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Số 3615 

(Từ 14/09 – 19/09/2015) 
 

Nội dung                                                                                          Trang 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 1 
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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 56621/CT-HTr 
Ngày 31/08/2015 

Hướng dẫn trả lời chính sách thuế. 

Công văn 56619/CT-HTr  
Ngày 31/08/2015 

Hướng dẫn ưu đãi đầu tư mở rộng. 

Công văn 56617/CT-HTr  
Ngày 31/08/2015 

Hướng dẫn trả lời chính sách thuế. 

Công văn 56616/CT-HTr  
Ngày 31/08/2015 

Hướng dẫn vướng mắc chính sách thuế. 

Công văn 56615/CT-HTr  
Ngày 31/08/2015 

Hướng dẫn trả lời chính sách thuế. 

Công văn 56614/CT-HTr 
Ngày 31/08/2015 

Hướng dẫn tên trên hóa đơn. 

Công văn 56613/CT-HTr  
Ngày 31/08/2015 

Hướng dẫn trả lời chính sách thuế. 

Công văn 56612/CT-HTr  
Ngày 31/08/2015 

Hướng dẫn trả lời chính sách thuế. 

Công văn 3637/TCT-TNCN  
Ngày 07/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế đối với thu nhập từ mua nợ ngân hàng. 

Công văn 3636/TCT-TNCN  
  Ngày 07/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế đối với thu nhập từ mua nợ ngân hàng. 

Công văn 3633/TCT-TNCN  
Ngày 07/09/2015 

Hướng dẫn phương pháp khoán thuế đối với hộ kinh doanh sản xuất 
gạch. 

Thông tư 139/2015/TT-BTC  
Ngày 03/09/2015 

Hướng dẫn việc đảm bảo tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài 

của chính phủ. 

Thông tư 123/2015/TT-BTC        
Ngày 18/08/2015 

Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán  

Việt Nam. 

Thông tư 70/2015/TT-BTC        
Ngày 08/05/2015 

Hướng dẫn ban hành chuẩn đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. 

 

 VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 
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Hướng dẫn trả lời chính sách 
thuế. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 56613/CT-HTr  
Ngày 31/08/2015 

Công văn này hướng dẫn trả lời chính sách thuế.Theo đó, dự án đầu tư 

đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuế thu 

nhập doanh nghiệp: Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục 

lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật 
Đầu tư. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế 
xã hội khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư. 

Mức thuế suất 15% áp dụng trong thời gian 12 năm, kể từ khi bắt đầu đi 

vào hoạt động kinh doanh đối với: Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ 

dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi 

đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn. 

Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% 

số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới 

thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh 

vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có 

điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

Hướng dẫn trả lời chính sách 
thuế. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 56615/CT-HTr  
Ngày 31/08/2015 

Công văn này hướng dẫn trả lời chính sách thuế.Theo đó, tổ chức nộp 

thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, 

cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức 

phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn 

GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài 

giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế a) Hóa đơn 

giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành 

kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính 

thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau: 

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa; 

- Hoạt động vận tải quốc tế; 
- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu. 

Hướng dẫn vướng mắc chính 
sách thuế. 
 

Công văn này hướng dẫn vướng mắc chính sách thuế. Theo đó, cơ sở 

kinh doanh đang hoạt động có đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, 

mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, 

nâng cao năng lực sản xuất miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 

cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau: 

- Miễn 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối 

với dự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và 

thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn, dự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh 

vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa 

bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư xây dựng dây 

chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi 

trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được tính từ năm dự án đầu 

tư hoàn thành đưa vào sản xuất kinh doanh có thu nhập. Đối với những 

dự án đầu tư có thời gian thực hiện dự án kéo dài và chia ra thành nhiều 

hạng mục đầu tư thì cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn thời gian tính 
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Công văn 56616/CT-HTr  
  Ngày 31/08/2015 

miễn thuế, giảm thuế theo từng hạng mục đầu tư hoàn thành đưa vào sản 

xuất, kinh doanh Căn cứ thời gian dự kiến thực hiện dự án đầu tư, cơ sở 

kinh doanh đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế đối 

với dự án đầu tư. 

 

Hướng dẫn phương pháp khoán 
thuế đối với hộ kinh doanh sản 
xuất gạch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 3633/TCT-TNCN  
Ngày 07/09/2015 

Công văn này hướng dẫn về phương pháp khoán thuế đối với hộ kinh 

doanh sản xuất gạch. Theo đó, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo 

phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân 

kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân 

kinh doanh hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này. 

- Doanh thu tính thuế khoán đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh 

thu được ổn định trong một năm. 

- Cá nhân nộp thuế khoán tự xác định doanh thu tính thuế khoán trong 

năm để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp trên tờ khai mẫu số 

01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp cá nhân kinh 

doanh không xác định được doanh thu khoán, không nộp hồ sơ khai thuế 
hoặc doanh thu tính thuế khoán xác định không phù hợp với thực tế kinh 

doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán 

theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 
 

 


