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BẢN TIN THUẾ 

Số 3115 

(Từ 10/08 – 15/08/2015) 

 

Nội dung                                                                                                      Trang 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 2 

 

 

 

 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 3201/TCT-DNL 

Ngày 11/08/2015 
Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT. 

Công văn 3202/TCT-DNL 

Ngày 11/08/2015 
Hướng dẫn       s    t uế. 

Công văn 3207/TCT-KK 

Ngày 11/08/2015 

Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế sử dụ g đất PNN khi chuyể    ượng tài 

sản. 

Công văn 3219/TCT-CS 

Ngày 11/08/2015 

Hướ g  ẫ  thực hiện chính sách về phí bảo vệ môi trườ g đối với khai 

thác khoáng sản. 

Công văn 3222/TCT-HTQT 

Ngày 11/08/2015 

Hướng dẫn áp dụng hiệp đị   tr    đ    t uế hai lần giữa Việt Nam và 

     ước. 

Công văn 3213/TCT-CS 

Ngày 11/08/2015 
Hướ g  ẫ  chính sách thu tiề  t uê đất. 

Công văn 3215/TCT-CS 

Ngày 11/08/2015 
Hướng dẫn thu tiền sử dụ g đất. 

Công văn 3216/TCT-CS 

Ngày 11/08/2015 
Hướ g  ẫ   ử     óa đơ  mất, hỏng, cháy. 

Công văn 3217/TCT-CS 

Ngày 11/08/2015 
Hướ g  ẫ  thuế GTGT hàng nhập khẩu. 

Công văn 3218/TCT-CS 

Ngày 11/08/2015 
Hướng dẫn chính sách thuế TNDN. 

Công văn 3115/TCT-CS 

Ngày 03/08/2015 
Hướng dẫ  về  óa đơ   

Công văn 3116/TCT-TNCN 

Ngày 03/08/2015 
Hướ g  ẫ  về  ồ sơ giảm trừ gia cảnh. 

 u  t   n  1   / Đ-TCT  

Ngày 06/08/2015 

Quyết đị   về việ   a       qu  tr    t   điểm quả      óa đơ  điện tử 

có mã xác thực của  ơ quan thuế. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

 

 

Hướng dẫn k ấu trừ t u  GTGT. 

 

 

Công văn 3201/TCT-DNL 

Ngày 11/08/2015 

Cô g v        ướ g  ẫ    ấu trừ thuế GTGT  T eo đó, t uế GTGT đầu 

vào của   i p    iê  qua  đến hoạt động của tài sản cố định, máy móc, 

thiết bị của các tổ chức tín dụ g   ô g được khấu trừ mà tính vào 

nguyên giá của tài sản cố định hoặ    i p   được trừ t eo qu  định của 

luật thuế thu nhập doanh nghiệp v      v    ả   ướng dẫn thi hành. 
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Hướng dẫn c ín  sác  t u  

TNDN. 

 

 

 

 

Công văn 3218/TCT-CS 

Ngày 11/08/2015 

Cô g v        ướ g  ẫ        s    t uế TNDN  T eo đó, trườ g  ợp 

  m 2014 trở đi,  oa    g iệp đa g đượ   ưở g ưu đãi t uế t u   ập 

 oa    g iệp  o đ p ứ g điều  iệ  ưu đãi về địa     ( ự    sả   uất 

tro g   u  ô g  g iệp  o T ủ tướ g C     p ủ qu ết đị   t      ập) 

t   t u   ập đượ   ưở g ưu đãi t uế TNDN    to    ộ t u   ập p  t 

si   từ  oạt độ g sả   uất  i    oa   trê  địa     ưu đãi trừ       oả  

t u   ập  êu tại điểm a,  ,   k oả  3 điều 18 c ươ g VI t ô g tư số 

78/2014/TT-BTC  g   18/6/2014  ủa Bộ T i        

 

Hướng dẫn hồ sơ giảm trừ gia 

cảnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 3116/TCT-TNCN 

Ngày 03/08/2015 

Cô g v       giải đ p vướng mắc khi thực hiện hoàn thuế thu nhập cá 

nhân (TNCN)   T eo đó,   gười p ụ t uộ  p ải đ p ứng các điều kiện 

sau: 

1  Đối với  gười tro g độ tuổi  ao động phải đ p ứ g đồng thời     điều 

kiện sau: 

1.1 Bị khuyết tật, không có khả    g  ao động. 

1.2 Không có thu nhập hoặc có thu nhập      quâ  t   g tro g   m từ 

tất cả các nguồn thu nhập   ô g vượt quá 1.000 000 đồng. 

2 Đối với  gười  go i độ tuổi  ao động phải không có thu nhập hoặc có 

thu nhập      quâ  t   g tro g   m từ tất cả các nguồn thu nhập không 

vượt qu  1 000 000 đồng. 

3 Người khuyết tật, không có khả    g  ao động là nhữ g  gười thuộc 

đối tượng điều chỉnh của pháp luật về  gười khuyết tật,  gười mắc bệnh 

không có khả    g  ao độ g (  ư  ệ   AIDS, u g t ư, su  t ận mãn,...). 

4 Hồ sơ   ứ g mi    gười phụ thuộc là bố, mẹ đẻ và anh chị em một 

  ư sau: 

4.1  Đối với   a đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), 

  a  ượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ   ứng 

minh gồm: Bản chụp Chứng minh nhân dân;  Giấy tờ hợp p  p để xác 

định mối quan hệ của  gười phụ thuộc với  gười nộp thuế   ư bản chụp 

sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công 

nhận việc nhận cha, mẹ, con của  ơ qua  N    ước có thẩm quyền. 

Trường hợp tro g độ tuổi  ao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ 

chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh     gười khuyết tật, không 

có khả    g  ao độ g   ư  ản chụp giấy xác nhận khuyết tật theo quy 

định của pháp luật về  gười khuyết tật đối với  gười khuyết tật không có 

khả    g  ao động, bản chụp hồ sơ  ệ      đối với  gười mắc bệnh 

không có khả    g  ao độ g (  ư  ệ   AIDS, u g t ư, su  t ận mãn,..). 

4.2  Đối với các cá nhân khác hồ sơ   ứng minh gồm: Bản chụp chứng 

minh nhân dân hoặc giấy khai sinh; Các giấy tờ hợp p  p để     định 

trách nhiệm  uôi  ưỡ g t eo qu  định của pháp luật. 

Trường hợp  gười phụ thuộ  tro g độ tuổi  ao động thì ngoài các giấy tờ 

nêu trên, hồ sơ   ứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có 

khả    g  ao độ g   ư  ản chụp giấy xác nhận khuyết tật t eo qu  định 

của pháp luật về  gười khuyết tật đối với  gười khuyết tật không có khả 

   g  ao động, bản chụp hồ sơ  ệ      đối với  gười mắc bệnh không 

có khả    g  ao độ g (  ư  ệ   AIDS, u g t ư, su  t ận mãn,..). 
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Hướng dẫn thực hiện  óa  ơn 

 iện tử. 

 

 

 

 

 

 

Công văn 3127/TCT-DNL 

Ngày 04/08/2015  

Cô g v        ướng dẫn thực hiệ   óa đơ  điện tử  T eo đó,  oa   

 g iệp triển khai thực hiệ  HĐĐT đối với hoạt động bán hàng qua mạng 

thì hàng quý  oa    g iệp      ứ vào thời điểm lập HĐĐT đối với bán 

hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc ủy quyền - sử 

dụ g    g  óa   o  gười mua, không phân biệt đã t u được tiền hay 

  ưa t u được tiề  v  HĐĐT được thiết lập đầ  đủ các thông tin theo 

qu  đị   để lập báo cáo tình hình sử dụ g  óa đơ  điện tử. Doa   

 g iệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên báo cáo 

tình hình sử dụ g  óa đơ  đảm bảo  ê   ai đầ  đủ, chính xác doanh thu 

và các khoản thuế phát sinh của hoạt động bán hàng. 

 

Quy t   n  v  việc  an   n   u  

trìn  t í  iểm quản lý  óa  ơn 

 iện tử có mã xác thực của cơ 

quan thu . 

 

 

 u  t   nh  1   / Đ-TCT 

Ngày 06/08/2015 

Qu ết đị   về việ   a       qu  tr    t   điểm quả      óa đơ  điệ  tử 

 ó mã     t ự   ủa  ơ qua  t uế   ằm đảm  ảo t eo  õi, quả      oa   

 g iệp t ự   iệ      t ủ tụ  đ  g   , tạo, p  t      v  sử  ụ g  óa đơ  

điệ  tử  ó mã     t ự   ủa  ơ qua  t uế t eo đú g qu  đị  ; đồ g t ời 

 ướ g  ẫ ,  ỗ trợ  ô g   ứ  t uế,  ơ qua  t uế tro g việ  t ự   iệ  

  iệm vụ quả     t uế t eo qu  đị    ủa luật quả     t uế, luật giao  ị   

điệ  tử v      v    ả   ướ g  ẫ  t i      luật  

Qu ết đị        ó  iệu  ự  t i       ể từ  g   06 tháng 08   m 2015   

 

  


