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BẢN TIN THUẾ 
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(Từ 05/10 – 10/10/2015) 
 

Nội dung                                                                                          Trang 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 2,3 

 

 
 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 3906/TCT-CS 
Ngày 22/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 3909/TCT-CS 
Ngày 22/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế, hóa đơn. 

Công văn 3910/TCT-TNCN  
Ngày 22/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ gia đình, cá nhân hợp tác chăn 

nuôi gà với tổ chức. 

Công văn 3916/TCT-KK  
  Ngày 23/09/2015 

Hướng dẫn chấm dứt hoạt động chi nhánh, đơn vị trực thuộc. 

Công văn 3917/TCT-QLN  
Ngày 23/09/2015 

Hướng dẫn cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế nộp thay cho nhà 

thầu nước ngoài. 

Công văn 3918/TCT-KK  
Ngày 23/09/2015 

Hướng dẫn sử dụng con dấu khi thực hiện thủ tục đăng ký thuế. 

Công văn 3927/TCT-KK  
Ngày 23/09/2015 

Hướng dẫn thuế TNDN. 

Công văn 3942/TCT-CS  
Ngày 24/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế. 

  Công văn 3943/TCT-TNCN  
Ngày 24/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân. 

Công văn 3945/TCT-CS  
Ngày 24/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế. 

 Công văn 3961/TCT-CS  
Ngày 25/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 3962/TCT-CS 
Ngày 25/09/2015 

Hướng dẫn về trả lời văn bản. 

        Công văn 3963/TCT-CS  
Ngày 25/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN. 

             Công văn 3968/TCT QLN  
Ngày 28/09/2015 

Hướng dẫn về cấp hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm. 

Công văn 3970/TCT-CS  
Ngày 28/09/2015 

Hướng dẫn giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ. 

Công văn 4042/TCT-CS 
Ngày 30/09/2015 

Hướng dẫn chính sách thuế GTGT. 

 VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 
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Hướng dẫn chấm dứt hoạt động 
chi nhánh, đơn vị trực thuộc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 3916/TCT-KK  
 Ngày 23/09/2015 

Công văn này hướng dẫn chấm dứt hoạt động chi nhánh, đơn vị trực 

thuộc. Theo đó, căn cứ các quy định của pháp luật về đăng ký doanh 

nghiệp và quản lý thuế nêu trên thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của 

doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh 

nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, trường hợp doanh 

nghiệp thực hiện kê khai nộp thuế chung cho các chi nhánh, đơn vị trực 

thuộc trên cùng địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc 

khai thuế GTGT tập trung cho các đơn vị trực thuộc đặt tại cấp tỉnh khác 

nhưng không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì không 

phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đối với các chi nhánh, đơn vị 
trực thuộc đó (không phải đóng mã số thuế của các chi nhánh, đơn vị 
trực thuộc). 

Hướng dẫn chính sách thuế thu 
nhập cá nhân. 

 
 
 
 
 
 
 

       
 

Công văn 3943/TCT-TNCN  
Ngày 24/09/2015 

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân.Theo đó, 

trường hợp cá nhân người Nhật Bản được công ty mẹ tại Nhật Bản cử 

sang Việt Nam làm việc và là cá nhân cư trú tại Việt Nam; cá nhân này 

vừa thực hiện công việc tại Công ty mẹ ở Nhật Bản vừa thực hiện công 

việc tại Công ty con ở Việt Nam, đồng thời cá nhân được nhận thu nhập 

từ công ty mẹ và công ty con do thực hiện các công việc tại các nơi đó. 

Bên cạnh đó, cá nhân được công ty con tại Việt Nam trả thay tiền thuê 

nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ 

nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại công ty con ở 

Việt Nam trả. Trường hợp cá nhân được nhận thu nhập không bao gồm 

thuế thu nhập cá nhân từ nhiều tổ chức trả thu nhập khác nhau thì thực 

hiện theo hướng dẫn tại điểm b, Khoản 4, Điều 7 Thông tư số 

111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. 

Hướng dẫn chính sách thuế. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 3961/TCT-CS  
Ngày 25/09/2015 

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế. Theo đó, chi phí của doanh 

nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê 

thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo 

Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán 

cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: Mua hàng 

hóa là nông sản, lâm sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp 

bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, 

mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông 

nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; 

mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra; mua phế 
liệu của người trực tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, 

cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cá 

nhân không kinh doanh.Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại 

diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Trường 

hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại 
thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời 

điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định 

lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 
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Hướng dẫn chính sách thuế 
GTGT. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Công văn 4042/TCT-CS 

Ngày 30/09/2015 

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế GTGT. Theo đó, tài sản cố 

định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá 

trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành 

viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị 
thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho 

hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì 

không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh 

có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều 

chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.Trường hợp tài sản 

cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc 

điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không 

chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT 

theo quy định. 

 


