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VĂN BẢN MỚI 

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 
25/08/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, 
đơn giản các thủ tục hành chính về thuế 

Ngàu 25/08/2014, Bộ Tài chính ban hành 
Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 
số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông 
tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, 
Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 
10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC 
ngày 17/06/2011, Thông tư số 39/2014/TT-
BTC ngày 31/03/2014, Thông tư số 
78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài 
chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành 
chính về thuế. 

Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/08/2014 
của Chính Phủ 

Ngày 25/08/2014, Chính Phủ ban hành Nghị 
quyết số 63/NQ-CP về một số giải pháp về 
thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh 
sự phát triển của doanh nghiệp. 
 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 
 
LUẬT QUẢN LÝ THU Ế (QLT) 

Thủ tục cưỡng chế thông báo hóa đơn 
không còn giá trị sử dụng. 

Ngày 18/08/2014, Cục thuế XNK ban hành 
Công văn số 2283/TXNK-QLN trả lời về việc 
thủ tục áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp 
thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 
khi cơ quan hải quan yêu cầu. Theo đó, khi cơ 
quan Hải quan có văn bản yêu cầu cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp đối tượng nợ thuế ra 
quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông 

báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng thì cơ 
quan thuế thực hiện theo các thủ tục: 

• Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực 
tiếp có trách nhiệm thông báo cho đối 
tượng bị cưỡng chế trong thời hạn 03 
ngày làm việc trước khi thông báo hóa 
đơn không có giá trị sử dụng; 

• Khi thực hiện biện pháp cưỡng chế 
theo quy định tại Điều này, cơ quan 
thuế phải ra quyết định cưỡng chế và 
thông báo công khai trên phương tiện 
thông tin đại chúng về số hóa đơn 
không còn giá trị sử dụng. 

• Cơ quan thuế thông báo chấm dứt việc 
thực hiện biện pháp cưỡng chế quy 
định tại Điều này khi đối tượng bị 
cưỡng chế nộp đủ số tiền thuế nợ, tiền 
chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền 
chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà 
nước. 

Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại quy trình 
miễn giảm thuế ban hành theo Quyết định 
1444/QĐ-TCT ngày 24/10/2011. 

Ngày 19/08/2014, Tổng cục Thuế đã có công 
văn số 3368/TCT-KK Sửa đổi, bổ sung một 
số điểm tại quy trình miễn giảm thuế ban 
hành theo Quyết định 1444/QĐ-TCT ngày 
24/10/2011 như sau: 

1. Về trường hợp cơ quan Thuế quyết định 
miễn thuế, giảm thuế: thực hiện theo quy định 
tại Điều 21 và Điều 46 Chương VI Thông tư 
số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của 
Bộ Tài chính. 
2. Bổ sung nội dung liên quan đến giải quyết 
hồ sơ miễn thuế, giảm thuế sửa đổi, bổ sung 
Tiết d Điểm 2.2 Mục I Phần II quy trình miễn 
thuế, giảm thuế ban hành kèm theo Quyết 
định số 1444/QĐ-TCT ngày 24/10/2011. 
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3. Các mẫu biểu báo cáo quy định tại Quy 
trình miễn thuế, giảm thuế ban hành kèm theo 
Quyết định 1444/QĐ-TCT ngày 24/10/2011 
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được sửa 
đổi, bổ sung theo Phụ lục ban hành kèm theo 
công văn này. 
4. Về việc báo cáo tổng hợp tình hình miễn, 
giảm thuế: liên quan đến báo cáo chi tiết kết 
quả và tình hình miễn thuế, giảm thuế thực 
hiện theo mẫu số 05/QTr-MGT và báo cáo 
tổng hợp tình hình miễn, giảm thuế thực hiện 
theo mẫu 06/QTr-MGT nêu tại Quy trình 
miễn, giảm thuế ban hành kèm theo Quyết 
định số 1444/QĐ-TCT ngày 24/10/2011 của 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được thay 
bằng báo cáo theo mẫu 06/QTr-MGT và mẫu 
số 07/QTr-MGT nêu trên. 
5. Các mẫu biểu báo cáo nêu trên được áp 
dụng thực hiện kể từ ngày 01/9/2014. 
 
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Tài sản góp vốn trong thời gian chuyển 
quyền sở hữu được trích khấu hao vào chi 
phí được trừ 

Ngày 13/08/2014, Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 3240/TCT-CS trả lời về việc tài 
sản góp vốn trong thời gian chuyển quyền sở 
hữu như sau: 

Trường hợp cá nhân góp vốn vào doanh 
nghiệp bằng tài sản như: Nhà nghỉ cho nhân 
viên, nhà làm việc,... Đồng thời doanh nghiệp 
đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh ghi tăng vốn điều lệ (tương ứng phần 
vốn cá nhân 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 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chuyển 
quyền sở hữu tài sản góp vốn của cá nhân 
thành tài sản của doanh nghiệp thì tài sản này 
được ghi nhận là tài sản góp vốn kể từ thời 

điểm cá nhân đó thực hiện góp vốn và đã 
được ghi tăng vốn điều lệ theo như Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh. Doanh 
nghiệp được trích khấu hao vào chi phí được 
trừ đối với TSCĐ góp vốn có tham gia vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Kê khai chuyển lỗ đối với các doanh 
nghiệp sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ 
trong kế toán 

Ngày 11/08/2014, Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 3144/TCT-CS trả lời vướng mắc 
sách thuế đối với hoạt động chuyển lỗ như 
sau: 

Trường hợp Công ty được Bộ Tài chính cho 
phép sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong 
kế toán và đã quy đổi ra đồng Việt Nam khi 
nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế, khi 
Công ty thực hiện chuyển lỗ theo quy định thì 
số lỗ được chuyển là số lỗ tính bằng đồng 
Việt Nam đã được kê khai trong hồ sơ quyết 
toán thuế TNDN các năm trước đã nộp cho 
cơ quan thuế.  

Cách thức xác định chi phí lãi tiền vay 
tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký 
còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong 
điều lệ của doanh nghiệp. 

Ngày 25/07/2014, Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 2826/TCT-CS trả lời về cách 
xác định chi phí lãi tiền vay tương ứng với 
phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu. Theo 
đó, số chi phí lãi vay bị loại ra khỏi chi phí 
khi tính thuế TNDN được tính bằng tỷ lệ vốn 
góp thiếu trong kỳ nhân (x) với tổng số chi 
phí lãi vay phát sinh trong kỳ. Ví dụ cụ thể 
được trình bày trong Công văn số 2826/TCT-
CS. 
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Cách xác định ưu đãi thuế TNDN theo địa 
bàn đối với doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực xây dựng và thương mại. 

Ngày 27/08/2014, Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 12024/BTC-TCT trả lời về cách 
xác định ưu đãi thuế theo địa ban đối với doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và 
thương mại với nội dung chính như sau: 

• Doanh nghiệp thành lập ở địa bàn đặc biệt 
khó khăn thì khi phát sinh doanh thu, thu 
nhập chịu thuế tại địa bàn được xếp loại 
nào thì tính theo ưu đãi theo địa hình tại địa 
bàn đó. 

• Doanh nghiệp thành lập ở địa bàn khó khăn 
khi phát sinh doanh thu, thu nhập chịu thuế 
ở địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn 
được xác định ưu đãi theo địa bàn khó 
khăn; phát sinh doanh thu, thu nhập chịu 
thuế ở địa bàn không thuộc địa bàn ưu đãi 
đầu tư thì không đưuọc ưu đãi đầu tư theo 
địa bàn. 

• Doanh nghiệp thành lập ở địa bàn không 
thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư có phát sinh 
doanh thu, thu nhập chịu thuế ở địa bàn ưu 
đãi đầu tư cũng không được ưu đãi đầu tư. 

Đối với việc kê khai thuế TNDN chư phù hợp 
theo cách xác định ưu đãi thuế nêu trên thì sẽ 
xử lý như sau: 

• Doanh nghiệp chưa được kiểm tra thuế, 
thanh tr thuế: được kê khai điều chỉnh, bổ 
sung theo quy định tại Luật quản lý thuế và 
các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý 
thuế. Nếu việc kê khai điều chỉnh, bổ sung 
theo hướng dẫn nêu trên dẫn đến thiếu số 
tiền thuế phải nộp thì doanh nghiệp phải nộp 
đủ số tiền thuế thiếu vào NSNN và không 
phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế (nếu có). 

• Doanh nghiệp đã được cơ quan thuế thanh 
tra, kiểm tra có nội dung liên quan đến vấn 

đề ưu đãi thuế TNDN nêu trên nhưng xử lý 
chưa phù hợp với hướng dẫn nêu trên thì 
sẽ điều chỉnh lại theo hướng dẫn nêu trên. 
Nếu sau khi điều chỉnh lại, doanh nghiệp 
có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế 
phải nộp thì được bù trừ với số tiền thuế 
phải nộp của kỳ thuế tiếp theo. Nếu sau 
khi điều chỉnh lại dẫn đến thiếu số tiền 
thuế phải nộp thì doanh nghiệp phải nộp 
đủ số tiền thuế thiếu vào NSNN và không 
phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế (nếu có). 

THUẾ GIÁ TR Ị GIA TĂNG 

Hóa đơn đối với ti ền nhận bồi thường 

Ngày 08/08/2014, Bộ Tài chính ban hành 
Công văn số 11107/BTC-CST. Theo đó 
khoản thu của Bên mua từ việc sửa chữa, thay 
thế hàng hỏng cho Bên Bán (doanh nghiệp 
trong nước hoặc nước ngoài) là khoản thu về 
bồi thường, không phải kê khai, tính nộp thuế 
GTGT. Bên Bán trả tiền bồi thường cho Bên 
Mua nên không phát sinh thu nhập của Bên 
Bán (bên nước ngoài) tại Vi ệt Nam, và do 
vậy không phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu. 
 
Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ XK 
Kê khai nộp thuế GTGT vãng lai do Tổng 
cục Thuế ban hành 
 
Ngày 05/08/2014, Tổng cục Thuế ra Công 
văn số 3049/TCT-KK. Theo đó, trường hợp 
Doanh nghiệp có trụ sở chính tại một tỉnh, 
thành phố thực hiện ký hợp đồng mua vật liệu 
xây dựng (đất, cát, đá dăm) của các nhà cung 
cấp tại địa phương (khác nơi đặt trụ sở chính); 
đồng thời ký hợp đồng bán hàng trực tiếp cho 
nhà thầu thi công tại địa phương đó thì hoạt 
động kinh doanh này không phải là hoạt động 
bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Doanh thu từ 
hoạt động bán hàng nêu trên, Công ty thực 
hiện kê khai nộp thuế GTGT tại trụ sở chính. 
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Thuế GTGT đối với hàng hóa nông, lâm, 
thủy sản của Siêu thị bán lẻ cho khách hàng 
 
Ngày 06/08/2014, Tổng cục Thuế ra Công văn 
3070/TCT-CS. Theo đó: 
 
Trường hợp Siêu thị là tổ chức nộp thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi Siêu 
thị cung cấp các sản phẩm trồng trọt, chăn 
nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc 
chỉ qua sơ chế, bảo quản thông thường cho 
doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh 
thương mại thì không phải kê khai, tính nộp 
thuế GTGT;  
 
Trường hợp Siêu thị cung cấp các hàng hóa 
trên cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân 
kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì 
phải thực hiện kê khai, tính nộp thuế GTGT 
theo mức thuế suất 5% theo quy định. 

Thuế GTGT đối với tr ường hợp tài khoản 
chưa thông báo với cơ quan thuế 

Ngày 12/08/2014, Tổng cục Thuế ra Công văn 
3210/TCT-CS. Theo đó, trường hợp Doanh 
nghiệp đã đưa vào kê khai các ủy nhiệm chi 
thanh toán cho các hóa đơn mua hàng để khấu 
trừ, hoàn thuế qua một tài khoản ngân hàng, 
tài khoản này chưa thông báo với cơ quan 
Thuế (Tài khoản của Doanh nghiệp mở vào từ 
trước thời điểm đó và đã sử dụng để thanh 
toán cho các giao dịch mua, bán đến nay). Sau 
khi Cục Thuế công bố Quyết định kiểm tra, 
Doanh nghiệp đã nộp tờ khai điều chỉnh, bổ 
sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-
MST bổ sung thông tin tài khoản của Doanh 
nghiệp. Thì Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt đối 
với hành vi vi phạm các quy định về cung cấp 
thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế; 
đồng thời giải quyết cho hoàn thuế số GTGT 
nêu trên nếu đáp ứng điều kiện hoàn thuế theo 
quy định. 

Sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ 
xuất khẩu 

Ngày 06/08/2012, Tổng cục Thuế ra Công 
văn 3067/TCT-CS. Theo đó, trường hợp từ 
tháng 03 đến tháng 12/2013, doanh nghiệp 
xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ nhưng vẫn xuất 
hóa đơn GTGT thay vì phải xuất hóa đơn 
xuất khẩu thì Cục Thuế kiểm tra cụ thể nếu 
thực tế hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp 
đã thực xuất khẩu, hồ sơ của doanh nghiệp 
đáp ứng được đầy đủ các điều kiện khấu trừ, 
hoàn thuế đầu vào đối với hàng xuất khẩu 
theo quy định; riêng hóa đơn doanh nghiệp 
vẫn xuất hóa đơn GTGT thay vì phải xuất hóa 
đơn xuất khẩu, hóa đơn vẫn còn lưu tại quyển. 
Đồng thời, tại kỳ hoàn thuế doanh nghiệp đã 
thực hiện hạch toán kế toán doanh thu, chi phí 
của hàng xuất khẩu trên sổ kế toán, có hợp 
đồng bán hàng xuất khẩu, tờ khai hải quan, 
INVOICE, chứng từ thanh toán qua Ngân 
hàng theo quy định thì Cục Thuế chấp thuận 
cho doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ, 
hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng của các 
lô hàng xuất khẩu. 

Công văn 3218/TCT-CS năm 2014 Về cấp 
lẻ hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành 

Theo đó, việc bán tài sản đảm bảo tiền vay do 
tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án 
thực hiện theo quy định của pháp luật về xử 
lý tài sản đảm bảo tiền vay không thuộc đối 
tượng chịu thuế GTGT nên không thuộc đối 
tượng được cấp hóa đơn lẻ theo quy định tại 
Thông tư số 39/2014/TT-BTC. 



 
 
 

 

Nội dung trình bày trong bản tin chỉ mang tính chất tổng hợp để tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cho khách 
hàng. 
 

5

Thuế GTGT của Dự án đầu tư mới. 
 
Ngày 18/08/2014, Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn 3343/TCT-CS Ngày 18/8/2014 về 
chính sách thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban 
hành. Theo đó, trường hợp cơ sở kinh doanh 
đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án 
đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để 
bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng 
trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa 
đi vào hoạt động, cơ sở kinh doanh đã thành 
lập chi nhánh, chi nhánh đã đăng ký thuế và 
được cấp mã số thuế, nhưng chi nhánh không 
quản lý dự án, dự án vẫn do cơ sở kinh doanh 
trực tiếp quản lý, chưa bàn giao cho chi nhánh, 
cơ sở kinh doanh đã và đang tiến hành kê khai 
riêng thuế GTGT đầu vào cho dự án trên Mẫu 
số 02/GTGT và lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT 
riêng đối với số thuế đầu vào của dự án thì Cơ 
sở kinh doanh được xem xét, hoàn thuế GTGT 
đầu vào cho dự án đầu tư sau khi bù trừ với 
việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản 
xuất kinh doanh đang thực hiện. 

Thuế GTGT đối với hoạt động bán hàng 
ngoài lãnh thổ, bên mua làm thủ tục nhập 
khẩu vào Việt Nam 

Ngày 20/08/2014, Tổng cục Thuế ra Công văn 
3511/TCT-CS. Theo đó, trường hợp Doanh 
nghiệp tại Vi ệt Nam có hợp đồng mua hàng 
hóa nhập khẩu từ bên nước ngoài với điều 
khoản giao hàng tại cửa khẩu quốc tế Việt 
Nam, sau đó Doanh nghiệp này có hợp đồng 
bán hàng hóa nhập khẩu trên cho Doanh 
nghiệp khác tại Vi ệt Nam với điều khoản giao 
hàng trực tiếp tại cửa khẩu quốc tế Việt Nam 
(không qua kho) thì hoạt động bán hàng hóa 
theo phương thức như trên có điểm giao, nhận 
hàng hóa thuộc lãnh thổ Việt Nam thuộc đối 
tượng phải chịu thuế GTGT. 

THUẾ NHÀ THẦU 

Chính sách thuế đối với hoạt động cung 
cấp hàng hóa kèm theo điều kiện bảo hành 

Ngày 22/08/2014, Bộ Tài chính ban hành Công 
văn số 11779/BTC-CST hướng dẫn chính sách 
thuế đối với hoạt động cung cấp hàng hóa kèm 
theo điều kiện bảo hành. Theo đó, trường hợp 
Công ty ký hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch 
vụ với nhà cung cấp nước ngoài theo điều 
khoản giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc 
giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam, trong đó nhà 
cung cấp nước ngoài không thực hiện bất kỳ 
hoạt động dịch vụ nào tại Việt Nam liên quan 
đến việc cung cấp hàng hóa dịch vụ đó, ngoại 
trừ điều khoản bảo hành miễn phí thì nhà cung 
cấp nước ngoài không thuộc đối tượng nộp thuế 
nhà thầu tại Việt Nam. 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Hoàn thuế TNCN trong tr ường hợp cá 
nhân nhận lương không bao gồm thuế. 

Ngày 27/08/2014, Tổng cục Thuế ra Công 
văn số 3627/TCT-TNCN. Theo đó, cá nhân 
nhận lương không bao gồm thuế và thực hiện 
ủy quyền quyết toán cho Công ty thì việc 
hoàn thuế TNCN của cá nhân được thực hiện 
thông qua Công ty. Việc thanh toán tiền thuế 
TNCN được hoàn giữa Công ty và cá nhân 
thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng lao 
động. Trường hợp Công ty trả lương cho cá 
nhân không bao gồm thuế TNCN và cá nhân 
nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan 
thuế thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực 
hiện trực tiếp cho cá nhân. Việc thanh toán 
tiền thuế TNCN được hoàn giữa Công ty và 
cá nhân thực hiện theo thỏa thuận tại hợp 
đồng lao động. 
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THUẾ KHÁC 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-
BTC của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ. 

Ngày 26 tháng 8 năm 2014 Tổng cục thuế ban 
hành Công văn số 3609/TCT-CS giới thiệu nội 
dung mới của TT số 119/2014/TT-BTC về cải 
cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế. 
Theo đó một số điểm mới về hóa đơn bán 
hàng và cung ứng dịch vụ như sau: 

- Bổ sung hướng dẫn về thay thế liên 1 hóa đơn 
bằng Bảng kê đối với một số ngành, lĩnh vực. 
- Bổ sung hướng dẫn về lập hóa đơn đối với 
tiêu thức “đơn vị tính” 
- Bỏ hướng dẫn doanh nghiệp mới thành lập phải 
báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. 

Sử dụng hóa đơn khi xuất hàng hóa vào 
khu phi thuế quan và làm hồ sơ hải quan 

Ngày 14/08/2014, Bộ Tài chính ban hành 
Công văn số 11352/BTC- TCHQ để hướng 
dẫn thực hiện thống nhất Nghị định số 
04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính 
phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 của Bộ Tài chính về việc lập, sử 
dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 
xuất khẩu, xuất khẩu vào khu phi thuế quan. 
Theo đó:  

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ra 
nước ngoài sử dụng hóa đơn thương mại để 
thay thế hóa đơn xuất khẩu.  

Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu 
hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ 
hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn GTGT hoặc 
hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư 
số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/20114 của Bộ 
Tài chính. 

Không phải lập hóa đơn GTGT với phí bảo 
trì phần sở hữu chung của nhà chung cư 
(2% ti ền bán căn hộ) 

Ngày 26/08/2014, Tổng cục Thuế ra Công 
văn 3583/TCT-CS. Theo đó, Chủ đầu tư thực 
hiện kê khai, tính nộp thuế (GTGT, TNDN) 
đối với phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà 
chung cư (2% tiền bán căn hộ). Đồng thời khi 
thu khoản tiền phí bảo trì (2% trên tổng giá trị 
hợp đồng) thì chủ đầu tư không phải lập hóa 
đơn GTGT. 

Hoàn thuế nhập khẩu hàng tái xuất quá 
365 ngày 

Ngày 06/8/2014 Tổng cục Hải quan ban hành 
Công văn số 9864/TCHQ-TXNK hướng dẫn 
việc hoàn thuế nhập khẩu hàng tái xuất quá 365 
ngày, cụ thể: Hàng hóa nhập khẩu đó đã tái 
xuất khẩu có đầy đủ hồ sơ chứng minh hàng 
nhập khẩu và đã xuất khẩu. Công ty có văn bản 
cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
việc các lô hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập 
khẩu thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu cho 
Công ty cho dù đã quá thời hạn tài xuất. 
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Bản tin này được dùng để cung cấp cho 
khách hàng và nhân viên nghiệp vụ của 
VACO. M ọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 
 
 
Ông Nguyễn Đức Tiến 
Phó Tổng Giám đốc 
0913 577 926 
04 3577 0781 (số máy lẻ: 569) 
tiennd@vaco.com.vn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ông Ngô Tiến Thành 
Chủ nhiệm tư vấn thuế 
0904 007 017 
04 3577 0781 (số máy lẻ: 269) 
thanhnt@vaco.com.vn 
 


