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BẢN TIN               THÁNG 03 NĂM 2015

TỔNG HỢP VỀ THUẾ 

Ngày 12/2/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy 

định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về 

thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. Trên cơ 

sở quy định của Nghị định và yêu cầu quản lý, cải cách thủ tục hành chính, 

ngày 27/2/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC 

hướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn. Một số nội 

dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC như sau: 

STT Quy định mới Quy định cũ 

QUẢN LÝ THUẾ 

1 

Hướng dẫn nộp thuế theo tỷ lệ đối với 
trường hợp xây dựng, lắp đặt, bán hàng 
vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây 
dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh 
bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở 
lên. 

Không hướng dẫn 

2 
Bãi bỏ bảng kê HHDV mua vào, bán ra 
trong Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và thuế 
TTĐB 

Phải nộp bảng kê HHDV mua 
vào, bán ra 

3 

Hướng dẫn về đồng tiền xác định doanh 
thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản 
nộp NSNN, cụ thể: 

“Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, 
giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi 
ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao 
dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài 
chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
ngày 22  tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về 
chế độ kế toán doanh nghiệp như sau: 

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch  
toán doanh thu là tỷ giá mua vào 

Áp dụng tỷ giá giao dịch bình 
quân trên thị trường ngoại tệ 
liên ngân hàng do Ngân hàng 
nhà nước công bố 
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của Ngân hàng thương mại nơi 
người nộp thuế mở tài khoản. 

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch 
toán chi phí là tỷ giá bán ra của 
Ngân hàng thương mại nơi người 
nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm 
phát sinh giao dịch thanh toán 
ngoại tệ. 

- Các trường hợp cụ thể khác thực 
hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài 
chính tại Thông tư số 200/2014/TT-
BTC ngày 22  tháng 12 năm 2014.” 

4 

Về tỷ lệ tính tiền chậm nộp 

Từ 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính 
theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính 
trên mỗi ngày chậm nộp. 

Đối với các khoản tiền thuế khai thiếu của kỳ 
thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 
nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh 
tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát 
hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 
0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu 
cho toàn bộ thời gian chậm nộp. 

 
0,07% mỗi ngày tính trên số 
tiền thuế chậm nộp kể từ ngày 
chậm nộp thứ 91 (chín mươi 
mốt) trở đi 

5 

Về trường hợp không phải nộp tiền chậm 
nộp 

Người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ 
được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên 
không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì 
không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế. 

Không đề cập 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN) 

1 

Bổ sung các khoản chi phí được trừ khi 
tính thuế TNDN 

Loại bỏ mức khống chế 01 triệu 
đồng/tháng/người đối với khoản chi bảo 
hiểm nhân thọ cho người lao động. Theo đó, 
trường hợp doanh nghiệp có chi mua bảo 
hiểm nhân thọ cho người lao động thì được 
tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu 
có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo 
quy định của pháp luật. 

Tối đa 01 triệu 
đồng/tháng/người 

2 
Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề 
nghiệp, đào tạo nghề nghiệp cho người lao 
động theo quy định của pháp luật. 

Không đề cập 
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3 
Khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào 
doanh nghiệp khác trong trường hợp doanh 
nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ. 

Không đề cập 

4 

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho 
dự án đầu tư 

Nghị định 12 có quy định cụ thể một số 
trường hợp ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư 
như sau: 

1/ Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng 
đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép 
đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai 
đoạn 2009-2013 được hưởng ưu đãi thuế 
đối với đầu tư mở rộng cho thời gian còn lại 
kể từ kỳ tính thuế năm 2015. 

2/ Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào 
khu công nghiệp trong giai đoạn 2009-2013 
được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn 
lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015. 

3/ Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào địa 
bàn thuộc diện ưu đãi thuế từ ngày 
01/01/2015 được hưởng ưu đãi thuế cho 
thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 
2015. 

Không đề cập 

HÓA ĐƠN 

 
1 
 

 

Bãi bỏ hướng dẫn cơ sở kinh doanh phải 
đăng ký sử dụng dấu ngăn cách và chữ viết 
không dấu trên hóa đơn 

Phải có văn bản đăng ký với 
cơ quan thuế 

2 

Bổ sung hướng dẫn sau 5 ngày làm việc cơ 
quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến 
bằng văn bản thì tổ chức được sử dụng hóa 
đơn tự in/đặt in. 

Trong vòng 5 ngày, cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp có ý kiến 
bằng văn bản đến doanh 
nghiệp. 

3 
Bổ sung trường hợp không xuất hóa đơn đối 
với hàng hóa tiêu dùng nội bộ để tiếp tục 
quá trình sản xuất kinh doanh. 

Chỉ xuất hóa đơn đối với hàng 
hóa luân chuyển nội bộ 

4 

Bổ sung hướng dẫn đối với trường hợp hóa 
đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người 
mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua 
thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không 
phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường 
hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực 
hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 
số 39/2014/TT-BTC. 

Không đề cập 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) 
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1 

 
 

Bổ sung hướng dẫn trường hợp bên đi vay 
khi thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo 
đảm theo quy định của pháp luật cho ngân 
hàng thì không phải xuất hóa đơn GTGT 

Chưa hướng dẫn cụ thể 

2 

Bổ sung hướng dẫn không áp dụng mức 
thuế suất 0% đối với thuốc lá, rượu, bia 
nhập khẩu sau đó xuất khẩu 

Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất 
khẩu thì khi xuất khẩu không phải tính thuế 
GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ 
thuế GTGT đầu vào. 

Không đề cập 

3 
Bổ sung hướng dẫn vật tư hóa chất xét 
nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế áp dụng 
thuế suất 5% “theo xác nhận của Bộ Y tế.” 

Chưa hướng dẫn có xác nhận 
của Bộ Y tế. 

4 

Bổ sung doanh thu không phải kê khai, tính 
nộp thuế GTGT vào công thức tính phân bổ 
để xác định thuế GTGT đầu vào được khấu 
trừ, cụ thể: 

“… Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng 
thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không 
được khấu trừ; trường hợp không hạch toán 
riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ 
tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế 
GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính 
nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của 
hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh 
thu không phải kê khai, tính nộp thuế không 
hạch toán riêng được”. 

Chưa hướng dẫn cụ thể 

5 

Bổ sung hướng dẫn không cần chứng từ 
thanh toán không dùng tiền mặt trong 
trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu 
hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, 
cá nhân ở nước ngoài 

Chưa hướng dẫn cụ thể 

 

Hiệu lực thi hành 

Các nội dung trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13 về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP 

ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định 

về thuế có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2015) 
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Các từ viết tắt 

 
 

 

TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp CTLD Công ty liên doanh 

TNCN Thuế thu nhập cá nhân  TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

GTGT Thuế giá trị gia tăng UBND Ủy ban Nhân dân 

TNT Thuế nhà thầu  BTC Bộ Tài Chính 

TSCĐ Tài sản cố định BCT Bộ Công Thương 

TCT Tổng Cục Thuế BLĐTBXH Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội 

DNCX Doanh nghiệp chế xuất BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

KCX Khu chế xuất CV Công văn 

SDĐNN Sử dụng đất nông nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước  

KCN Khu công nghiệp NTNN Nhà thầu nước ngoài 

NSNN Ngân sách Nhà nước BHXH Bảo hiểm xã hội 

BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo thất nghiệp 
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