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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 5235/BTC-CST 
ngày 08 tháng 05 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v thuế BVMT đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế 

Công văn 1553/TCT-TNCN 
ngày 24 tháng 04 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v miễn giảm thuế TNCN đối với người mắc bệnh hiểm nghèo 

Công văn 1594/TCT-CS 
ngày 24 tháng 04 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v chính sách thuế 

Công văn 1546/TCT-CS 
ngày 24 tháng 04 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v thuế GTGT. 

Công văn 1550/TCT-CS 
ngày 24 tháng 04 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v chính sách thuế. 

Công văn 1543/TCT-CS 
ngày 24 tháng 04 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v thuế GTGT. 

Công văn 1510/TCT-KK 
ngày 23 tháng 04 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v hoàn thuế giá trị gia tăng 

Công văn 1523/TCT-KK 
ngày 23 tháng 04 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân 

Công văn 1517/TCT-KK 
ngày 23 tháng 04 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v ngành nghề đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Công văn 5235/BTC-CST 
ngày 08 tháng 05 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

 

Về việc nộp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng túi nilon nhập khẩu làm 

nguyên liệu gia công xuất khẩu:  

Căn cứ các quy định của pháp luật thì trường hợp các doanh nghiệp nhập khẩu túi 

ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT, sau đó lượng túi ni lông này được đóng gói 

(luồn) vào trong bao bì PP (bao bì PP do doanh nghiệp sản xuất ra) là bao bì đóng 

gói sẵn hàng hóa quy định tại điểm a2 Khoản a Điều 1 Thông tư số 159/2012/TT-

BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính và doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu bao bì 

PP nêu trên thì Doanh nghiệp không phải kê khai, nộp thuế BVMT đối với lượng túi 

ni lông nêu trên khi nhập khẩu. 
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Công văn 1553/TCT-TNCN 
ngày 24 tháng 04 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

Về việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân đồi với trường hợp người nộp thuế mắc 
bệnh hiểm nghèo: 
Căn cứ theo quy định hiện hành, trường hợp người nộp thuế mắc các bệnh hiểm 
nghèo như ung thư,… nằm trong danh mục bệnh hiểm nghèo theo công văn 
số 6383/BTC-TCT ngày 18/05/2015 của Bộ Tài chính mà hàng năm phát sinh chi 
phí khám sử dụng thuốc theo chỉ định của cơ quan y tế hoặc bác sỹ có đầy đủ hồ 
sơ thì được xét giảm thuế TNCN theo quy định. 

Bộ Tài Ch 

Công văn 1550/TCT-CS 
ngày 24 tháng 04 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

Về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế nhà thầu 
đối với dịch vụ quảng cáo từ Google, Facebook: 

- Về chính sách thuế giá trị gia tăng: trường hợp doanh nghiệp tại Việt Nam 
thuê đơn vị khác tại Việt Nam thực hiện quảng cáo trên Facebook, Google 
thì thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí quảng cáo phục vụ hoạt động 
sản xuất kinh doanh chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ nếu 
đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng. 

- Về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp: trường hợp doanh nghiệp có 
phát sinh chi phí đăng quảng cáo trên Facebook, Google nếu khoản chi 
này đáp ứng đủ các điều kiện thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp mang 
tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp và chứng từ thanh toán không 
dùng tiền mặt theo quy định đối với giá trị thanh toán trên 20 triệu đồng thì 
được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

- Về thuế nhà thầu: trường hợp Google, Facebook (Nhà thầu nước ngoài) ký 
hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam để cung cấp dịch vụ quảng cáo trên 
ứng dụng Google, Facebook và phát sinh thu nhập tại Việt Nam 
thì Google, Facebook thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu (thuế GTGT, thuế 
TNDN) tại Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm khai, khấu trừ 
và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài theo quy định. 

  

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=6383/BTC-TCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1

