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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 3693/TCT-CS  
Ngày 10/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế GTGT. 

Công văn 3703/TCT-CS  
Ngày 10/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 3704/TCT-CS  
Ngày 10/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với lãi tiền vay. 

Công văn 3705/TCT-CS  
Ngày 10/09/2015 

Hướng dẫn miễn tiền thuê đất. 

Công văn 3708/TCT-DNL  
Ngày 11/09/2015 

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

Công văn 3714/TCT-CS  
Ngày 11/09/2015 

Hướng dẫn trả lời chính sách thuế. 

Công văn 3715/TCT-CS  
Ngày 11/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN. 

Công văn 3716/TCT-CS  
Ngày 11/09/2015 

Hướng dẫn giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ. 

Công văn 3722/TCT-CS  
Ngày 11/09/2015 

Hướng dẫn trả lời chính sách thuế. 

Công văn 3729/TCT-CS  
Ngày 14/09/2015 

Hướng dẫn hóa đơn. 

Công văn 3741/TCT-KK 
Ngày 14/09/2015 

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT. 

Công văn 3747/TCT-TNCN  
Ngày 14/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh. 

        Công văn 3753/TCT-KK  
  Ngày 14/09/2015 

Hướng dẫn hướng dẫn kê khai thuế GTGT vãng lai của Công ty CP 

Toyota Vinh tại tỉnh Hà Tĩnh. 

             Công văn 3761/TCT-CS  
Ngày 15/09/2015 

Hướng dẫn miễn, giảm tiền sử dụng đất. 

Công văn 3810/TCT-CS  
Ngày 17/09/2015 

Hướng dẫn trả lời chính sách thuế. 

Công văn 3865/TCT-KK 
Ngày 21/09/2015 

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT. 

Công văn 3873/TCT-CS 
Ngày 21/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế. 
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 VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn miễn tiền thuê đất. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 3705/TCT-CS  
Ngày 10/09/2015 

Công văn này hướng dẫn miễn tiền thuê đất. Theo đó, trong thời gian 

xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự 

án có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng độc lập với 

nhau thì miễn tiền thuê theo từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc 

lập đó trường hợp không thể tính riêng được từng hạng mục hoặc giai 

đoạn xây dựng độc lập thì thời gian xây dựng được tính theo hạng mục 

công trình có tỷ trọng vốn lớn nhất. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 

quy định: Mỉễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ 

bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt những tối đa không 

quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.Trường hợp ngày bắt 

đầu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu 

lực thi hành nhưng từ ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi 

hành, người thuê đất mới làm thủ tục xin miễn, giảm thì áp dụng quy 

định về miễn, giảm và các quy định khác theo Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP. 

 
Hướng dẫn chính sách thuế đối 
với cá nhân kinh doanh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 3747/TCT-TNCN  
Ngày 14/09/2015 

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh. 

Theo đó, theo quy định trước năm 2015 thì chính sách thuế TNCN đối 

với cá nhân kinh doanh rất phức tạp: thu nhập chịu thuế được xác định 

theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu theo từng ngành nghề của từng địa 

phương, sau đó tính giảm trừ gia cảnh, rồi mới tính thuế theo biểu thuế 

lũy tiến từng phần. Hết năm nếu cá nhân có nhiều nguồn thu nhập thì 

phải tổng hợp thu nhập từ các nguồn trong năm để quyết toán và xác 

định số thuế phải nộp thêm hoặc được hoàn của năm tính thuế đó. Các 

quy định trước năm 2015 như đã nêu làm cho chính sách thuế TNCN đối 

với hộ kinh doanh trở nên kém minh bạch, gây khó khăn cho người nộp 

thuế trong việc tự xác định được số thuế phải nộp, do đó khó giám sát sự 

thực hiện công vụ của các cán bộ thuế.Trên thực tế thì khi thay đổi 

phương pháp tính thuế từ cách tính theo lũy tiến sang cách tính theo thuế 

suất toàn phần có thể làm thay đổi (tăng/giảm) mức thuế phải nộp của 

một số cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu cấp bách của 

Đảng và Chính phủ về việc cắt giảm thủ tục hành chính về thuế, thực 

hiện chính sách thuế đơn giản, công bằng, minh bạch trong cách tính 

nghĩa vụ thuế. Với cùng một mức cho thuê như nhau sẽ có mức nộp thuế 

như nhau, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế có thể 

giám sát việc thực hiện của cơ quan thuế. 
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Hướng dẫn kê khai thuế GTGT 
vãng lai của Công ty CP Toyota 
Vinh tại tỉnh Hà Tĩnh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Công văn 3753/TCT-KK  
  Ngày 14/09/2015 

Công văn này hướng dẫn kê khai thuế GTGT vãng lai của Công ty CP 

Toyota Vinh tại tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng 

đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, 

chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh 

doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong 

một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp 

hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. Khi 

khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng 

hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu 

kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất 

động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã 

nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, 

lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được 

trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng 

của người nộp thuế tại trụ sở chính. 

 
Hướng dẫn chính sách thuế 
TNDN đối với lãi tiền vay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 3704/TCT-CS  
Ngày 10/09/2015 

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với lãi tiền vay. 

Theo đó, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định 

thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan 

thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của 

cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền.Tại công văn số 757/TCT-PC ngày 06/3/2009 của Tổng cục Thuế 

về việc xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp người nộp thuế kê 

khai xác định nghĩa vụ thuế chưa đúng do hướng dẫn của cơ quan thuế. 

Đối với các trường hợp người nộp thuế thực hiện việc kê khai, xác định 

nghĩa vụ thuế chưa đúng do văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế, nếu 

dẫn đến việc kê khai thiếu thuế theo quy định của pháp luật thì phải xác 

định là do lỗi của cơ quan thuế. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền 

thuế đối với trường hợp cơ quan thuế đã có Biên bản làm việc với người 

nộp thuế để xác định lại nghĩa vụ thuế và thông báo cho người nộp thuế 

để nộp số tiền thuế thiếu vào NSNN nhưng người nộp thuế không thực 

hiện theo đúng thông báo của cơ quan thuế. 

 


