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BẢN TIN THUẾ 
Số 1015 

(Từ 16/03- 21/03/2015) 
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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 1 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 2 
 

 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Thông tư 29/2015/TT-BTC 
Ngày 06/03/2015 

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng 

Bình. 

Công văn 772/TCT-KK 
Ngày 05/03/2015 

Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế đối với dự án đầu tư. 

Công văn 874/TCT-KK 
Ngày 12/03/2015 

Giải đáp vướng mắc về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh 

toán qua ngân hàng). 

Công văn 882/TCT-CS 
Ngày 16/03/2015 

Hướng dẫn về giá tính thuế tài nguyên hàng tồn kho. 

Công văn 893/TCT-TNCN 
Ngày 16/03/2015 

Giải đáp vướng mắc về thuế TNCN. 

Công văn 705/TCT-TNCN 
Ngày 02/03/2015 

Hướng dẫn về thuế TNCN đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự 

án ODA. 

Công văn 773/TCT-KK 
Ngày 05/03/2015 

Hướng dẫn về việc hoàn trả tiền án phí. 

Công văn 877/TCT-KK 
Ngày 13/03/2015 

Hướng dẫn về việc quản lý mã số thuế. 

Công văn 883/TCT-CS 
Ngày 16/03/2015 

Trả lời vướng mắc về chính sách thuế TNDN. 

Công văn 735/TCT-DNL 
Ngày 03/03/2015 

Hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT. 

Công văn 775/TCT-TNCN 
Ngày 05/03/2015 

Hướng dẫn về việc cắt giảm thủ tục hành chính ủy quyền quyết toán thuế 
TNCN. 

Công văn 879/TCT-CS 
Ngày 16/03/2015 

Trả lời chính sách thuế. 

Công văn 886/TCT-CS 
Ngày 16/03/2015 

Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. 

Công văn 747/TCT-KK 
Ngày 04/03/2015 

Hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT. 

Công văn 846/TCT-KK 
Ngày 11/03/2015 

Hướng dẫn hoàn bù trừ các khoản thu nộp NSNN của Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam. 

Công văn 880/TCT-CS 
Ngày 16/03/2015 

Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. 
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Công văn 888/TCT-CS 
Ngày 16/03/2015 

Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế. 

Công văn 749/TCT-CS 
Ngày 04/03/2015 

Trả lời vướng mắc về thuế GTGT. 

Công văn 857/TCT-PC 
Ngày 12/03/2015 

Hướng dẫn việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế. 

Công văn 881/TCT-CS 
Ngày 16/03/2015 

Hướng dẫn về hóa đơn. 

Công văn 890/TCT-CS 
Ngày 16/03/2015 

Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế TNDN. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn về chính sách thuế 
TNDN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 886/TCT-CS 
Ngày 16/03/2015 

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. Theo đó, năm 2007, 

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện di chuyển 

địa điểm đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh sang khu công nghiệp tại Đồng 

Nai thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì thu nhập của 

Doanh nghiệp từ các hoạt động đăng ký tại Giấy chứng nhận đầu tư được 

hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện di chuyển địa điểm 

đến địa bàn ưu đãi đầu tư, cụ thể: miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập 

chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo, không 

được hưởng ưu đãi về thuế suất. Trường hợp năm 2008, 2009 Doanh 

nghiệp được cấp các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thay đổi, bổ sung 

ngành nghề kinh doanh thực hiện dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị 
công nghiệp, thực hiện quyền nhập khẩu, thực hiện quyền phân phối bán 

buôn và quyền phân phối bán lẻ thì các hoạt động nêu trên là hoạt động 

đầu tư mở rộng của Công ty. Công ty áp dụng chính sách thuế thu nhập 

doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư mở rộng theo quy định tại luật thuế 
thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành tương ứng thời 

kỳ thực hiện dự án đầu tư mở rộng. 

Hướng dẫn về việc hoàn thuế 
GTGT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 747/TCT-KK 
Ngày 04/03/2015 

Công văn này hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT. Theo đó, Doanh 

nghiệp có dự án đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, cao ốc văn 

phòng, căn hộ cao cấp, khách sạn và các công trình phục vụ có liên quan 

để cho thuê và bán các căn hộ cho các đối tượng được phép..., hoạt động 

kinh doanh dịch vụ bất động sản, cơ sở kinh doanh kê khai thuế tại tờ khai 

thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT; nếu đủ thủ tục thì Doanh nghiệp 

được xét hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 

số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp 

Doanh nghiệp đã thực hiện kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư theo mẫu 

tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) thì đề nghị 
Cục Thuế hướng dẫn Doanh nghiệp kê khai điều chỉnh theo đúng quy 

định tại Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật thuế giá trị gia tăng. 



               
 

 

 

YOU’RE SMOOTH, YOU’RE SAVING 
                                

Bản tin này do Công ty cổ phần Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bản tin được xây dựng dựa trên những nguồn thông 
tin đáng tin cậy mà Tài Việt thu thập được. Tài Việt không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng 

những thông tin được cung cấp từ bản tin này. Để biết thêm chi tiết, Quý độc giả vui lòng liên hệ đường dây tư vấn số ℡1088 nhánh 7 

hoặc infotaiviet@gmail.com. 

 

3 

Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế 
đối với dự án đầu tư. 
 
 
 

Công văn 772/TCT-KK 
Ngày 05/03/2015 

Công văn này hướng dẫn thực hiện hoàn thuế đối với dự án đầu tư. Theo 

đó, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mới 

thành lập từ dự án đầu tư, có dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc bán 

một phần, một phần làm tài sản cho thuê thì cơ sở kinh doanh kê khai thuế 
GTGT tại tờ khai mẫu số 01/GTGT, gửi giấy đề nghị hoàn trả khoản thu 

NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 

156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. 

Giải đáp vướng mắc về chứng từ 
thanh toán không dùng tiền mặt 
(thanh toán qua ngân hàng). 
 
 

Công văn 874/TCT-KK 
Ngày 12/03/2015 

Công văn này giải đáp vướng mắc về chứng từ thanh toán không dùng 

tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng). Theo đó, trường hợp trên chứng từ 

thanh toán qua ngân hàng do ngân hàng cấp cho người trả tiền hoặc người 

thụ hưởng không có thông tin về "địa chỉ của ngân hàng" nhưng thông tin 

về "tên của ngân hàng" đã bao gồm thông tin về tên Chi nhánh ngân hàng 

(như: "Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Ba Đình", "Vietcombank Ba 

Đình",.. ) thì chứng từ thanh toán này được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT. 

 

Hướng dẫn về chính sách thuế 
TNDN. 

 
Công văn 880/TCT-CS 

Ngày 16/03/2015 

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. Theo đó, năm 2011, 

năm 2012 và năm 2013, Doanh nghiệp phát sinh thu nhập từ các hoạt 
động không được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thu 

nhập từ các hoạt động này là thu nhập khác, Doanh nghiệp không được 

hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với khoản thu nhập khác nêu trên. 

 


