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THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) 

Dầu ăn làm từ mỡ cá tinh luyện chịu mức thuế 

suất nào? 

Tổng cục thuế có Công văn số 546/TCT-CS ngày 

09/02/2018 của TCT, thuế giá trị gia tăng là thuế gián 

thu, mặt hàng dầu ăn được làm từ mỡ cá tinh luyện là 

sản phẩm đã qua chế biến thành sản phẩm khác không 

thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%. 

Luật thuế GTGT và các văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành không có quy định về việc giảm thuế suất thuế 

GTGT. 

 

 

Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của dự án 

đầu tư 

Theo Công văn số 509/TCT-CS ngày 07/02/2018 của 

TCT, trường hợp tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị hoàn 

thuế, Công ty A đã góp đủ vốn điều lệ trên giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh, tuy nhiên số vốn đầu tư thực 

tế lớn hơn số vốn đầu tư đã đăng ký trên Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư thì Cục Thuế tỉnh thông báo với cơ          

quan cấp phép có thẩm quyền về việc tăng tổng vốn đầu 

tư của Nhà đầu tư để xem xét việc tăng vốn đầu tư của 

Công ty đã được thực hiện theo quy định của Luật đầu tư 

hay không? Trường hợp việc tăng vốn đầu tư của dự án 

đã được thực hiện theo quy định của Luật đầu tư thì Cục 

Thuế xem xét, giải quyết việc hoàn thuế GTGT dự án 

đầu tư theo quy định. 

Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu 

Theo Công văn số 475/TCT-CS ngày 2/2/2018 của 

TCT, trường hợp Công ty A trong kỳ đề nghị hoàn thuế 

từ tháng 5/2017 đến tháng 7/2017 vừa có hàng hóa, dịch 

vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước 

thì Công ty phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào 

sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất 

khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số 

thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất 

khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng 

hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, 

dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ 

khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề 

nghị hoàn thuế hiện tại. 

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 

(bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được 

và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu 

trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của 

hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu 

đồng trở lên thì Công ty A được hoàn thuế cho hàng hóa, 

dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng 

hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của 

hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%. 

Trường hợp Công ty A không có hàng xuất khẩu mà chỉ 

có hàng tiêu thụ nội địa thì số thuế GTGT còn được khấu 

trừ từ kỳ trước chuyển sang được trừ khi xác định số 

thuế GTGT phải nộp của kỳ khai thuế nếu đủ điều kiện 

khấu trừ theo quy định. 
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Hoàn thuế GTGT 

Theo Công văn số 443/TCT-KK ngày 01/02/2018 của 

TCT về việc hoàn thuế GTGT. Trường hợp Công ty A 

có đề nghị hoàn thuế kỳ tính thuế tháng 7/2016 trường 

hợp hoàn xuất khẩu theo Điều 1 Thông tư số 

130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 (số thuế đề nghị 

hoàn này là số thuế của kỳ tính thuế tháng 10/2015, 

tháng 02/2016 và tháng 04/2016 đã đề nghị hoàn nhưng 

sau đó khai điều chỉnh vào kỳ tính thuế tháng 7/2016) thì 

Cục Thuế Tỉnh căn cứ các hướng dẫn nêu trên và kết quả 

xác minh của Tổng cục Hải quan, các cơ quan thuế liên 

quan để thực hiện việc giải quyết hoàn thuế cho Công ty 

A theo nguyên tắc nếu số thuế GTGT đề nghị hoàn đã 

được Cục Thuế thanh tra, kiểm tra thì Cục Thuế căn cứ 

hướng dẫn tại Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 

29/6/2016 của Bộ Tài chính và kết quả thanh tra, kiểm 

tra thực tế của Cục Thuế để xem xét việc hoàn thuế cho 

 

 

 

Công ty theo đúng quy định; đồng thời Công ty bị xử 

phạt về hành vi kê khai chưa đúng theo quy định hiện 

hành. 

Kê khai, hoàn thuế GTGT  

Theo Công văn số 517/TCT-DNL ngày 07/02/2018 của 

TCT về việc kê khai, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu 

tư Gencol. Trường hợp Tổng công ty A (có trụ sở tại 

Thành phố Hà Nội) là chủ đầu tư dự án chuyển đổi nhiên 

liệu phụ từ dầu FO sang dầu DO nhà máy Nhiệt điện tại 

tỉnh Quảng Ninh, dự án đang trong giai đoạn đầu tư chưa 

đi vào hoạt động thì Tổng công ty A lập hồ sơ khai thuế 

riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế 

GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê 

khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Tổng công ty. Sau khi bù trừ nếu đủ điều kiện hoàn thuế 

thì Tổng công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế theo quy 

định. 

 

 

THUẾ  THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN) 

*** 05 công việc pháp lý doanh nghiệp cần làm trong tháng 03/2018 

Trước ngày 03/3/2018: Thông báo tình hình biến động lao động tháng 02/2018 (nếu có) 

Theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH  ngày 31/7/2015 của BLĐTBXH quy định:Trong trường hợp doanh nghiệp có 

biến động (tăng/giảm) về số lượng NLĐ làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp phải gửi Thông báo 

về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở. Hiện nay, ở một số địa phương đã bắt đầu sử dụng phần mềm điện tử để 

khai báo tình hình biến động lao động, do đó, các doanh nghiệp cần lưu ý xem địa phương mình đã áp dụng chưa để thực 

hiện cho phù hợp.  

Trước ngày 31/3/2018: (i) Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN của tháng 03/2018. Chậm nhất ngày cuối cùng của 

tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của NLĐ tham gia 

BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN (Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017). Đồng thời trích từ tiền lương tháng 

đóng các loại bảo hiểm trên của từng NLĐ theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt 

trụ sở, chi nhánh của DN sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động. (ii) Trích nộp Kinh phí Công đoàn của 

tháng 03/2018: Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp, không phân biệt là DN đã có hay chưa có tổ chức Công đoàn. Mức 

file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Local%20Disk/My%20Documents/Cap%20nhat%20Tuan-Thang/Ban%20tin%20thang%202%20nam%202017/BLOCKEDthuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-242-CT-TNCN-nop-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-2016-2017-339976.aspxBLOCKED
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-28-2015-TT-BLDTBXH-huong-dan-Luat-viec-lam-Nghi-dinh-28-2015-ND-CP-bao-hiem-that-nghiep-280236.aspx?newsid=19249
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-595-QD-BHXH-Quy-trinh-thu-bao-hiem-cap-so-bao-hiem-the-bao-hiem-2017-348047.aspx?newsid=19249
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đóng kinh phí Công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động. (iii) Quyết toán 

thuế TNDN năm 2017: Theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì Chậm nhất là ngày 

thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các DN lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), 

doanh nghiệp phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp. 

Như vậy, để tránh chậm trễ trong công tác quyết toán thuế, các doanh nghiệp nên thực hiện công việc này trước ngày 

31/3/2018. 

(iv) Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017: Theo điểm d khoản 1 điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì chậm 

nhất là ngày 31/03/2018, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh 

khấu trừ thuế trong năm và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền. 

Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong thì không phải khai quyết toán thuế 

thu nhập cá nhân.  

 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN) 

Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân 

 

Theo Công văn số 439/TCT-TNCN ngày 31/01/2018 

của TCT, trường hợp Công ty A trả khoản chi phí dịch 

vụ điều hành cho Quỹ nước Hà lan là bên nước ngoài 

của liên doanh thì Công ty A thực hiện khấu trừ thuế 

GTGT, thuế TNDN trước khi thanh toán khoản dịch vụ 

điều hành cho Quỹ nước Hà lan theo hướng dẫn tại 

Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 và Thông 

tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính. 

Công ty A có trách nhiệm cung cấp thông tin về người 

lao động nước ngoài cho cơ quan thuế trước 07 ngày kể 

từ ngày các cá nhân của Quỹ nước Hà Lan bắt đầu làm 

việc tại Việt Nam. Khi các cá nhân nhận thu nhập tiền 

thù lao về điều hành từ Quỹ nước Hà Lan (là bên nước 

ngoài của Công ty A) thì các cá nhân có trách nhiệm kê 

khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành đối 

với thu nhập từ tiền lương tiền công. 

 

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước 

bạ (LPTB) của hộ gia đình, cá nhân 

Theo Công văn số 420/TCT-TNCN ngày 30/01/2018 

của TCT, trường hợp cá nhân A mua tài sản là nhà, đất 

thông qua đấu giá của Ngân hàng B để thu hồi nợ, trên 

hóa đơn bán hàng không ghi tách riêng giá đất, giá nhà 

nhưng tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hóa đơn thấp 

hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành. Khi cá nhân A đi 

đăng ký quyền sở hữu đất, quyền sử dụng nhà ở và tài 

sản gắn liền với đất thì giá tính thuế TNCN nhà, đất căn 

cứ vào giá do UBND cấp tỉnh quy định.  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-156-2013-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-va-Nghi-dinh-83-2013-ND-CP-214560.aspx?newsid=19249
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Kê khai, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá 

nhân có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền 

công khi tổng hợp dữ liệu quyết toán 

Theo Công văn số 407/TCT-TNCN ngày 29/1/2018 

của TCT, trường hợp người lao động trong năm có phát 

sinh điều chuyển giữa các tổ chức trong cùng một hệ 

thống như: tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ - con, 

Trụ sở chính và chi nhánh nếu trong năm người lao động 

không có thêm thu nhập từ tiền lương tiền công tại một 

nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán cho tổ chức 

mới quyết toán thuế thay đối với cả phần thu nhập tổ 

chức cũ chi trả. Khi cơ quan thuế thực hiện kiểm tra hồ 

sơ quyết toán đối với các trường hợp nêu trên cần lưu ý 

đối với các cơ quan chi trả thu nhập cho cá nhân người 

lao động có thuộc các trường hợp Tập đoàn, Tổng công 

ty, Công ty mẹ - con, Trụ sở chính và chi nhánh nêu trên 

hay không để là một trong các căn cứ xác định đối tượng 

cần kiểm tra nguồn thu nhập. 

 

 

 

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC 

Bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất 

 

Theo Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của BTC về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị 

định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, bổ sung quy định việc xác 

định tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định tại khoản 41 Điều 2 Nghị định 

số 01/2017/NĐ-CP như sau: (i) Trường hợp GCN đã cấp không đúng quy định do lỗi của CQNN thì tiền sử dụng đất khi 

cấp lại GCN được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp GCN trước đây; (ii) Trường hợp GCN đã cấp 

không đúng quy định do lỗi của người sử dụng đất thì tiền sử dụng đất khi cấp lại GCN được xác định theo chính sách và 

giá đất tại thời điểm cấp lại GCN quyền sử dụng đất. 

 

Thông tư 10/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/3/2018. 

 

Chính sách thuế đối với hàng hóa tại khu kinh tế cửa khẩu 

Theo Công văn 919/TCNK-CST ngày 09/02/2018 của TCHQ, 

hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước 

ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi 

thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu 

ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương 

mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực 

kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) 

được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số 

lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. 

Thẩm quyền xử lý hoàn thuế thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành 

phố nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế. Trường hợp 

Công ty A chuyển tiêu thụ nội địa phải nộp thuế nhập khẩu 

theo quy định nhưng sau đó tái xuất ra nước ngoài được xem 

xét hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp 

thuế xuất khẩu. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=10%2f2018%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=76%2f2014%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=45%2f2014%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01%2f2017%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=10%2f2018%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Hàng hóa tạm xuất, tái nhập để thi công công trình theo hợp đồng thuê mượn 

Theo Công văn số 816/TCHQ-TXNK ngày 08/02/2018 của TCHQ, thủ tục hải quan đối với hàng hóa là thiết bị, phương 

tiện tạm xuất-tái nhập để thi công công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 

không phân biệt việc tạm xuất-tái nhập dựa trên hợp đồng thuê mượn hay phục vụ thi công của chính doanh nghiệp. 

Trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp do Công ty A tạm xuất để thực hiện hợp đồng thuê mượn không phải 

để phục vụ thi công công trình của doanh nghiệp ở nước ngoài, không phải máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm 

xuất-tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định nên không thuộc đối tượng miễn thuế. Khi xuất khẩu doanh 

nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu (nếu có), khi nhập khẩu phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định. Hàng hóa tạm xuất-tái 

nhập để thi công công trình theo hợp đồng thuê mượn không thuộc đối tượng hoàn thuế. 

Miễn, giảm tiền thuê đất 

Theo Công văn số 452/TCT-DNL ngày 01/02/2018 của 

TCT về miễn, giảm tiền thuê đất. Trường hợp đơn vị sử 

dụng đất trước đây là Công ty A (bên chuyển nhượng dự 

án) sử dụng đất để thực hiện Dự án Nhà máy chế biến tinh 

bột mỹ Hà Tĩnh theo đúng quy định của pháp luật đất đai; 

đồng thời, sau đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cho phép chuyển nhượng dự án Nhà máy chế biến tinh bột 

mỳ Hà Tĩnh cho Chi nhánh Công ty B theo quy định của 

pháp luật để Chi nhánh Công ty B (bên nhận chuyển 

nhượng dự án) tiếp tục thực hiện dự án và đủ điều kiện 

được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật 

về đầu tư cho thời gian còn lại của dự án tính từ thời điểm 

nộp đủ hồ sơ đề nghị được hưởng ưu đãi theo quy định. 

Xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu bị tịch thu, tiêu hủy 

Theo Công văn số 931/TCHQ-TXNK ngày 12/2/2018 của TCHQ, trường hợp hàng hóa nhập khẩu chưa thông quan 

hoặc giải phóng hàng, vẫn trong khu vực giám sát của cơ quan hải quan, chưa nộp thuế, bị tịch thu, tiêu hủy thì không 

phải nộp thuế nhập khẩu, không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu chưa thông quan hoặc 

giải phóng hàng, vẫn trong khu vực giám sát của cơ quan hải quan, đã nộp thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt, bị tịch 

thu, tiêu hủy thì được trả lại tiền thuế nhập khẩu nộp thừa theo quy định và không được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp 

theo quy định. 

 

VẤN ĐỀ KHÁC 
 

Hướng dẫn cấp giấy tờ hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ 

Theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của BYT quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. 

Theo đó, hướng dẫn cấp một số loại giấy chứng (GCN) nhận hưởng chế độ thai sản sau 

đây: (i) Cấp GCN nghỉ dưỡng thai, việc chứng nhận nghỉ dưỡng thai thực hiện như sau: 

GCN nghỉ dưỡng thai đối với đối tượng là lao động nữ mang thai đã nghỉ việc trong 

trường hợp điều trị ngoại trú theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này;  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56%2f2017%2fTT-BYT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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GCN nghỉ việc hưởng BHXH đối với đối tượng là lao động nữ mang thai đang đóng BHXH bắt buộc trong trường hợp 

điều trị ngoại trú theo mẫu quy định tại Phụ lục 7; Biên bản giám định y khoa thực hiện theo mẫu tại Phụ lục kèm theo 

Thông tư 52/2016/TT-BYT đối với trường hợp do Hội đồng Giám định y khoa cấp; Giấy ra viện theo mẫu quy định tại 

Phụ lục 3 hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này. (ii) Cấp GCN không đủ sức 

khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ mang thai hộ. 

 

Ngoài ra, Thông tư 56 cũng hướng dẫn hồ sơ khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc 

con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai. 

 

VĂN BẢN KHÁC 

 Công văn số 784/TCHQ-TXNK ngày 7/2/2018 của TCHQ về việc hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp. 

 Công văn số 536/TCT-CS ngày 09/02/2018 của TCT về việc chính sách thuế GTGT. 

 Công văn số 541/TCT-DNL ngày 09/02/2018 của TCT về việc thuế GTGT đối với khoản thu từ khai thác 

TSĐB. 

 Công văn số 542/TCT-CS ngày 9/2/2018 của TCT về việc hóa đơn điện tử có mã xác thực bị lỗi. 

 Công văn số 563/TCT-DNL ngày 12/02/2018 của TCT về việc thuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển tiền 

ra nước ngoài. 

 Công văn số 574/TCT-DNL ngày 12/02/2018 của TCT về việc xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với 

dự án Chi nhánh Nội Bài của Công ty TNHH Yamaha Việt Nam. 

 Công văn số 583/TCT-CS ngày 12/02/2018 của TCT về việc hóa đơn. 

 Công văn số 586/TCT-KK ngày 13/02/2018 của TCT về việc kê khai thuế đối với hoạt động sản xuất điện 

gió của Nhà máy điện gió Hướng Linh 2. 

 Công văn số 594/TCT-KK ngày 13/02/2018 của TCT về 594/TCT-KK. 

 Công văn số 987/TCHQ-TXNK ngày 13/2/2018 của TCHQ về việc trả lời kiến nghị về không truy thu 

thuế mặt hàng bản tấm kẽm dùng cho công nghiệp in. 

 Công văn số 1647/VPCP-KTTH ngày 13/2/2018 của VPCP về việc thuế bảo vệ môi trường. 

 Công văn số 610/TCT-HTQT ngày 22/02/2018 của TCT về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh 

đánh thuế hai lần. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=52%2f2016%2fTT-BYT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True

