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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn số 2597/TCT-CS 
Ngày 10/07/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT. 

Công văn số 2607/TCT-CS 
Ngày 10/07/2014 

Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với xây dựng nhà 

chung cư. 

Công văn số 2609/TCT-CS 
Ngày 10/07/2014 

Hướng dẫn về xác định đối tượng thu tiền sử dụng đất. 

Công văn số 2610/TCT-CS 
Ngày 10/07/2014 

Hướng dẫn về chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. 

Công văn số 2613/TCT-CS 
Ngày 10/07/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế. 

Công văn số 2614/TCT-CS 
Ngày 10/07/2014 

Hướng dẫn về sử dụng hóa đơn GTGT 

Công văn số 2617/TCT-DNL 
Ngày 10/07/2014 

Hướng dẫn về thực hiện hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

Công văn số 2683/TCT-KK 
Ngày 16/07/2014 

Hướng dẫn về tính số tiền chậm nộp tiền thuế. 

Công văn số 2698/TCT-KK 
Ngày 17/07/2014 

Hướng dẫn về kê khai, quyết toán thuế đối với hoạt động chuyển nhượng 

bất động sản. 

Công văn số 2703/TCT-TNCN 
Ngày 17/07/2014 

Hướng dẫn về thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán. 

Công văn số 2718/TCT-KK 
Ngày 17/07/2014 

Hướng dẫn về hướng dẫn quy trình, thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp 

NSNN. 

Công văn số 2727/TCT-DNL 
Ngày 18/07/2014 

Hướng dẫn về kê khai, khấu trừ thuế GTGT. 

Công văn số 2728/TCT-DNL 
Ngày 18/07/2014 

Hướng dẫn về thực hiện quy định về hóa đơn. 

Công văn số 2730/TCT-KK 
Ngày 18/07/2014 

Hướng dẫn về hoàn thuế đối với dự án đầu tư. 

Công văn số 2734/TCT-CS 
Ngày 18/07/2014 

Hướng dẫn về chính sách tiền sử dụng đất. 

Công văn số 2735/TCT-CS 
Ngày 18/07/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT. 

Công văn số 2753/TCT-KK 
Ngày 21/07/2014 

Hướng dẫn về điều chỉnh hóa đơn GTGT. 
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Công văn số 2775/TCT-TNCN 
Ngày 22/07/2014 

Hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn.. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn về kê khai, quyết toán 
thuế đối với hoạt động chuyển 
nhượng bất động sản. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn số 2698/TCT-KK 
Ngày 17/07/2014 

Việc kê khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất 
động sản phát sinh trước năm 2014 được thực hiện như sau: 

- Chỉ tiêu [17] “Thuế TNDN đã tạm nộp kê khai theo tiến độ” trên Phụ lục 

03-5 được tổng hợp từ chỉ tiêu [39] - “Thuế TNDN bổ sung kê khai kỳ 

này” và chỉ tiêu [44] - “Thuế TNDN tạm nộp” của doanh thu thu tiền của 

khách hàng mà đã xác định được chi phí tương ứng với doanh thu trên tờ 

khai 02/TNDN. 

- Chỉ tiêu [D] - “Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản 

còn phải nộp sau khi trừ thuế TNDN đã nộp ở địa phương khác” trên tờ 

khai 03/TNDN được tổng hợp từ chỉ tiêu [18] - “Thuế TNDN còn phải 
nộp” trên phụ lục 03- 5/TNDN. 

Việc quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động 

sản phát sinh từ năm 2014 được thực hiện theo Thông tư số 156/2013/TT-

BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

 

Hướng dẫn về kê khai, khấu trừ 
thuế GTGT. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn số 2727/TCT-DNL 
Ngày 18/07/2014 

Trường hợp Công ty ký hợp đồng  để xây dựng Trung tâm thương mại và 

Khách sạn, công trình đã được nghiệm thu hoàn thành bàn giao giữa 2 bên 

và đưa vào sử dụng thì bên thi công  phải lập hóa đơn GTGT đối với giá 

trị công trình đã nghiệm thu nêu trên vào ngày nghiệm thu, bàn giao công 

trình. Theo báo cáo của Công ty thì bên thi công lập hóa đơn GTGT sau 

thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình. Do đó, cần kiểm tra, xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, 
xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn đối với hành vi vi phạm về lập hóa 

đơn GTGT không đúng thời điểm nghiệm thu bàn giao công trình. Các 

hóa đơn xuất cho Công ty  nêu trên sau khi xử phạt nếu đảm bảo khớp 

đúng, đủ các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định của 

pháp luật thuế được kê khai, khấu trừ thuế GTGT theo quy định. 

 

Hướng dẫn về thực hiện quy định 
về hóa đơn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Về việc thay thế liên 1 hóa đơn bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế 
đã lập: 

Tổng cục thuế có công văn số 3909/TCT-DNL ngày 31/10/2011 hướng 

dẫn thực hiện hóa đơn đối với dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin 

cước trả sau. Theo đó, được thay thế liên 1 hóa đơn bằng bảng kê chi tiết 
số hóa đơn thực tế đã lập. Đối với dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin 

cước trả sau cung cấp cho khách hàng, chỉ lập Liên 2, thay thế Liên 1 

bằng Bảng kê chi tiết hóa đơn đã lập là thực hiện theo hướng dẫn của 

Tổng cục Thuế tại công văn số 3909/TCT-DNL nêu trên. 

- Về việc lập hóa đơn: 

Tại điểm c, Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 

28/9/2010; Điểm c, Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 
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Công văn số 2728/TCT-DNL 
Ngày 18/07/2014 

15/5/2013; Tại điểm c, khoản 1, Điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC 

của Bộ Tài chính quy định. 

“c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn 

phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.”  

Trường hợp thực hiện thay thế Liên 1 hóa đơn bằng Bảng kê chi tiết số 

hóa đơn thực tế đã lập thì Liên 2 hóa đơn có nội dung phải khớp đúng với 

dữ liệu được lưu trữ trên Bảng kê chi tiết hóa đơn thực tế đã lập. Nếu có 

nội dung trên Liên 2 hóa đơn không khớp với dữ liệu đã lập trên Bảng kê 

thì bị xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn theo quy định. 

 

Hướng dẫn về hoàn thuế đối với 
dự án đầu tư. 

 
 
 
 
 
 

Công văn số 2730/TCT-KK 
Ngày 18/07/2014 

Trường hợp Công ty đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ, chưa đi vào hoạt động, có phát sinh số thuế GTGT 

luỹ kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào là chi phí phục vụ cho đầu tư từ 300 

triệu đồng trở lên, thuộc đối tượng và trường hợp hoàn thuế theo các 

hướng dẫn của pháp luật về quản lý thuế thì được hoàn thuế GTGT theo 

đúng quy định của pháp luật. 
Hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty thuộc trường hợp kiểm tra trước, 

hoàn thuế sau. Cục Thuế căn cứ vào tình hình kiểm tra trước hoàn thuế tại 
trụ sở người nộp thuế, thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho người nộp 

thuế theo đúng quy định. 

 

Hướng dẫn về điều chỉnh hóa đơn 
GTGT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn số 2753/TCT-KK 
Ngày 21/07/2014 

Trường hợp Công ty ký hợp đồng bán cát hạt thô tầng đệm cho Công ty 

sản xuất vật liệu xây dựng, căn cứ hợp đồng đã ký Công ty xuất hóa đơn 

GTGT cho Công ty sản xuất vật liệu xây dựng; bên bán và bên mua đã kê 

khai thuế,nhưng sau đó phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất 
lượng phải trả lại một phần hàng hóa thì bên bán và bên mua phải lập biên 

bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ lý do trả lại hàng hóa. Khi 

xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi 

rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền 

thuế GTGT. Hóa đơn này là căn cứ để bên bán điều chỉnh doanh số bán, 

số thuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua, số thuế GTGT 

đầu vào, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công 

bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. 
Trường hợp cơ quan thuế đã công bố quyết kiểm tra thuế, thanh tra thuế 
tại trụ sở người nộp thuế mà phát hiện hồ sơ khai thuế có sai sót, nhầm lẫn 

gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì công ty thực hiện kê khai, điều 

chỉnh theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế tại kỳ tính 

thuế nhận được kết luận, quyết định và bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế 
theo đúng quy định. 

 


