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VĂN BẢN MỚI
Luật Doanh nghiệp sửa đổi và
Luật Đầu tư sửa đổi
Ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ tám,
Quốc hội khóa 13 đã chính thức
thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa
đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi) với
những thay đổi đáng chú ý như sau:
Tách riêng thủ tục thành lập
doanh nghiệp với các thủ tục về
đầu tư dự án, đăng ký kinh
doanh; tách giấy chứng nhận
thành lập doanh nghiệp và chứng
nhận đầu tư đối với nhà đầu tư
nước ngoài;
Bãi bỏ yêu cầu doanh nghiệp
cung cấp mã ngành khi thực hiện
đăng ký kinh doanh, doanh
nghiệp tự do kinh doanh trong
những ngành, nghề mà luật
không cấm;

Doanh nghiệp có quyền tự quyết
định về hình thức, số lượng và nội
dung con dấu;
Quy định một số nội dung mang
tính nguyên tắc về doanh nghiệp
xã hội làm cơ sở để ban hành các
chính sách ưu đãi;
Bỏ thủ tuc̣ cấp giấy chứng nhân
̣
đăng ký đầu tư đối với tất cả các
dự án đầu tư trong nước, rút ngắn
thời gian cấp giấy chứng nhận
đầu tư với dự án đầu tư nước
ngoài từ 45 ngày xuống 15 ngày;
Quy định rõ thứ tự ưu tiên áp dụng
các quy định tại Luật Doanh
nghiệp, Luật Đầu tư và các luật
chuyên ngành.
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Ban hành Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Luật
về thuế
Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã ban
hành Luật sửa đổi bổ sung một số
điều của các luật về Thuế số
71/2014/QH13, sửa đổi bổ sung
các luật:
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
số14/2008/QH12đãđượcsửađổi,
bổ sung một số điều theo Luật số
32/2013/QH13;
Luật Thuế thu nhập cá nhân số
04/2007/QH12 đã được sửa đổi,
bổ sung một số điều theo Luật số
26/2012/QH13;
Luật Thuế giá trị gia tăng số
13/2008/QH12 đã được sửa đổi,
bổ sung một số điều theo Luật số
31/2013/QH13;
Luật Thuế tài nguyên số
45/2009/QH12;
Luật Quản lý Thuế số
78/2006/QH11 đã được sửa đổi,
bổ sung một số điều theo Luật số
21/2012/QH13;
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Một số nội dung thay đổi quan trọng
bao gồm:
Bãi bỏ quy định về mức khống
chế 15% đối với các khoản chi
có tính chất quảng cáo tiếp thị;
Bổ sung ưu đãi thuế TNDN đối
với sản phẩm công nghiệp hỗ
trợ. Danh mục sản phẩm công
nghiệp hỗ trợ sẽ được quy định
cụ thể bởi Chính phủ;
Hướng dẫn thêm cách xác định
ưu đãi thuế TNDN đối với dự án
đầu tư mở rộng trước 2014; và
Áp dụng thống nhất mức tính
tiền chậm nộp 0.05%/ngày thay
vì hai mức 0.05% và 0.07% như
trước đây.
Chi tiết những thay đổi đáng lưu ý
khác của Luật số 71/2014/QH13 đã
được cập nhật trong các Bản tin
Thuế của Deloitte.
Luật sửa đổi bổ sung số 71 có hiệu
lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015.

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
Thuế Thu nhập doanh
nghiệp (“TNDN”)
Hướng dẫn về thuế TNDN,
thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)
khi chia tách, sáp nhập doanh
nghiệp
Ngày 10/11/2014, Bộ Tài chính đã
ban hành Công văn số 16307/BTCCST hướng dẫn về chính sách thuế
GTGT khi chia tách doanh nghiệp,
sáp nhập doanh nghiệp. Theo đó:
Trường hợp công ty thực hiện tách
doanh nghiệp bằng cách điều
chuyển tài sản và công nợ sang
công ty mới thì không phải kê khai,
tính nộp thuế GTGT và không phải
xuất hoá đơn GTGT. Công ty phải có
lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo
bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản sang
công ty mới.
Trường hợp giải thể công ty con để
sáp nhập vào công ty mẹ, phải đánh
giá lại toàn bộ tài sản và nợ phải trả
của công ty con.
Trường hợp giá trị khoản đầu tư
vào công ty con (ghi nhận trên sổ
sách của công ty mẹ) thấp hơn
giá trị tài sản thuần của công ty
con tại thời điểm sáp nhập,
khoản chênh lệch này được xác
định là thu nhập khi xác định thu
nhập chịu thuế.
Trường hợp giá trị khoản đầu tư
vào công ty con cao hơn giá trị tài
sản thuần tại thời điểm sáp nhập,
khoản chênh lệch được xác định
là lợi thế thương mại và được

phân bổ vào chi phí được trừ khi
xác định thu nhập chịu thuế TNDN
trong 3 năm kể từ năm sáp nhập.

Hướng dẫn về thuế TNDN đối
với thặng dư từ phần vốn góp
thêm của thành viên mới
Nhằm thống nhất cách hiểu và thực
hiện chính sách Thuế trong trường
hợp có thành viên mới góp vốn vào
doanh nghiệp theo thị giá, ngày
6/11/2014, Bộ Tài chính đã ban
hành Công văn số 16200/BTCTCT. Theo đó, khi doanh nghiệp
thực hiện tiếp nhận thêm thành viên
góp vốn mới và phát sinh thặng dư
vốn do số tiền thành viên mới bỏ ra
cao hơn giá trị phần vốn góp trong
cơ cấu vốn điều lệ của doanh
nghiệp thì:
Phần thặng dư vốn được hạch
toán vào tài khoản vốn khác (tài
khoản 4118), không tính vào thu
nhập chịu thuế TNDN nếu các
thành viên góp vốn thỏa thuận
xác định phần thặng dư này
thuộc sở hữu chung của doanh
nghiệp;
Phần thặng dư vốn được tính vào
thu nhập phải kê khai nộp thuế
TNDN hoặc Thu nhập cá nhân
(“TNCN”) của thành viên góp vốn
cũ nếu các thành viên thỏa thuận
xác định phần thặng dư này
thuộc sở hữu riêng của một hoặc
một số thành viên góp vốn cũ.
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Chuyển đổi ưu đãi theo Thông
tư 199/2012/TT-BTC khi năm
tài chính khác năm dương lịch
Về chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN
theo cam kết với Tổ chức Thương
mại Thế giới (WTO) quy định tại
Thông tư số 199/2012/TT-BTC,
ngày 24/11/2014 Tổng cục Thuế đã
có Công văn số 5222/TCT-CS
hướng dẫn cho trường hợp năm tài
chính của doanh nghiệp khác với
năm dương lịch. Theo đó, thực hiện
cam kết của Việt Nam với WTO,
doanh nghiệp đang được hưởng ưu
đãi thuế TNDN về tỷ lệ xuất khẩu
phải chuyển đổi theo Thông tư
199/2012/TT-BTC tại thời điểm
1/1/2012, kể cả trường hợp doanh
nghiệp chưa kết thúc năm tài chính.

Không phải quyết toán thuế
TNDN khi chuyển từ Doanh
nghiệp chế xuất (“DNCX”)
sang doanh nghiệp thường
Theo quy định tại Thông tư
151/2014/TT-BTC, quyết toán thuế
TNDN bao gồm quyết toán thuế
TNDN năm và quyết toán thuế
TNDN đến thời điểm có quyết định
về việc doanh nghiệp thực hiện
chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi
hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt
hoạt động.
Trường hợp chuyển đổi loại hình
doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế
thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của
doanh nghiệp trước chuyển đổi
(như chuyển đổi loại hình doanh
nghiệp từ Công ty TNHH sang Công
ty cổ phần hoặc ngược lại: chuyển
đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà
nước thành Công ty cổ phần và các
trường hợp khác theo quy định của
pháp luật) thì không phải khai quyết
toán thuế đến thời điểm có quyết
định về việc chuyển đổi, doanh
nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm
theo quy định.
Doanh nghiệp chuyển đổi từ DNCX
sang doanh nghiệp thường mà
không thay đổi về loại hình doanh
nghiệp, không chuyển đổi hình thức
sở hữu… như đề cập tại các trường
hợp nêu trên thì không phải khai
quyết toán thuế TNDN.
Trên đây là nội dung hướng dẫn tại
Công văn số 5220/TCT-CS ngày
24/11/2014 của Tổng cục Thuế.
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Thuế Giá trị gia tăng
(“GTGT”)
Được kê khai bổ sung hóa
đơn bỏ sót sau hoàn thuế
Theo hướng dẫn của Tổng cục
Thuế tại Công văn số 5292/TCT-KK
ngày 26/11/2014, trường hợp cơ
quan Thuế đã tiến hành kiểm tra
trước hoàn thuế tại doanh nghiệp và
ra quyết định hoàn thuế, sau đó
doanh nghiệp mới phát hiện có hóa
đơn GTGT bị bỏ sót thì vẫn được kê
khai bổ sung vào kỳ kê khai thuế gần
nhất của thời điểm phát hiện.
Hướng dẫn này áp dụng đối với các
hóa đơn phát sinh kể từ ngày
1/1/2014 và thời điểm kê khai trước
khi cơ quan Thuế có quyết định
thanh, kiểm tra tại doanh nghiệp.

Từ 1/9/2014 doanh nghiệp
mới thành lập có thể khai thuế
theo phương pháp khấu trừ
Theo điểm b, c khoản 3 Điều 3
Thông tư 119/2014/TT-BTC (có hiệu
lực từ ngày 1/9/2014), doanh nghiệp
mới thành lập được đăng ký áp dụng
phương pháp khấu trừ thuế nếu
thuộc một trong hai trường hợp:
Doanh nghiệp mới thành lập từ
dự án đầu tư của cơ sở kinh
doanh đang hoạt động nộp thuế
GTGT theo phương pháp khấu
trừ, hoặc
Doanh nghiệp mới thành lập có
thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận
góp vốn bằng tài sản cố định, máy
móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ
hoặc có hợp đồng thuê địa điểm
kinh doanh.
Trường hợp doanh nghiệp mới
thành lập từ năm 2014 và đang khai
thuế GTGT theo phương pháp trực
tiếp, nếu đáp ứng các điều kiện nêu
trên thì kể từ ngày 1/9/2014 được
chuyển sang kê khai nộp thuế theo
phương pháp khấu trừ. Đồng thời,
được khấu trừ thuế đối với hàng
hóa, dịch vụ mua vào kể từ kỳ đầu
tiên áp dụng phương pháp khấu trừ.
Trên đây là hướng dẫn tại Công văn
số 4974/TCT-CS ngày 11/11/2014
của Tổng cục Thuế.
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Vẫn được khấu trừ thuế GTGT
đối với hóa đơn xuất chậm
Ngày 30/10/2014, Tổng cục Thuế
ban hành Công văn số 4803/TCTKK hướng dẫn trường hợp vì lý do
khách quan mà hóa đơn của nhà
thầu phụ xuất cho nhà thầu chính
chậm hơn so với thời điểm nghiệm
thu khối lượng xây lắp và xuất sau
so với hóa đơn nhà thầu chính lập
giao cho Chủ đầu tư thì nhà thầu
chính vẫn được xem xét khấu trừ,
hoàn thuế đối với các hóa đơn đầu
vào này nếu việc xây dựng, lắp đặt
nhà thầu phụ thực hiện là có thực và
hai bên đã nghiệm thu khối lượng
xây lắp trước thời điểm nhà thầu
chính nghiệm thu bàn giao với Chủ
đầu tư. Đồng thời, nhà thầu phụ sẽ
bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa
đơn không đúng quy định.
Trường hợp có nghi ngờ gian lận,
cục Thuế địa phương có thể thực
hiện kiểm tra, thanh tra tại doanh
nghiệp để có kết luận chính xác theo
quy định của Luật thuế GTGT và các
văn bản có liên quan.
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Hoàn thuế GTGT đối với dự
án đang trong giai đoạn đầu
tư, đã phát sinh doanh thu
Theo Công văn số 5254/TCT-CS
ngày 25/11/2014 của Tổng cục
Thuế, trường hợp doanh nghiệp
thực hiện dự án đầu tư gồm nhiều
hạng mục, trong đó một hạng mục
của dự án đã hoàn thành và đưa vào
hoạt động kinh doanh và có phát
sinh doanh thu, thuế GTGT đầu ra;
đồng thời Công ty tiếp tục hoàn
thiện các hạng mục khác theo tiến
độ đã đăng ký thì Công ty thực hiện
kê khai riêng cho dự án đầu tư và bù
trừ thuế GTGT đầu vào của dự án
với số thuế GTGT của hoạt động
kinh doanh đang thực hiện.
Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT
của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử
dụng cho dự án đầu tư chưa được
bù trừ hết theo mức quy định của
pháp luật về thuế GTGT thì Công ty
được hoàn thuế GTGT cho dự án
đầu tư.

Hướng dẫn lập hóa đơn đối
với hàng hóa không chịu thuế
GTGT do nhà thầu nhập khẩu
Trường hợp nhà thầu nhập khẩu
hàng hóa là máy móc thiết bị thuộc
loại trong nước chưa sản xuất được
để phục vụ dự án tìm kiếm thăm dò,
phát triển mỏ dầu, khí đốt được cơ
quan Hải quan xác định thuộc đối
tượng không chịu thuế GTGT, thì khi
nhà thầu lập hóa đơn GTGT cho chủ
dự án, trên hóa đơn GTGT ghi rõ
hàng hóa thuộc đối tượng không
chịu thuế GTGT, dòng giá bán là giá
thanh toán, dòng thuế suất, số thuế
GTGT không ghi và gạch bỏ.
Trường hợp nhà thầu nhập khẩu
hàng hóa không phải để phục vụ
tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm
dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt theo
quy định nêu trên hoặc hàng hóa
mua trong nước để bán cho chủ dự
án thì thuộc đối tượng chịu thuế
GTGT. Khi lập hóa đơn, nhà thầu ghi
theo thuế suất của hàng hóa, dịch
vụ bán ra và kê khai nộp thuế GTGT
theo quy định.

Được khấu trừ thuế GTGT
đầu vào đối với nhà ở xây
dựng cho người lao động
công tác dài hạn ở tỉnh khác
Theo hướng dẫn tại Công văn số
16340/BCT-TCT ngày 10/11/2014
của Bộ Tài chính, trường hợp Công
ty có nhận thầu xây dựng một dự án
ở tỉnh khác, Công ty đã xây dựng
khu nhà ở cho người lao động đi
công tác dài hạn để thực hiện dự án
thì Công ty được kê khai, khấu trừ
thuế GTGT đầu vào đối với phát
sinh của hoạt động xây dựng nêu
trên, nếu các hóa đơn đầu vào đáp
ứng đủ các điều kiện khấu trừ thuế
GTGT theo quy định.

Trên đây là hướng dẫn tại Công văn
số 5142/TCT-CS ngày 19/11/2014
của Tổng cục Thuế.
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Hướng dẫn về hóa đơn cho
các trường hợp chuyển đổi
phương pháp tính thuế GTGT
Ngày 12/11/2014, Tổng cục Thuế
ban hành Công văn số 5003/TCTCS hướng dẫn về việc bán hóa đơn
cho các trường hợp chuyển đổi
phương pháp tính thuế GTGT.
Theo đó:
Đối với doanh nghiệp mới chuyển
đổi phương pháp tính thuế từ
phương pháp trực tiếp sang
phương pháp khấu trừ không đủ
thời gian đặt in, thông báo phát
hành hóa đơn để sử dụng thì cơ
quan Thuế giải quyết bán hóa
đơn lần đầu cho đối tượng này đủ
dùng trong thời gian tạo hóa đơn
để sử dụng;
Đối với doanh nghiệp mới chuyển
đổi phương pháp tính thuế từ
phương pháp trực tiếp sang
phương pháp khấu trừ sử dụng
hóa đơn với số lượng ít, có cam
kết có nhu cầu sử dụng hóa đơn
do cơ quan Thuế phát hành thì
cục thuế bán hóa đơn cho các đối
tượng này nhằm đáp ứng nhu cầu
có hóa đơn để sử dụng và giảm
chi phí trong quá trình kinh doanh.
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Thuế Thu nhập cá nhân
(“TNCN”)
Thuế TNCN đối với cá nhân
góp vốn bằng phần vốn góp
tại doanh nghiệp khác
Ngày 27/11/2014, Tổng cục Thuế có
Công văn số 5298/TCT-TNCN
hướng dẫn về thuế TNCN đối với cá
nhân góp vốn bằng phần vốn góp tại
doanh nghiệp khác. Theo đó, trường
hợp cá nhân tham gia góp vốn vào
doanh nghiệp bằng cổ phần hoặc
quyền mua cổ phần của một doanh
nghiệp khác thì không phải kê khai
tính thuế TNCN tại thời điểm góp
vốn. Khi cá nhân chuyển nhượng
phần vốn góp hoặc doanh nghiệp
được góp vốn giải thể thì phải kê
khai nộp thuế TNCN đối với thu nhập
từ chuyển nhượng vốn, nếu có phát
sinh thu nhập từ đầu tư vốn thì kê
khai nộp thuế TNCN đối với đầu tư
vốn. Thời điểm tính nộp thuế là thời
điểm giao dịch chuyển nhượng vốn
hoàn thành.

Thuế Nhà thầu nước
ngoài (“NTNN”)

Thuế Xuất nhập khẩu
(“XNK”)

Hướng dẫn về việc áp dụng
Nghị định thư đối với thu nhập
của nhà thầu nước ngoài thực
hiện dự án ODA

Phương tiện quay vòng tạm
nhập, tái xuất quá 90 ngày
phải nộp thuế Nhập khẩu

Ngày 10/11/2014, Tổng cục Thuế
ban hành Công văn số 4949/TCTCS hướng dẫn Chính sách Thuế đối
với Nhà thầu nước ngoài thực hiện
dự án ODA. Theo đó, các Nghị định
thư, Hiệp định, Công hàm được ký
kết giữa Chính phủ Việt Nam với
một hoặc nhiều quốc gia khác hoặc
với các tổ chức quốc tế là văn bản
pháp lý cao nhất có liên quan đến
việc tài trợ và sử dụng vốn ODA. Tuy
nhiên, trong trường hợp Hiệp định
và Nghị định thư tài trợ không quy
định việc miễn các loại thuế đối với
nhà thầu nước ngoài thực hiện dự
án tại Việt Nam mà chỉ quy định
không được sử dụng khoản tài trợ
để thanh toán bất cứ khoản thuế
nào tại Việt Nam, thì Nhà thầu nước
ngoài thực hiện dự án vẫn phải thực
hiện nghĩa vụ thuế theo quy định
của Pháp luật Việt Nam.

Theo hướng dẫn tại Công văn số
14190/TCHQ-GSQL ngày 26/11/2014
của Tổng cục Hải quan, thời hạn tạm
nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập đối với
phương tiện quay vòng quy định tại
Điều 54 Thông tư số 128/2013/TTBTC không bị khống chế mà thực
hiện theo thỏa thuận của doanh
nghiệp với bên đối tác và phải đăng ký
với Hải quan cửa khẩu theo quy định
tại khoản 3, Điều 12 Nghị định số
187/2013/NĐ-CP.
Về chính sách thuế, phương tiện
quay vòng tạm nhập tái xuất, tạm
xuất tái nhập thuộc diện miễn thuế
trong thời hạn 90 ngày, trường hợp
quá thời hạn 90 ngày chưa tái xuất
thì doanh nghiệp phải nộp thuế theo
quy định.
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Không phải nộp tờ khai điện
tử XNK tại chỗ trong hồ sơ
hoàn thuế

Không yêu cầu kết quả kiểm
hóa khi hoàn thuế đối với tờ
khai điện tử

Theo quy định tại điểm c khoản 7
Điều 117, Thông tư 128/2013/TTBTC, người khai hải quan phải nộp 1
bản chính tờ khai xuất-nhập khẩu tại
chỗ trong bộ hồ sơ hoàn thuế đối với
nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản
xuất hàng xuất khẩu nhưng giao
hàng theo chỉ định tại Việt Nam. Tuy
nhiên, theo quy định về thủ tục hải
quan điện tử tại Thông tư
22/2014/TT-BTC thì không có tờ khai
xuất-nhập khẩu tại chỗ chung mà
doanh nghiệp khai báo theo 2 tờ khai
riêng biệt.

Theo quy định tại Điều 115, 119, 120
và 121, Thông tư 128/2013/TT-BTC
thì tờ khai hải quan nộp trong hồ sơ
hoàn thuế XNK phải là tờ khai có kết
quả kiểm tra thực tế hàng hóa (gọi tắt
là kết quả kiểm hóa). Do đó, đối với
hàng hóa áp dụng thủ tục hải quan
truyền thống thì tờ khai hải quan
trong hồ sơ hoàn thuế bắt buộc có
kết quả kiểm hóa. Trường hợp áp
dụng thủ tục hải quan điện tử thì
không bắt buộc tờ khai hải quan
trong hồ sơ hoàn thuế phải có kết
quả kiểm hóa do trên tờ khai hải quan
điện tử không yêu cầu thông tin này.

Để thực hiện thống nhất nội dung
này, ngày 26/11/2014 Bộ Tài chính đã
ban hành Công văn số 11918/TCHQGSQL gửi cục Hải quan các tỉnh,
thành phố; theo đó đối với thủ tục hải
quan điện tử, doanh nghiệp xuất
khẩu phải nêu rõ số tờ khai xuất khẩu,
tờ khai nhập khẩu trong công văn yêu
cầu hoàn thuế. Cơ quan Hải quan
căn cứ số tờ khai xuất khẩu, nhập
khẩu đã kê khai để tra cứu, kết xuất
và kiểm tra thông tin tờ khai trên Hệ
thống để hoàn thuế nhập khẩu cho
doanh nghiệp.
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Trên đây là nội dung Công văn số
16522/BTC-TCHQ ngày 13/11/2014
của Bộ Tài chính, hướng dẫn tạm
thời trong thời gian chờ ban hành
Thông tư hướng dẫn Luật Hải quan
số 54/2014/QH13.

Nợ thuế tại cơ quan Thuế
không ảnh hưởng đến hoàn
trả thuế nộp thừa tại cơ quan
Hải quan
Theo Công văn số 5554/TCHQTXNK ngày 19/5/2014 hướng dẫn
hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu
nộp nhầm, nộp thừa thì một trong
những điều kiện hoàn thuế là người
nộp thuế không còn nợ tiền thuế,
tiền chậm nộp.
Nhằm làm rõ hơn điều kiện trên,
ngày 31/10/2014, Tổng cục Hải
quan tiếp tục ban hành Công văn số
13244/TCHQ-TXNK. Theo đó, nội
dung tại Công văn số 5554/TCHQTXNK được hiểu chỉ gồm những
khoản nợ liên quan đến hàng hóa
xuất nhập khẩu do cơ quan Hải
quan quản lý theo quy định tại
Thông tư số 128/2013/TT-BTC của
Bộ Tài chính (không bao gồm các
khoản nợ thuế nội địa). Vì vậy, Tổng
cục Hải quan đã chỉ đạo thống nhất
các cục Hải quan tỉnh, thành phố
không yêu cầu doanh nghiệp phải
xuất trình văn bản xác minh tình
trạng nợ thuế nội địa do cơ quan
Thuế xác nhận.

Tờ khai xuất khẩu đăng ký sai
loại hình được xem xét thanh
khoản
Theo Công văn số 14134/TCHQGSQL ngày 24/11/2014 của Tổng
cục Hải quan, trường hợp doanh
nghiệp đăng ký sai loại hình đối với
tờ khai xuất khẩu thì cục Hải quan
tỉnh, thành phố kiểm tra hồ sơ hải
quan, các chứng từ thanh toán,
phiếu nhập kho, xuất kho nguyên
liệu và thành phẩm xuất khẩu. Nếu
qua kiểm tra đủ cơ sở xác định
doanh nghiệp đã sử dụng nguyên
liệu nhập khẩu để sản xuất sản
phẩm và đã thực xuất khẩu ra nước
ngoài thì xem xét thanh khoản cho
doanh nghiệp. Trường hợp cần
thiết thì tiến hành kiểm tra sau
thông quan tại trụ sở doanh nghiệp,
xử lý sai phạm nếu có theo quy định
pháp luật.

Riêng đối với những trường hợp
nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT
hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền
hoàn thuế của cơ quan Hải quan
nhưng trước đó cơ quan Hải quan
đã xác nhận khoản nộp nhầm, nộp
thừa để liên hệ với cơ quan Thuế
giải quyết hoàn thuế thì cơ quan Hải
quan phải thu hồi lại bản chính văn
bản xác nhận trước đó để tránh
hoàn hai lần.
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Các khoản thu ngân sách về đất đai
Hướng dẫn về thủ tục miễn
tiền thuê đất theo Nghị định số
46/2014/NĐ-CP
Theo quy định tại khoản 5 Điều 12,
Thông tư số 77/2014/TT-BTC hướng
dẫn Nghị định số 46/2014/NĐ-CP về
tiền thuê đất, thuê mặt nước thì
người được Nhà nước cho thuê đất
chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm
tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục
để được miễn, giảm tiền thuê đất
theo quy định. Trường hợp khi nộp
hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất đã
hết thời gian được miễn, giảm theo
quy định thì không được xét miễn,
giảm tiền thuê đất; nếu đang trong
thời gian được miễn, giảm tiền thuê
đất thì chỉ được miễn, giảm tiền thuê
đất cho thời gian ưu đãi còn lại.
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Đối với các dự án doanh nghiệp đã
làm thủ tục miễn tiền thuê đất trong
thời gian xây dựng cơ bản trước
ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP
có hiệu lực thi hành cho toàn bộ
diện tích đất nhưng cơ quan Thuế
mới có Quyết định miễn tiền thuê
đất một phần thì vẫn thuộc đối
tượng được miễn tiền thuê đất theo
quy định của pháp luật trước ngày
Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có
hiệu lực thi hành.
Trên đây là hướng dẫn tại Công văn
số 5007/TCT-CS ngày 12/11/2014
của Tổng cục Thuế.
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