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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Chỉ thị số 01/CT-TCT 
Ngày 19/08/2014 

Về việc tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, 

tác phong ứng xử của công chức thuế đối với người nộp thuế và đẩy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. 

Quyết định số 1279/QĐ-TCT 
Ngày 12/08/2014 

Về việc ban hành quy trình quản lý ấn chỉ. 

Công văn số 3049/TCT-KK 
Ngày 05/08/2014 

Hướng dẫn về kê khai nộp thuế GTGT vãng lai. 

Công văn số 3137/TCT-CS 
Ngày 11/08/2014 

Hướng dẫn về thuế GTGT. 

Công văn số 3144/TCT-CS 
Ngày 11/08/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. 

Công văn số 3228/TCT-KK 
Ngày 12/08/2014 

Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại quy trình hoàn thuế 905. 

Công văn số 3235/TCT-KK 
Ngày 13/08/2014 

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Chi nhánh. 

Công văn số 3238/TCT-CS 
Ngày 13/08/2014 

Hướng dẫn về chính sách thu tiền thuê đất. 

Công văn số 3240/TCT-CS 
Ngày 13/08/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế. 

Công văn số 3243/TCT-KK 
Ngày 13/08/2014 

Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT dự án ODA. 

Công văn số 3255/TCT-DNL 
Ngày 14/08/2014 

Hướng dẫn về thuế GTGT đối với số tiền thu được từ việc khai thác tài 

sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý. 

Công văn số 3257/TCT-DNL 
Ngày 14/08/2014 

Hướng dẫn về kê khai thuế GTGT. 

Công văn số 3258/TCT-CS 
Ngày 14/08/2014 

Trả lời chính sách thuế. 

Công văn số 3259/TCT-CS 
Ngày 14/08/2014 

Hướng dẫn về thuế GTGT. 

Công văn số 3261/TCT-CS  
Ngày 14/08/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. 

Công văn số 3262/TCT-CS 
Ngày 14/08/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. 

Công văn số 3263/TCT-CS 
Ngày 14/08/2014 

Hướng dẫn về hóa đơn. 
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Công văn số 3266/TCT-KK 
Ngày 14/08/2014 

Hướng dẫn về hoàn thuế sau sáp nhập. 

Công văn số 3267/TCT-KK 
Ngày 14/08/2014 

Hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng. 

Công văn số 3268/TCT-KK 
Ngày 14/08/2014 

Hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT. 

Công văn số 3269/TCT-KK 
Ngày 14/08/2014 

Hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng. 

Công văn số 3270/TCT-KK 
Ngày 14/08/2014 

Hướng dẫn về xử lý hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 

ra nước ngoài. 

Công văn số 3271/TCT-KK 
Ngày 14/08/2014 

Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT. 

Công văn số 3296/TCT-QLN 
Ngày 15/08/2014 

Hướng dẫn về cưỡng chế nợ thuế. 

Công văn số 3310/TCT-CS 
Ngày 15/08/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. 

Công văn số 3311/TCT-CS 
Ngày 15/08/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế. 

Công văn số 3312/TCT-CS 
Ngày 15/08/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT. 

Công văn số 3315/TCT-CS 
Ngày 15/08/2014 

Hướng dẫn về thuế GTGT. 

Công văn số 3317/TCT-CS 
Ngày 15/08/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. 

Công văn số 3319/TCT-CS 
Ngày 15/08/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. 

Công văn số 3321/TCT-CS 
Ngày 15/08/2014 

Hướng dẫn về chính sách thuế. 

Công văn số 3369/TCT-HTQT 
Ngày 19/08/2014 

Hướng dẫn về thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối 

tượng cư trú của nước ngoài. 

Công văn số 3370/TCT-TNCN 
Ngày 19/08/2014 

Hướng dẫn về trách nhiệm kê khai nộp thuế TNCN đối với người nước 

ngoài. 

Công văn số 11623/BTC-TCT 
Ngày 19/08/2014 

Hướng dẫn về hóa đơn bán hàng. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn về chính sách thuế. 
 

 

 

 

 

 
 

Công văn số 3240/TCT-CS 
Ngày 13/08/2014 

Trường hợp cá nhân góp vốn vào Công ty bằng tài sản đồng thời tại Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư 

ghi tăng vốn điều lệ (tương ứng phần vốn tham gia góp vốn bằng tài sản) 

và tài sản góp vốn này đã tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh tạo 

doanh thu; trong quá trình Công ty hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu 

tài sản góp vốn của cá nhân thành tài sản của Công ty thì tài sản này được 

ghi nhận là tài sản góp vốn kể từ thời điểm cá nhân thực hiện góp vốn và 

đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố ghi tăng vốn điều lệ. Công ty 

được trích khấu hao vào chi phí được trừ đối với TSCĐ góp vốn có tham 

gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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Hướng dẫn về hóa đơn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn số 3263/TCT-CS 
Ngày 14/08/2014 

Trường hợp Công ty gửi tới Chi cục Thuế Thông báo phát hành hóa đơn 

GTGT ký hiệu mẫu số 01GTKT3/002 nhưng lại lập hóa đơn GTGT ký 

hiệu mẫu số 01GTKT3/001 giao cho khách hàng là chưa đúng quy định. 

Tuy nhiên các hóa đơn đã lập sai ký hiệu số thứ tự mẫu hóa đơn của Công 

ty đã được Công ty khách hàng và người mua kê khai thuế, Công ty đã kê 

khai nộp thuế đối với các hóa đơn này và sai sót trên hóa đơn là sai sót về 

số thứ tự mẫu hóa đơn, các chỉ tiêu bắt buộc khác đúng theo quy định và 

không ảnh hưởng đến tiền thuế, tổng giá thanh toán thì Công ty khách 

hàng và người mua phải lập biên bản ghi nhận sai sót đối với những hóa 

đơn đã lập nêu trên, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa 

đơn điều chỉnh ghi điều chỉnh về ký hiệu mẫu số hóa đơn là 

01GTKT3/001 nay điều chỉnh thành 01GTKT3/002 và liệt kê đầy đủ các 

số hóa đơn đã lập sai ký hiệu số thứ tự mẫu hóa đơn (mỗi khách hàng lập 

một biên bản ghi nhận sai sót và một hóa đơn điều chỉnh cho các số hóa 

đơn lập sai ký hiệu số thứ tự mẫu hóa đơn đã giao cho khách hàng) theo 

quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 

15/5/2013 và khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 

31/3/2014 của Bộ Tài chính. Các hóa đơn điều chỉnh về ký hiệu số thứ tự 

mẫu hóa đơn này không dùng để kê khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai 

thuế. 

Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 6 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. 

 

Hướng dẫn về hoàn thuế giá trị 
gia tăng. 

 
 
 
 
 
 
 

Công văn số 3267/TCT-KK 
Ngày 14/08/2014 

 Trường hợp Công ty TNHH góp vốn hợp tác kinh doanh bằng quyền sử 

dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm với Công ty cổ phần thì Công ty 

TNHH phải chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang 

giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Sau khi 

hoàn thành các thủ tục về đất đai theo đúng quy định, nếu Công ty cổ phần 

đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại điểm 

1.2(c), điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC, quy định 

tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC và quy định tại Điều 

14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì Công ty cổ phần được 

xem xét, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư nhà máy theo 

quy định. 

 

Hướng dẫn về chính sách thuế 
TNDN. 

 
 
 
 
 

Công văn số 3310/TCT-CS 
Ngày 15/08/2014 

Trường hợp Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần sau ngày 

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng trước ngày 

Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng các điều 

kiện ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì được 

hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự 

án đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC. Trong cùng 

khoảng thời gian Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án 

đầu tư mở rộng và diện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thì Công ty 

được lựa chọn ưu đãi có lợi nhất. 
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Hướng dẫn về thuế GTGT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn số 3315/TCT-CS 
Ngày 15/08/2014 

Trường hợp Công ty có công trình xây dựng nhà máy sản xuất chế biến gỗ 

(hạng mục nhà xưởng, hàng rào bảo vệ), công trình được cấp phép xây 

dựng theo quy định và sửa chữa Văn phòng làm việc, việc xây dựng công 

trình và sửa chữa Văn phòng là để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty, đồng thời tại kỳ hoàn thuế, Công ty có phản ánh, ghi 

chép sổ sách kế toán và đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo quy định 

tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài 

chính thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được 

xem xét hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 18 

Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính. 

Đối với công trình sửa chữa Văn phòng làm việc không có giấy phép xây 

dựng thì Cục Thuế xem xét hồ sơ cụ thể và phối hợp với cơ quan có thẩm 

quyền để xử lý theo quy định. 

 


