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BẢN TIN THUẾ 
Số 3715 

(Từ 21/09 – 26/09/2015) 
 

Nội dung                                                                                          Trang 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 2 

 

 
 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 3809/TCT-DNL  
Ngày 17/09/2015 

Hướng dẫn hóa đơn đối với hàng khuyến mại. 

Công văn 3817/TCT-KK  
Ngày 17/09/2015 

Hướng dẫn xác định kỳ kê khai thuế GTGT. 

Công văn 3820/TCT-CS  
Ngày 17/09/2015 

Hướng dẫn miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản. 

Công văn 3821/TCT-CS  
Ngày 17/09/2015 

Hướng dẫn thuế GTGT. 

Công văn 3822/TCT-CS  
Ngày 17/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN. 

Công văn 3823/TCT-CS  
Ngày 17/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN. 

Công văn 3824/TCT-CS  
Ngày 17/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 3825/TCT-CS  
Ngày 17/09/2015 

Hướng dẫn thuế GTGT. 

Công văn 3826/TCT-QLN  
Ngày 17/09/2015 

Hướng dẫn phân loại nợ khó thu. 

Công văn 3823/TCT-CS  
Ngày 17/09/2015 

Hướng dẫn giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất. 

Công văn 3829/TCT-CS  
Ngày 17/09/2015 

Hướng dẫn miễn, giảm tiền thuê đất. 

 Công văn 3830/TCT-CS  
Ngày 17/09/2015 

Hướng dẫn hóa đơn DN giải thể. 

    Công văn 3831/TCT-CS  
Ngày 17/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế. 

             Công văn 3832/TCT-CS 
Ngày 17/09/2015 

Hướng dẫn giải đáp vướng mắc hồ sơ kê khai nộp lệ phí trước bạ. 

Công văn 3833/TCT-CS  
Ngày 17/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN. 

 Công văn 3895/TCT-DNL 
Ngày 22/09/2015 

Hướng dẫn tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. 

Công văn 3896/TCT-HTQT 
Ngày 22/09/2015 

Hướng dẫn áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. 
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Công văn 3804/TCT-CS 
  Ngày 16/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 3803/TCT-CS 
  Ngày 16/09/2015 

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn. 

Công văn 3781/TCT-CS 
Ngày 15/09/2015 

Hướng dẫn giải đáp chính sách tiền sử dụng đất. 

Công văn 3780/TCT-CS 
Ngày 15/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 3779/TCT-CS 
Ngày 15/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN. 

Công văn 3778/TCT-DNL 
Ngày 15/09/2015 

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đầu vào của Dự án dầu khí không phát hiện 

thương mại. 

Công văn 3771/TCT-KK 
  Ngày 15/09/2015 

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai đối với chuyển nhượng 

BĐS ngoại tỉnh. 

Công văn 3770/TCT-QLN 
Ngày 15/09/2015 

Hướng dẫn giải đáp vướng mắc tính tiền chậm nộp tiền thuế. 

Công văn 3762/TCT-CS 
Ngày 15/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế. 

 VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đầu 
vào của Dự án dầu khí không 
phát hiện thương mại. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Công văn 3778/TCT-DNL 
Ngày 15/09/2015 

Công văn này hướng dẫn hoàn thuế GTGT đầu vào của Dự án dầu khí 

không phát hiện thương mại.Theo đó, tại khoản 1(e) Điều 9 Nghị định 

số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, hướng dẫn về 

khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau: Thuế giá trị gia tăng đầu vào của 

hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển 

mỏ dầu khí được khấu trừ toàn bộ. Tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 

209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ hướng dẫn về hoàn 

thuế GTGT: Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký 

kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu 

trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong 

giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm 

trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng 

cho đầu tư theo từng năm. 

Hướng dẫn xác định kỳ kê khai 
thuế GTGT.  

 
 
 
 
 

Công văn 3817/TCT-KK 
Ngày 19/09/2015 

Công văn này hướng dẫn xác định kỳ kê khai thuế GTGT. Theo đó, 

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có 

tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề 

từ 50 tỷ đồng trở xuống. Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và 

thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế 

theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo 

Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với 

thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu 

khai thuế GTGT theo tháng. 
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Hướng dẫn chính sách thuế 
TNDN. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Công văn 3822/TCT-CS  
Ngày 17/09/2015 

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. Theo đó, doanh 

nghiệp được thể hiện dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty 

trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Văn 

phòng Luật sư, Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp 

tác kinh doanh; Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, Xí 

nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điều hành chung (không bao gồm chi 

nhánh).  

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc 

của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức 

năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Do vậy, 

việc áp dụng thuế suất 20% của chi nhánh căn cứ vào tổng doanh thu 

của toàn bộ doanh nghiệp bao gồm cả doanh thu của chi nhánh.  

Hướng dẫn tỷ lệ phân bổ thuế 
GTGT đầu vào được khấu trừ. 
 
 
 

 

 

 

Công văn 3895/TCT-CS  
Ngày 22/09/2015 

Công văn này hướng dẫn về tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được 

khấu trừ. Theo đó, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài 

sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch 

vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế 

GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán 

riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường 

hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính 

theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của 

hàng hóa, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được...”. 

 


