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BẢN TIN THUẾ
VĂN BẢN MỚI
Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định
100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế.
i.

Sửa đổi, bổ sung Thông tư
219/2013/TT-BTC hướng dẫn
Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị
định 209/2013/NĐ-CP
 Về đối tượng không chịu thuế
giá trị gia tăng có những sửa
đổi, bổ sung như sau theo
Thông tư số 130/2016/TTBTC:





Đối với các dịch vụ y
tế thì Thông tư 130 đã
bổ sung thêm dịch vụ
chăm sóc người cao
tuổi, người khuyết tật.
Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bao gồm cả tàu điện.
Bổ sung trường hợp sản ph m xuất kh u là tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành
sản ph m khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản với chi phí năng lượng chiếm
từ 51 tr lên giá thành.

 Về các trường hợp không áp dụng thuế suất 0 thì Thông tư 130/TT-BTC thêm quy định:
Thuốc lá, rượu, bia nhập kh u sau đó xuất kh u thì khi xuất kh u không phải tính thuế giá trị
gia tăng đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
 Về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng thì Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa
đổi như sau:



Cơ s kinh doanh có số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ
tính thuế tháng 7/2016 hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 mà đủ điều kiện hoàn thuế
thì được hoàn thuế.
Cơ s kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế
chưa được khấu trừ của dự án đầu tư sang kỳ tiếp theo trong các trường hợp sau:
o
o
o

Dự án của cơ s kinh doanh không góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký;
Dự án của cơ s kinh doanh ngành, nghề có điều kiện khi chưa đủ các điều
kiện kinh doanh; Hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong
quá trình hoạt động.
Dự án khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ 01/7/2016 hoặc dự
án sản xuất sản ph m mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí
năng lượng chiếm từ 51 giá thành tr lên.
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Bổ sung hướng dẫn xét hoàn thuế đối với có s kinh doanh vừa có hàng hóa, dịch vụ
xuất kh u, vừa bán trong nước.
Thay đổi cách xác định tỷ lệ để phân bổ thuế GTGT cho hàng hóa dịch vụ xuất kh u.

 Bổ sung quy định về kiểm soát trước số thuế GTGT được hoàn.
 Bổ sung hướng dẫn cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước kiểm tra sau đối với người nộp thuế
không có vi phạm gian lận, trốn thuế trong 2 năm liên tiếp, và người nộp thuế không thuộc đối
tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
ii.

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng
dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
 Thông tư số 130/2016/TT-BTC sửa đổi các quy
định về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó:
 Đối với hàng hóa sản xuất trong nước,
nhập kh u là giá do cơ s sản xuất, nhập
kh u bán ra. Trường hợp giá bán này
không theo giá giao dịch thông thường
trên thị trường thì cơ quan thuế ấn định
thuế.
 Đối với hàng nhập kh u tại khâu nhập
kh u, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được
xác định theo công thức: Giá tính thuế
tiêu thụ đặc biệt = Giá tính thuế nhập
kh u + Thuế nhập kh u.
 Trường hợp cơ s kinh doanh nhập kh u ô tô trước ngày 01/7/2016 nhưng bán ra từ ngày
01/7/2016 thì khi bán ra cơ s kinh doanh phải kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo mức thuế
suất quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa
đổi 2016.

iii.

Bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC về Thuế thu nhập doanh nghiệp
 Bổ sung Thông tư số 78/2014 thêm nội dung hướng dẫn xác định trường hợp không phải đầu tư
m rộng trong giai đoạn 2009-2013 như sau: Đối với giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013,
doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh mà sử dụng quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố
định của doanh nghiệp; sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư; sử dụng vốn trong phạm vi vốn
đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có th m quyền để đầu tư bổ sung máy móc
thiết bị thường xuyên và không tăng công suất sản xuất kinh doanh theo đề án kinh doanh đã
đăng ký hoặc được phê duyệt thì không phải là đầu tư m rộng.

Thông tư 130/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/7/2016.
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Thông tư số 95/2016/TT- BTC ngày 28/06/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế
Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký
thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng ký thuế đối với
trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số
thuế. Thông tư 95/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 12/8/2016.
Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân
đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại
Việt Nam
 Thông tư này hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước
ngoài trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
tại Việt Nam.
 Thông tư này áp dụng đối với Chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy
định tại Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg ngày 22/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn
thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi
Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
Thông tư 96/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/08/2016.
Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 ướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân
đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống
liên hợp quốc tại Việt Nam
 Thông tư này hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người
Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt
Nam.
 Thông tư này áp dụng đối với cá nhân là người
Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ
chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại
Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân theo
quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ-TTg
ngày 22/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân
là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện
của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp
quốc tại Việt Nam.

Thông tư 97/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/08/2016.
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LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 4238/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới của Thông tư
130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP .
Theo đó, có một số điểm đáng chú ý như sau:
 Bổ sung trường hợp được miễn thuế sử
dụng đất phi nông nghiệp với hộ gia
đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất
phải nộp hàng năm (đã trừ số thuế được
miễn, giảm) từ 50 nghìn đồng tr
xuống.
Trường hợp có nhiều thửa đất trong
phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương thì việc miễn thuế được tính trên
tổng số thuế phải nộp của tất cả các thửa
đất.
Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được
miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
nhưng đã nộp thuế vào NSNN thì cơ
quan thuế thực hiện việc hoàn trả theo
quy định của Luật quản lý thuế.
 Bổ sung các đối tượng không chịu thuế GTGT như:



Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật gồm cả chăm sóc về y tế, dinh dư ng và tổ
chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí...;
Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện (gồm cả tàu điện) theo các tuyến
trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh.

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và chi phí được trừ đối với hóa đơn vé cước đường bộ của
doanh nghiệp kinh doanh vận tải
Theo nội dung đề cập tại Công văn số 3677/TCT-KK ngày 16/08/2016 do Tổng cục Thuế ban hành. Hiện
nay, nhiều trạm thu phí cao tốc đường bộ do doanh nghiệp BOT quản lý chưa áp dụng mô hình thanh toán
qua ngân hàng dẫn đến việc một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải có phát sinh nhiều hóa đơn vé cước
đường bộ trong cùng ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng tr lên nhưng không đáp ứng điều kiện có chứng
từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp thực tế việc không đáp ứng điều kiện thanh toán không
dùng tiền mặt của doanh nghiệp kinh doanh vận tải xuất phát từ yếu tố khách quan phía nhà cung cấp như
trên, doanh nghiệp kinh doanh vận tải được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và tính trừ chi
phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hóa đơn vé cước đường bộ phát sinh .

Nội dung trình bày trong bản tin chỉ mang tính chất tổng hợp để tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cho khách
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Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp
Theo nội dung hướng dẫn tại Công văn 3875/TCT-DNL ngày 26/08/2016 của Tổng cục Thuế: Doanh
nghiệp hạch toán tập trung kết quả hoạt động kinh doanh tại trụ s chính, các đơn vị hạch toán phụ thuộc
không hạch toán riêng được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì doanh nghiệp thực hiện khai, nộp
thuế TNDN tập trung; các đơn vị hạch toán phụ thuộc không phải khai, nộp thuế TNDN tại các cơ quan
thuế địa phương đối với hoạt động kinh doanh chung của doanh nghiệp.
Chi phí được trừ trong giai đoạn đầu mới thành lập chi nhánh
Theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 3991/TCT-CS ngày01/09/2016 về chính sách thuế. Trường hợp
nếu do giai đoạn đầu mới thành lập, các hợp đồng thuê đất, xây dựng, mua máy móc thiết bị vật tư do Chi
nhánh ký hợp đồng nhưng đơn vị thanh toán trực tiếp qua ngân hàng là Công ty mẹ thì được khấu trừ thuế
GTGT đầu vào và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN các khoản chi có đầy đủ hóa
đơn, chứng từ theo quy định đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu
đồng tr lên do Công ty mẹ thanh toán thay Chi nhánh phải có chứng từ thanh toán tham chiếu đối với các
hóa đơn, hợp đồng tương ứng.
Tiền lãi phát sinh do hoàn nhập từ Quỹ phát triển khoa học công nghệ không được tính là chi phí
được trừ
Trường hợp doanh nghiệp trích lập Quỹ Phát triển
khoa học công nghệ nhưng trong thời hạn 5 năm, kể
từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và
công nghệ không được sử dụng hoặc sử dụng không
hết 70 hoặc sử dụng không đúng mục đích thì
doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần
thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu
nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử
dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ
số thuế thu nhập doanh nghiệp đó theo quy định.
Tiền lãi phát sinh do hoàn nhập Quỹ phát triển khoa
học công nghệ không được tính vào chi phí được
trừ khi xác định thuế TNDN của doanh nghiệp.
Nội dung được đề cập tại Công văn số 3549/TCT-DNL ngày 10/8/2016 do Tổng cục Thuế ban hành
Chi phí hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội được tính là chi phí được trừ
Theo hướng dẫn tại Công văn số 3889/TCT-CS ngày 29/08/2016 của Tổng cục Thuế, đối với các khoản
chi của doanh nghiệp để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp để phục
vụ hoạt động của các tổ chức này được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

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.
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THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Thuế GTGT và lập hóa đơn đối với dịch vụ viễn thông công ích
Theo Công văn số 4013/TCT-DNL ngày 05/09/2016 của Tổng cục Thuế:


Thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông công ích: Dịch vụ viễn thông công ích và Intemet phổ cập
theo chương trình của Chính phủ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.



Khoản chi hỗ trợ từ Quỹ Viễn thông công ích cho doanh nghiệp viễn thông thực hiện dịch vụ viễn
thông công ích: Doanh nghiệp viễn thông không phải khai, tính nộp thuế GTGT đối với khoản tiền
hỗ trợ nhận được từ Quỹ Viễn thông công ích do thực hiện dịch vụ viễn thông công ích.



Lập hóa đơn GTGT khi cung cấp dịch vụ viễn thông công ích: Để đảm bảo phản ánh giá trị dịch vụ
viễn thông công ích và mức hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng thụ hư ng, khi cung cấp dịch vụ
viễn thông công ích, doanh nghiệp viễn thông lập hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng, trên hóa
đơn thể hiện giá trị dịch vụ gồm có: cước dịch vụ viễn thông công ích thu từ khách hàng theo khung
giá cước quy định và giá trị nhận hỗ trợ từ Quỹ viễn thông công ích. Đồng thời, hóa đơn ghi rõ số
tiền khách hàng phải trả, số tiền doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ Quỹ Viễn thông công ích."

Doanh thu tính thuế với trường hợp cá nhân cho thuê tài sản
Theo Công văn số 3822/TCT-DNL ngày 22/08/2016 của Tổng cục Thuế, doanh thu tính thuế GTGT và
doanh thu tính thuế TNCN đối với hoạt động cho thuê tài sản thuộc diện chịu thuế là doanh thu đã bao
gồm thuế. Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng thuê tài sản của các cá nhân, trong hợp đồng quy định
giá thuê chưa bao gồm thuế và doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản
thì doanh nghiệp xác định doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN bằng: doanh thu chưa
bao gồm thuế trả cho cá nhân cho thuê tài sản chia cho (:) 0,9.
Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
Theo Công văn số 3815/TCT-DNL
ngày 22/08/2016 của Tổng cục Thuế,
trường hợp doanh nghiệp sử dụng
phần mềm quản lý bán hàng tập trung,
thống nhất trên toàn hệ thống và phần
mềm bán hàng được kết nối trực tiếp
với phần mềm lập hóa đơn điện tử thì
hóa đơn điện tử của doanh nghiệp và
các chi nhánh sử dụng không nhất thiết
phải có chữ ký điện tử của người mua.

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.
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Cách xử lý hóa đơn và nghĩa vụ thuế của các giao dịch giảm giá, tích điểm và thẻ mua hàng
Công văn 3612/TCT-CC ban hành ngày 12/08/2016 hướng dẫn về cách xử lý hóa đơn và nghĩa vụ thuế
của các giao dịch giảm giá, tích điểm và thẻ mua hàng:
i.

Xử lý hóa đơn của các giao dịch giảm giá, tích điểm:
Trường hợp doanh nghiệp có chương trình ưu đãi tích điểm cho khách hàng khi cung cấp hàng hoá,
dịch vụ có kèm theo việc giảm giá/tích điểm và tiêu điểm thì phải thể hiện đầy đủ trên hoá đơn bán
hàng hoá, cung cấp dịch vụ để người mua là cá nhân hoặc doanh nghiệp nhận được hoá đơn có giá trị
tương ứng với số tiền phải thanh toán; việc ghi các nội dung trên hoá đơn thực hiện như sau:






ii.

Trong lần mua hàng hoá, dịch vụ không sử dụng số điểm tích luỹ để mua sắm hàng hoá dịch vụ
thì tại phần nội dung bắt buộc trên hoá đơn ghi nhận đủ giá trị hàng hoá, dịch vụ cung cấp
(không giảm trừ giá trị tích điểm). Bên cạnh đó, người mua tham gia vào chương trình ưu đãi
tích điểm sẽ được tích điểm trên tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ cung cấp (đã bao gồm cả thuế)
và phần giá trị tích điểm này được ghi vào phần nội dung không bắt buộc trên hoá đơn
theo quy định pháp luật về hoá đơn.
Trong lần mua hàng hoá, dịch vụ có sử dụng số điểm tích luỹ để mua sắm hàng hoá, dịch vụ thì
tại phần nội dung bắt buộc trên hoá đơn phải thể hiện 2 nội dung: Nội dung thứ nhất là giá trị
hàng hoá, dịch vụ cung cấp (không giảm trừ giá trị tích điểm) và Nội dung thứ hai là giá trị số
điểm tích luỹ được giảm trừ vào giá trị hàng hoá/dịch vụ cung cấp. Như vậy, trong trường hợp
này giá trị hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT là giá trị hàng hoá, dịch vụ cung cấp trừ (-) đi
giá trị tiêu điểm (số điểm khách hàng được giảm trừ), phần thuế GTGT ghi trên hoá đơn bằng
giá trị hàng hoá, dịch vụ chịu thuế nhân (x) với thuế suất. Khi đó, tổng cộng tiền người mua
hàng phải thanh toán sẽ tương ứng với giá trị hàng hoá, dịch vụ cung cấp (giá chưa bao gồm thuế
GTGT) đã trừ đi số điểm tích lũy được giảm trừ cộng (+) phần thuế GTGT. Tương tự trong lần
mua hàng này thì người mua sẽ vẫn được tích điểm trên tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ cung cấp
(đã bao gồm cả thuế) và phần giá trị tích điểm được ghi vào phần nội dung không bắt buộc trên
hoá đơn theo quy định pháp luật về hoá đơn để doanh nghiệp theo dõi thực hiện.
Doanh thu tính thuế TNDN trong mọi trường hợp giao dịch nêu trên là toàn bộ số tiền mà
doanh nghiệp nhận được sau khi trừ đi thuế GTGT và giá trị giảm giá/tích điểm của chương
trình ưu đãi.

Chứng từ sử dụng khi bán thẻ mua hàng





Thẻ mua hàng (dưới hình thức thẻ và dưới hình thức mã điện tử) do doanh nghiệp phát hành là
chứng từ có giá trị như tiền, được sử dụng như công cụ thanh toán, khi phát hành chưa phải là hoạt
động bán hàng hóa, dịch vụ nên doanh nghiệp chưa phải lập hóa đơn và tính thuế Giá trị gia tăng.
Khi khách hàng mua thẻ là cơ s kinh doanh và sử dụng thẻ mua hàng của doanh nghiệp phát
hành để khuyến mại, cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì cơ s kinh
doanh không phải lập hóa đơn.
Căn cứ chứng từ thu của doanh nghiệp và các hồ sơ tài liệu có liên quan đến chương trình
khuyến mại, cho, biếu, tặng trao đổi, trả thay lương cho người lao động, cơ s kinh doanh được
tính vào chi phí được trừ theo quy định nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.
Khi khách hàng mua thẻ là cơ s kinh doanh và sử dụng thẻ mua hàng của doanh nghiệp phát
hành để mua hàng thì khi đó doanh nghiệp mới chính thức chuyển giao quyền s hữu và lập
hóa đơn, kê khai thuế GTGT và xác định doanh thu tính thuế TNDN theo quy định.

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.
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THUẾ THU NHẬP CÁ NH ÂN
Thuế TNCN đối với chi phí đào tạo
Theo Công văn số 3984/TCT-TNCN ngày
31/08/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp doanh
nghiệp chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay
nghề cho người lao động phù hợp với công việc
chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc
theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động và
khoản chi hỗ trợ này có hóa đơn hợp pháp, hợp lệ
theo quy định thì không tính vào thu nhập chịu thuế
TNCN của người lao động. Đối với phần hỗ trợ
vượt mức chi phí đào tạo thực tế phát sinh thì Công
ty phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh có thu nhập từ tiền lương, tiền công
Theo Công văn số 3235/TCT-TNCN ngày 20/07/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp cá nhân kinh doanh
nộp thuế theo hình thức khoán, đồng thời có thêm thu nhập từ việc bán thẻ, sim và cung cấp một số dịch
vụ khác cho Công ty A thì khoản thu nhập nhận được từ Công ty A nêu trên được xác định là thu nhập từ
tiền lương, tiền công. Cá nhân chỉ thực hiện quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền
công vào cuối năm để được hoàn thuế nếu tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm chưa đến mức
phải nộp thuế TNCN.
THUẾ NHÀ ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT
Xác định thời điểm tính thời hạn nộp tiền sử dụng đất
Theo Công văn số 4253/TCT-CS ngày 16/09/2016 của Tổng cục Thuế, việc tính chậm nộp tiền tiền sử
dụng đất được tính từ sau 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại
Khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/06/2015của
Quốc hội (trước đây là Khoản 1 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008); Khoản 2
Điều 15 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và điểm a, Khoản 4, Điều 16 Thông tư số 28/2011/TT-BTC.
Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất
Theo Công văn số 3202/TCT-CS ngày 18/07/2016 của Tổng cục Thuế, Đối với trường hợp được Nhà
nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà đất thuê được sử dụng đồng thời vào hoạt động sản xuất
kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh không thuộc lĩnh
vực ngành nghề ưu đãi đầu tư thì:
 Trường hợp tại một trong các văn bản như: Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy
chứng nhận đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư,… có quy định cụ thể diện tích đất sử
dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư thì cơ quan thuế
thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất đối với diện tích được quy định tại các văn bản này.
 Trường hợp tại một trong các văn bản nêu trên không tách riêng được diện tích đất sử dụng cho hoạt
động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư thì cơ quan thuế phối hợp với các
cơ quan có liên quan tại địa phương xác định diện tích đất cụ thể để làm căn cứ miễn tiền thuê đất
theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.
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.
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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
Mobile: 0913 577 926
Email: tiennd@vaco.com.vn
Ông Lê Xuân Thắng
Phó Tổng Giám đốc
Mobile : 0903 248 648
Email : thanglx@vaco.com.vn
Ông Ngô Tiến Thành
Chủ nhiệm tư vấn thuế
Mobile: 0904 007 017
Email: thanhnt@vaco.com.vn

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