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VĂN BẢN MỚI 

Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT- BCA-BQP ngày 08/5/2015 của liên Bộ 

Tài chính – Công an - Quốc phòng hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa 

nhập khẩu lưu thông trên thị trường. 

Thông tư này quy định chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá NK lưu thông trên thị 

trường bao gồm: 

 

 Hàng hoá NK đang trên đường vận chuyển; đang bày bán; để tại kho, bến, bãi, tại cơ sở 

SX-KD hàng hoá NK hoặc tại địa điểm khác (gọi chung là hàng hoá NK lưu thông trên 

thị trường); 

 Hướng dẫn xử lý vi phạm quy định về hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá NK lưu 

thông trên thị trường; 

 Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 thay thế Thông tư liên tịch 

số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA. 

 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 
 

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 

Các chủ trương tăng cường cải cách thủ tục thuế và BHXH của Thủ tướng Chính phủ 

Ngày 20/04/2015, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 140/TB-V C  của Thủ 

tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội. Theo đó: 

 Chính sách quy định rút ngắn thời gian đang ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất sẽ được nghiên cứu, bổ sung; 

 Cơ quan Thuế được giao thực hiện nhiệm vụ thu bảo hiểm xã hội; 

 Từ ngày 01/07/2015 trờ đi, một mã số doanh nghiệp được sử dụng thống nhất trong các 

quan hệ, giao dịch giữa các cơ quan quản lý Nhà nước; 

 Các quy định mới về hồ sơ thủ tục BHXH tại Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam được áp 

dụng sớm (từ ngày 01/04/2015 thay vì 01/01/2016) nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 

Chính thức dừng tiếp nhận hồ sơ thuế bằng file PDF kể từ ngày 10/05/2015 

Theo công văn số 1731/TCT-CNTT ngày 07/05/2015 của Tổng cục Thuế, kể từ ngày 

10/05/2015, Cơ quan Thuế chính thức ngừng tiếp nhận hồ sơ thuế (bao gồm cả báo cáo hóa 

đơn) theo định dạng  DF và thay vào đó chỉ chấp nhận hồ sơ khai thuế bằng file XML. Riêng 

thuyết minh báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản đính kèm tờ khai vẫn được sử dụng 

định dạng Excel, Word. 
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THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Hướng dẫn ghi nhận chi phí tiền lương trích trước chi trả sau thời điểm quyết toán thuế 

Ngày 06/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1699/TCT-CS hướng dẫn về việc xác 

định chi phí được trừ đối với khoản tiền lương trích trước chi trả sau thời điểm quyết toán thuế 

như sau: 

Trường hợp Công ty có thực hiện trích trước lương tháng thứ 13 trong năm nhưng đến khi nộp 

hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm đó mà chưa thực hiện chi thì khoản trích trước này không đủ 

điều kiện để hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm đó. 

Khoản chi phí này có thể được tính vào chi phí được trừ trong năm thực tế chi trả nếu có đầy 

đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 

Hướng dẫn về việc ghi nhận chi phí mua bảo hiểm 

Ngày 17/04/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1501/TCT-CS hướng dẫn về việc ghi 

nhận chi phí mua bảo hiểm. 

Trường hợp nếu khoản chi phí bảo hiểm nước ngoài để thực hiện dự án là phù hợp, đúng quy 

định của pháp luật liên quan và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì: 

 Khoản chi phí bảo hiểm nếu phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản để hình 

thành tài sản cố định thì được tập hợp vào giá trị công trình của dự án. 

 Khoản chi phí bảo hiểm nếu phát sinh trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh thì tính vào 

chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Việc kê khai, nộp thuế nhà thầu đối với khoản phí bảo hiểm bên nước ngoài nhận được thực 

hiện theo quy định. 

Hướng dẫn về chi phí được trừ và việc hình thành cơ sở thường trú theo hợp đồng gia 

công 

Ngày 15/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1840/TCT-CS hướng dẫn về việc 

hình thành cơ sở thường trú theo hợp đồng gia công. 

Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng gia công với doanh nghiệp nước ngoài có 

thực hiện mua hộ nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị nhưng không tiến hành điều chỉnh đơn giá 

gia công bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị mua hộ thì giá trị mua nguyên vật 

liệu không phải là dầu vào của doanh nghiệp Việt Nam. 



 

 

 

 

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.  3 

 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Hướng dẫn về thuế GTGT đối với thuốc lá rượu bia nhập khẩu tái xuất 

Theo quy định tại khoản 5 điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2015 

các mặt hàng thuốc lá, rượu bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu không thuộc trường hợp được áp 

dụng thuế suất 0%. Khi doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng này rồi tái xuất thì không phải 

tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được hoàn 

thuế. Đây là nội dung hướng dẫn tại Công văn số 1589/TCT-KK ngày 24/4/2015 của Tổng cục 

Thuế trả lời về chính sách thuế GTGT. 

Xuất hóa đơn và khấu trừ thuế  đối với hàng hóa tổn thất được bồi thường 

Theo hướng dẫn tại Công văn số 4403/BTC-CST ngày 06/4/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

việc xử lý thuế GTGT của tài sản, hàng hóa bị tổn thất thì: 

 

 Trường hợp hợp đồng bảo hiểm quy định giá trị bồi thường không bao gồm thuế GTGT 

của hàng hóa, tài sản chịu thuế bị tổn thất; thì cơ sở kinh doanh khi nhận tiền bồi thường 

bảo hiểm phải lập chứng từ thu theo quy định và được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào 

của hàng hóa tài sản bị tổn thất. Cơ sở kinh doanh bảo hiểm chi tiền bồi thường bảo 

hiểm; 

 Trường hợp hợp đồng bảo hiểm quy định giá trị bồi thường có bao gồm thuế GTGT của 

hàng hóa, tài sản chịu thuế GTGT bị tổn thất; thì cơ sở kinh doanh khi nhận tiền bồi 

thường bảo hiểm phải xuất hóa đơn GTGT (trên hóa đơn ghi rõ giá trị tổn thất được bồi 

thường chưa có thuế GTGT và số thuế GTGT được bồi thường); sau đó thực hiện kê 

khai, tính nộp thuế GTGT đầu ra tương ứng với số thuế GTGT được bồi thường, và 

được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản bị tổn thất này; 

 Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền cho người tham gia bảo hiểm sửa chữa tài 

sản; chi phí sửa chữa tài sản cùng các vật tư, phụ tùng thay thế có hóa đơn GTGT ghi 

tên người tham gia bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện thanh toán cho người 

tham gia bảo hiểm phí bảo hiểm tương ứng theo hợp đồng bảo hiểm; thì doanh nghiệp 

bảo hiểm được kê khai khấu trừ thuế GTGT tương ứng với phần bồi thường bảo hiểm 

thanh toán theo hóa đơn GTGT đứng tên người tham gia bảo hiểm. Trường hợp phần 

bồi thường bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán cho người tham gia bảo 

hiểm có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải thanh toán qua ngân hàng theo quy định. 

Thuế GTGT đối với khoản “hỗ trợ hợp tác” và “hỗ trợ phát triển thị trường” 

Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1417/TCT-CS ngày 15/4/2015 và Công văn số 

1874/TCT-CS ngày 18/5/2015 hướng dẫn về thuế  GTGT đối với một số khoản hỗ trợ. Theo đó, 

trường hợp đại lý nhận khoản tiền “hỗ trợ phát triển thị trường” để phục vụ cho việc tiến hành 

các hoạt động mở rộng và phát triển các thị trường sản phẩm cho bên chi trả các khoản “hỗ trợ 

hợp tác” căn cứ trên chỉ tiêu doanh số được giao thì các khoản hỗ trợ này thuộc đối tượng phải 

kê khai tính nộp thuế GTGT. Theo đó, bên nhận hỗ trợ phải kê khai tính nộp thuế GTGT đối 

với khoản này. 
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Báo cáo thuế GTGT trong trường hợp chỉ sản xuất kinh doanh hàng không chịu thuế 

GTGT 

Ngày 15/5/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành CV số 1850/TCT-CS trả lời Cục thuế tỉnh Đak 

Nông về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Theo đó, các quy định hiện hành chưa có 

quy định miễn nộp hồ sơ khai thuế GTGT đối với các tổ chức chỉ có hoạt động SXKD hàng 

hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT. Do đó trường hợp doanh nghiệp chỉ có hoạt 

động SXKD sản phẩm không chịu thuế vẫn phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT hàng 

tháng theo quy định. 

Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại 

các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp. 

Ngày 21/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1983/TCT-CS, theo đó nhất trí với ý 

kiến của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam là trường hợp bên mua vay vốn của ngân hàng, bên 

mua có chứng từ chứng minh việc giải ngân vốn vay ngân hàng, chuyển tiền vay ngân hàng 

trực tiếp vào tài khoản của bên bán để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho bên mua và 

có xác nhận của ngân hàng thì bên mua được coi là đủ điều kiện để khấu trừ thuế giá trị gia 

tăng đầu vào theo quy định. 

Hướng dẫn về thuế GTGT trong trường hợp chưa đăng ký tài khoản ngân hàng 

Ngày 7/5/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1728/TCT-KK hướng dẫn về thuế 

GTGT trong trường hợp chưa đăng ký tài khoản ngân hàng. Theo đó: 

 

 Trường hợp tài khoản nhận thanh toán tiền hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chưa được 

đăng ký với Cơ quan Thuế nhưng hàng hóa xuất khẩu vẫn đáp ứng được các điều kiện 

khấu trừ, hoàn thuế thì doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm đăng ký về thuế nhưng hàng 

hóa vẫn được hưởng thuế suất GTGT 0%. 

 Trường hợp doanh nghiệp dùng tài khoản chưa đăng ký trên đây để thanh toán tiền hàng 

cho bên bán trong nước thì bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến 

thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời: 

o Nếu Nhà cung cấp không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng cho 

Cơ quan Thuế thì doanh nghiệp không được xét khấu trừ hoàn số thuế GTGT 

đầu vào có liên quan. 

o Nếu Nhà cung cấp đã thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng Cơ 

quan Thuế hoặc doanh nghiệp đã thông báo bổ sung thông tin tài khoản ngân 

hàng của mình trước khi Cơ quan Thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra 

giao dịch thực tế để xem xét khấu trừ, hoàn thuế theo quy định. 
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Thuế suất thuế Giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt chỉ qua sơ chế thông thường 

chưa chế biến thành sản phẩm khác. 

Theo nội dung đề cập tại Công văn số Công văn 1961/TCT-CS ngày 21/05/2015 do Tổng cục 

Thuế ban hành. 

 

 Trường hợp Công ty thương mại A kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu 

trừ thì khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các 

sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho Công ty B (không phân biệt Công 

ty B mua về để tiếp tục sản xuất, để xuất khẩu, để bán ra hay để tiêu dùng) thì Công ty 

B không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, Công ty A ghi rõ giá 

bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ. 

 Trường hợp Công ty A bán trực tiếp bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải 

sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho hộ, 

cá nhân kinh doanh, các tổ chức, cá nhân khác thì kê khai nộp thuế GTGT theo mức 

thuế suất thuế GTGT là 5%. 

Sử dụng hóa đơn thương mại trong hồ sơ, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng 

hóa xuất khẩu. 

Ngày 27/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2066/TCT-CS, theo đó, từ ngày 

1/9/2014, không sử dụng hóa đơn GTGT mà sử dụng hóa đơn thương mại trong hồ sơ, thủ tục 

hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu nên việc đề nghị lập hóa đơn GTGT cho nhiều tờ 

khai hàng xuất khẩu là chưa phù hợp. Hóa đơn thương mại được lập tương ứng với từng khách 

hàng và theo yêu cầu của bộ hồ sơ hải quan. 

 

THUẾ NHÀ THẦU 

Mua tài liệu nước ngoài qua mạng phải nộp thuế nhà thầu 

Ngày 16/3/2015, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 2244/CT-TTHT về 

chính sách thuế nhà thầu. Theo hướng dẫn tại công văn này, trường hợp doanh nghiệp mua tài 

liệu, tạp chí chuyên ngành từ nước ngoài thông qua các nhà mạng nhà quảng cáo quốc tế tại 

nước ngoài thì khi thanh toán tiền bằng thẻ tín dụng cho các nhà cung cấp nước ngoài, doanh 

nghiệp có nghĩa vụ trích nộp thuế nhà thầu. Khoản chi phí thuế nhà thầu này, trong trường hợp 

có đủ chứng từ chi tiền, chứng từ khấu trừ thuế sẽ được coi là chi phí được trừ cho mục đích 

tính thuế TNDN. 
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THUẾ THU NHẬP CÁ NH N 

Quyết toán thuế TNCN 

Ngày 18/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1873/TCT-DNL. Theo đó, trường hợp 

doanh nghiệp điều chuyển người lao động giữa các đơn vị trực thuộc, các cá nhân là người lao 

động trong năm có thu nhập từ tiền lương tiền công tại các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, 

trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho đơn vị chi trả thì được ủy quyền quyết toán 

thuế TNCN cho đơn vị trực thuộc mà cá nhân làm việc tại thời điểm 31/12. Các đơn vị trực 

thuộc mà cá nhân làm việc trước đây có trách nhiệm cung cấp cho đơn vị trực thuộc mà cá 

nhân làm việc tại thời điểm 31/12 số liệu về thu nhập đã trả và số thuế thu nhập cá nhân đã 

khấu trừ của từng cá nhân để làm căn cứ tổng hợp thu nhập. Trường hợp các đơn vị trực thuộc 

mà cá nhân làm việc trước đây đã cấp chứng từ khấu trừ cho cá nhân, nếu cá nhân ủy quyền 

quyết toán thuế TNCN cho đơn vị trực thuộc mà cá nhân làm việc tại thời điểm 31/12 thì các 

đơn vị trực thuộc này phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế của cá nhân để làm căn cứ tổng hợp 

thu nhập. 

Hồ sơ quyết toán thuế. 

Ngày 15/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1849/TCT-TNCN. Theo đó, cá nhân 

nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước 

ngoài phải cung cấp tài liệu chứng minh thu nhập khi kê khai quyết toán thuế TNCN như: bản 

chụp chứng từ số thuế đã khấu trừ, tạm nộp trong năm, hợp đồng lao động... gửi kèm theo Thư 

xác nhận thu nhập năm hoặc xác nhận về các vấn đề liên quan đến các khoản thu nhập mà đơn 

vị đã trả và gửi kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm 

theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính - bản xác nhận thu 

nhập của cả năm. 

Kê khai quyết toán thuế TNCN. 

Ngày 05/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1693/TCT-TNCN. Theo đó, trường 

hợp người lao động nước ngoài (ở những nước có ký Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh 

thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập) lần đầu 

tiên đến Việt Nam từ ngày 12/4/2014 đến 31/12/2014 và đủ điều kiện là cá nhân cư trú tại Việt 

Nam khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 thì cá nhân phải tổng hợp thu 

nhập toàn cầu, tính giảm trừ gia cảnh từ tháng 4/2014 đến tháng 12/2014 (được tính tròn tháng) 

và cá nhân có trách nhiệm quyết toán với cơ quan thuế. 

 

Không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động đối với: Tiền nhà ở, 

điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp 

miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động 

xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện 

kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động. 
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Cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN  

Ngày 18/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 6383/BTC-TCT. Theo đó, Thực hiện ý 

kiến của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bệnh hiểm nghèo đế xác định cá nhân mắc bệnh 

hiềm nghèo được giảm thuế thu nhập cá nhân tại Công văn số 31291/VPCP-KTTH ngày 

06/5/2013 của Văn phòng Chính phủ. 

 

THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 

Thời gian ân hạn nộp thuế nhập khẩu 

Ngày 20/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 6486/BTC-TCHQ. Theo đó, hàng hóa 

là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, nếu doanh nghiệp đáp ứng các 

điều kiện theo quy định tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của 

Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015), Điều 135 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 

25/3/2015 của Bộ Tài chính thì tính cả thời gian ân hạn và thời gian gia hạn là gần 3 năm (bao 

gồm: thời hạn nộp thuế 275 ngày + thời gian gia hạn 02 năm), không phải là 1 năm như quy 

định tại Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 trước đây. 

Doanh nghiệp FDI thực hiện quyền xuất nhập khẩu 

Ngày 07/05/2015, Tổng cục Hải quản ban hành Công văn số 4155/TCHQ-TXNK. Theo đó, 

Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu hàng hóa để thực hiện quyền 

nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ thì 

phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu sau đó tái xuất 

sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan thì được xử lý hoàn số tiền thuế đã nộp 

theo quy định tại khoản 8 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 

Hoàn thuế nhập khẩu 

Ngày 28/05/2015, Tổng cục Hải quản ban hành Công văn số 4860/TCHQ-TXNK. Theo đó, 

Thời hạn xét hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu tối đa là 365 ngày theo hướng dẫn tại công văn 

số 16224/BTC-TCHQ ngày 07/11/2014 của Bộ Tài chính được tính kể từ khi nhập khẩu 

nguyên liệu vật tư đến khi thực xuất khẩu sản phẩm (tính theo ngày đăng ký tờ khai hải quan). 

 

Về việc áp dụng thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế. Theo quy định tại Điều 127 Thông 

tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/3/2013 của Bộ Tài chính (nay là Điều 129 Thông 

tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) thì: “Người nộp thuế tự quyết định thời 

hạn nộp hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợp đã nộp đủ các loại thuế”. 
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THUẾ KHÁC 

Chính sách tiền thuê đất. 

Ngày 21/05/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1978/TCT-CS. Theo đó, doanh 

nghiệp thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất nhưng 

được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 07/04/2006 

của Thủ tướng Chính phủ theo Luật Đất đai năm 2003) trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có 

hiệu lực thì: 

 Trường hợp doanh nghiệp đã làm thủ tục tại cơ quan thuế và được cơ quan thuế ra 

quyết định miễn tiền sử dụng đất thì tiếp tục được miễn tiền sử dụng đất cho thời 

gian sử dụng còn lại. 

 Trường hợp doanh nghiệp chưa làm thủ tục miễn tiền sử dụng đất hoặc miễn tiền thuê 

đất trả tiền hàng năm (đối với khoảng thời gian thuê đất còn lại) tại cơ quan Thuế kể từ 

ngày 01/07/2014 và chưa được cơ quan Thuế ra Quyết định miễn tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất: do Luật Đất đai năm 2013 quy định đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

(không phải là đất ở) thống nhất ở một hình thức Nhà nước cho thuê đất (trả tiền thuê 

đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê), không còn hình thức 

giao đất có thu tiền sử dụng đất; đồng thời theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-

CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ thì đất của doanh nghiệp không thuộc đối tượng 

được miễn tiền thuê đất. 
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Bản tin này được dùng để cung cấp cho 

khách hàng và nhân viên nghiệp vụ của 

VACO. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

 

Ông Nguyễn Đức Tiến 

Phó Tổng Giám đốc 

0913 577 926 

tiennd@vaco.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Ngô Tiến Thành 

Chủ nhiệm tư vấn thuế 

0904 007 017 

thanhnt@vaco.com.vn 
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