã 
lập. 
 
 

 

 

 

 

 

Công văn 1086/CT-TT&HT 
Ngày 31/07/2015 

Công văn này hướng dẫn vướng mắc về xử lý đối với hóa đơn đã lập. 

Theo đó, trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao 

hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, 
sau đó phát hiện ra sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản 

hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập 

hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh tăng giảm số 

lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá 

trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, 

người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu 

ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). Công ty 

không được xóa bỏ hóa đơn có sai sót để lập hóa đơn thay thế. 
 


