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Từ ngày 02/6/2017, hoàn thuế GTGT trong 

vòng 01 ngày làm việc 

Theo Thông tư  số 31/2017/TT-BTC ngày 

18/4/2017 của BTC sửa đổi Thông tư 

số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế 

giá trị gia tăng. Theo đó, rút ngắn thời gian hoàn 

thuế cho người nộp thuế trong vòng 01 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản 

thu NSNN/ Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu 

NSNN do cơ quan thuế chuyển đến. (Quy định 

hiện nay là trong thời hạn chậm nhất 03 ngày làm 

việc) 

 

Ngoài ra, Thông tư còn quy định một số nội 

dung: (i) Cục Thuế cập nhật, hạch toán đầy đủ 

các Quyết định hoàn thuế/hoàn thuế kiêm bù trừ 

khoản thu NSNN vào Hệ thống ứng dụng quản lý 

thuế ngay trong ngày làm việc được ký ban hành 

quyết định hoàn thuế; (ii) Sau khi hạch toán 

Quyết định hoàn thuế và Quyết định hoàn thuế 

kiêm bù trừ khoản thu NSNN, Cục Thuế luân 

chuyển sang KBNN ngay trong ngày làm việc 

hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo. 

 

Thông tư số 31/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 

ngày 02/6/2017. 

 

Thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý bán vé xổ 

số 

 

Theo Công văn 1418/TCT-CS ngày 17/4/2017 

của TCT, trường hợp Công ty A làm đại lý bán 

vé xổ số dùng giá quy định của Công ty B thì 

Công ty A không phải kê khai thuế GTGT đối 

với doanh thu bán vé xổ số và doanh thu hoa 

hồng được hưởng.  

 

Kê khai thuế GTGT liên quan đến dịch vụ sửa 

chữa thiết bị thực hiện tại địa phương khác 

 

Theo Công văn số 1529/TCT-KK ngày 

20/4/2017 của TCT, trường hợp Công ty A ký 

hợp đồng kinh doanh với Công ty B về việc cung 

cấp dịch vụ sửa chữa máy móc, phạm vi công 

việc theo hợp đồng gồm: thị sát, đo kiểm tra kích 

thước, sửa chữa mặt ghép vỏ ngoài…những hoạt 

động này không phải là hoạt động kinh doanh 

xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. 

Công  

 

ty không thành lập chi nhánh, do đó việc kê khai 

và nộp thuế GTGT đối với doanh thu phát sinh 

của hợp đồng nêu trên thực hiện kê khai tập trung 

tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính. 

 

Thuế GTGT của mặt hàng mỡ cá tra thu hồi 

từ quy trình sơ chế cá tra phi lê 

          

Theo Công văn số 1520/TCT-CS ngày 

20/4/2017 của TCT, đối với sản phẩm mỡ cá tra 

là phụ phẩm của quá trình giết mổ cá tra, mới qua 

sơ chế thông thường do doanh nghiệp, hợp tác xã 

tự tổ chức nuôi theo quy trình khép kín sản xuất 

bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế 

GTGT. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp 

thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mua về 

bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh 

doanh thương mại thì thuộc trường hợp không 

phải kê khai tính nộp thuế GTGT. Trường hợp 

bán cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh 

doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê 

khai, tính nộp thuế GTGT với mức thuế suất thuế 

GTGT 5%. 

 

 

 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=31%2f2017%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=99%2f2016%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=31%2f2017%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời 

Theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 

11/4/2017 của TTg về cơ chế khuyến khích phát 

triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Theo 

đó: (i) Tổ chức, cá nhân khi tham gia phát triển 

các dự án điện mặt trời được huy động vốn hợp 

pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 

để đầu tư thực hiện các dự án điện mặt trời; (ii) 

Nhà nước miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa 

nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án điện 

mặt trời… (iii) Việc miễn, giảm thuế thu nhập 

doanh nghiệp đối với dự án điện mặt trời thuộc 

lĩnh vực ưu đãi đầu tư được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về thuế. 

 

Ngoài ra, các dự án điện mặt trời, công trình 

đường dây và trạm biến áp để đấu nối với lưới 

điện thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư còn được miễn, 

giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt 

nước. 

 

Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ 

ngày 01/6/2017 đến ngày 30/6/2019. 

 

Thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường 

 
Theo Công văn số 1299/TCT-CS ngày 5/4/2017 

của TCT, trường hợp trong năm 2014 doanh 

nghiệp không tiến hành hoạt động khai thác 

khoáng sản do Giấy phép khai thác khoáng sản đã 

hết hạn mà mua nguyên liệu đá từ đơn vị khác để 

hoạt động chế biến khoáng sản thì không phải là 

người nộp thuế tài nguyên và không phải là người 

nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản. Trường hợp qua kiểm tra phát hiện 

sản lượng khai thác không có Giấy phép khai 

thác khoáng sản thì bị xử phạt vi phạm hành 

chính theo quy định. Cũng theo Công văn này, 

việc xác định sản lượng đối với tài nguyên khai 

thác đưa vào sản xuất, chế biến mới bán ra được 

căn cứ vào sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ 

tính thuế và định mức sử dụng tài nguyên tính 

trên một đơn vị sản phẩm doanh nghiệp kê khai 

theo quy định pháp luật áp dụng tại từng thời 

điểm.  

 

Thuế nhà thầu đối với hoạt động vận tải biển 

của hãng tàu nước ngoài 
 

Theo Công văn số 1589/TCT-CS ngày 

25/4/2017 của TCT, giá dịch vụ vận chuyển bằng 

đường biển của hãng tàu nước ngoài không thuộc 

đối tượng phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ; giá 

dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng đường biển đối 

với chiều từ Việt Nam đi nước ngoài ( bên Việt 

Nam xuất khẩu hàng hóa theo điều kiện CIF) 

thuộc đối tượng áp dụng thuế TNDN với tỷ lệ 2% 

trên doanh thu tính thuế. Trường hợp bên Việt 

Nam nhập khẩu hàng hóa theo điều kiện FOB thì 

giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển không 

phải kê khai, tính nộp thuế TNDN.  
 

Chính sách thu tiền thuê đất 

  

Theo Công văn số 1518/TCT-CS ngày 

20/4/2017 của TCT, trường hợp doanh nghiệp 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch chi tiết khu đất đang được Nhà nước 

giao, cho thuê và cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành Quyết định cho thuê và ký Hợp 

đồng thuê đất mới để thực hiện dự án đầu tư mới 

trên đất đang sử dụng (không thuộc trường hợp 

gia hạn hợp đồng thuê đất) thì không phải là 

trường hợp thuê đất mới nên không được xem xét 

miễn tiền thuê đất. 
 

Thuế nhà thầu đối với dịch vụ roaming quốc 

tế 
 

Theo Công văn số 1406/TCT-DNL ngày 

14/4/2017 của TCT, trường hợp Công ty viễn 

thông A ký hợp đồng với hãng viễn thông B ở 

nước ngoài cho phép các thuê bao di động của 

hãng viễn thông B khi chuyển vùng vào Việt 

Nam được kết nối vào mạng thông tin di động 

của Công ty viễn thông A khi sử dụng dịch vụ tại 

Việt Nam, trong hợp đồng có quy định hãng viễn 

thông B sẽ được hưởng khoản tiền từ Công ty 

viễn thông A nếu các thuê bao của hãng viễn 

thông B đảm bảo kết nối vào mạng của Công ty 

viễn thông A với lưu lượng nhất định, và để đảm 

bảo lưu lượng đó hãng viễn thông B cung cấp 

dịch vụ định tuyến để thuê bao của hãng viễn 

thông B kết nối vào mạng của Công ty viễn thông 

A thì khoản tiền mà Công ty viễn thông A trả cho 

hãng viễn thông B thuộc đối tượng chịu thuế nhà 

thầu tại Việt Nam. 
 

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11%2f2017%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11%2f2017%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Khống chế hạn mức vay nước ngoài của doanh nghiệp, 
TCTD 

Theo Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của TTg về 
Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018. Theo đó, Chính 
phủ quy định khống chế hạn mức vay thương mại nước ngoài 
(vay ròng) của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng theo hình 
thức tự vay, tự trả tối đa khoảng 5,5 tỷ USD/năm. 
 
Ngoài ra, Chính phủ cũng đề ra nhiều chủ trương, nhiệm vụ khác 
để kiểm soát nợ công như: (i) Tạm dừng toàn bộ việc cấp mới 
bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước. (ii) 
Khống chế hạn mức bội chi ngân sách địa phương năm 2017 
khoảng 6.000 tỷ đồng, năm 2018 khoảng 11.100 tỷ đồng. (iii) 
Vay trong và ngoài nước để bù đắp bội chi NSNN theo hướng 
giảm dần, trong đó bội chi NSNN năm 2016 là 5,4% GDP, bội 
chi ngân sách trung ương năm 2017 khoảng 3,38% GDP và năm 
2018 là 3,3% GDP. (iv) Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ mức dư nợ 
nước ngoài ngắn hạn của quốc gia và giữ tốc độ tăng hàng năm 
tối đa 8-10%/năm. 
 
Quyết định 544/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 20/4/2017. 

Đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên 
thông 

Theo Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 của 
BKHDT về phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư (ĐKĐT) 
và đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) theo cơ chế liên thông đối với 
nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài. Theo đó: (i) NĐT có quyền lựa 
chọn ĐKĐT và ĐKDN theo cơ chế liên thông hoặc thực hiện 
từng thủ tục riêng lẻ theo quy định của pháp luật. (ii) Nếu chọn 
cơ chế liên thông, NĐT chỉ nộp một bản các giấy tờ sau trong 
trường hợp có sự trùng lặp giấy tờ trong hồ sơ ĐKĐT và hồ sơ 
ĐKDN: Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân có giá trị pháp 
lý tương đương đối với trường hợp NĐT là cá nhân; Quyết định 
thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ có giá trị 
pháp lý tương đương đối với trường hợp NĐT là tổ chức; Văn 
bản ủy quyền thực hiện thủ tục ĐKĐT, ĐKDN. (iii) Kể từ thời 
điểm cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan ĐKĐT 
về hồ sơ ĐKDN hợp lệ thì việc chống tên trùng, tên gây nhầm lẫn 
đối với tên của DN dự kiến thành lập mới được xác lập. 
 
Hướng dẫn mới về trích khấu hao với tài sản là nhà hỗn hợp 
  
Theo Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của BTC 
sửa đổi một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông 
tư 147/2016/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu 
hao tài sản cố định (TSCĐ). Theo đó, Thông tư hướng dẫn cụ thể 
về việc trích khấu hao đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa 
dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 
vừa dùng để bán hoặc cho thuê; đơn cử một số điểm đáng chú ý 
như sau: (i) Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà phục 
vụ sản xuất kinh doanh và cho thuê (trừ cho thuê tài chính) được 
ghi nhận là TSCĐ và được trích khấu hao theo quy định; (ii) Đối 

VẤN ĐỀ KHÁC 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=544%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=544%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=02%2f2017%2fTT-BKH%c4%90T&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=28%2f2017%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%2f2013%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=147%2f2016%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà dùng để bán thì không 
được hạch toán là TSCĐ, không được trích khấu hao và theo dõi 
như một tài sản để bán. Việc phân bổ giá trị khấu hao sẽ căn cứ 
vào tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo mục đích sử 
dụng trên tổng giá trị công trình, hoặc diện tích thực tế sử dụng 
theo từng mục đích. 
 
Thông tư 28/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 26/5/2017) và áp 
dụng từ năm tài chính 2016. 
  
Giảm mức đóng BHTN của NSDLĐ xuống 0,5% đến 
31/12/2019 
 
Theo Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 7/4/2017 của CP về phiên 
họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017. Theo đó, để hỗ trợ 
doanh nghiệp, Chính phủ đồng ý điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm 
thất nghiệp (BHTN) đối với NSDLĐ từ 1% xuống còn 0,5% quỹ 
tiền lương tháng của những NLĐ đang tham gia BHTN. Thời 
gian thực hiện điều chỉnh kể từ ngày Nghị quyết của Quốc hội về 
việc điều chỉnh này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 
31/12/2019. 
 
Ngoài ra, Nghị quyết cũng đề cập một số nội dung như sau: (i) 
Thống nhất việc kết thúc áp dụng biện pháp bình ổn giá sữa đối 
với trẻ em dưới 6 tuổi kể từ ngày 01/4/2017. (ii) Giao Bộ Tư 
pháp chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành có giải pháp 
phù hợp đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng 
phục vụ nhu cầu xã hội. 
 
Chính sách miễn tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế 
 
Theo Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của CP về 
thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu 
kinh tế, Khu công nghệ cao. Theo đó, việc miễn tiền sử dụng đất 
trong Khu kinh tế được thực hiện như sau: (i) Dự án được Nhà 
nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư 
xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động theo quy hoạch được 
phê duyệt sẽ được miễn tiền sử dụng đất. (ii) Thủ tục miễn tiền 
sử dụng đất của chủ đầu tư được nhà nước giao đất gồm: Chủ đầu 
tư nộp hồ sơ miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Điểm b 
Khoản 1 Điều 7 của Thông tư này tại Ban quản lý Khu kinh tế 
trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định giao đất; Trong 
thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn tiền 
sử dụng đất, Ban quản lý Khu kinh tế xác định và ban hành quyết 
định miễn tiền sử dụng đất theo quy định. 
 
Nghị định 35/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/6/2017. 
 
Sử dụng hóa đơn đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ 
  
Theo Công văn số 1424/TCT-CS ngày 17/4/2017 của TCT, 
trường hợp doanh nghiệp nội địa bán hang hóa cho doanh nghiệp 
chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì doanh nghiệp 
nội địa sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng. 
 
Trường hợp hàng hóa bán giữa các doanh nghiệp chế xuất và 
doanh nghiệp trong khu phi thuế quan với nhau thì sử dụng hóa 
đơn “ Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=28%2f2017%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=34%2fNQ-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35%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=35%2f2017%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử đối với hoạt động thu 
phí tự động không dừng 

Theo Công văn số 1231/TCT-DNL ngày 3/4/2017 của TCT, 
trường hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ thu phí tự động không 
dừng, đáp ứng tối đa những tiện ích cho khách hàng khi tham gia 
sử dụng dịch vụ và phục vụ hiệu quả hoạt động của Dự án, Đơn 
vị dịch vụ thu phí BOO ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch 
vụ tiện ích như: tin nhắn SMS, thanh toán điện tử, ví điện tử, thẻ 
tín dụng,... để cung cấp cho khách hàng và theo thoả thuận Đơn 
vị dịch vụ thu phí BOO trực tiếp thu các khoản phí tiện ích trên 
tài khoản giao thông của khách hàng thì Đơn vị dịch vụ thu phí 
BOO được phép sử dụng HĐĐT đối với các dịch vụ tiện ích phục 
vụ khách hàng nếu đáp ứng các điều kiện khởi tạo HĐĐT theo 
quy định. 

Đối với các trường hợp: (i) Trường hợp doanh nghiệp giao xe 
thuộc sở hữu của doanh nghiệp cho cá nhân trong doanh nghiệp 
quản lý và sử dụng để phục vụ hoạt đông kinh doanh của doanh 
nghiệp mà cá nhân sử dụng xe đứng tên đăng ký tài khoản giao 
thông. (ii) Trường hợp doanh nghiệp thuê xe của cá nhân hoặc 
doanh nghiệp khác để sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh và 
trong thời gian thuê xe doanh nghiệp đi thuê phải thanh toán 
khoản phí khi qua các trạm thu phí tự động không dừng mà cá 
nhân hoặc doanh nghiệp chủ sở hữu xe đứng tên đăng ký tài 
khoản giao thông; thì: doanh nghiệp được sử dụng HĐĐT mà 
Đơn vị dịch vụ thu phí BOO đã xuất cho cá nhân, doanh nghiệp 
đứng tên chủ tài khoản giao thông của xe để hạch toán chi phí và 
kê khai thuế theo quy định nếu doanh nghiệp có đầy đủ các tài 
liệu chứng minh việc uỷ quyền cho cá nhân sử dụng xe để phục 
vụ hoạt động kinh doanh hoặc việc doanh nghiệp thuê xe của cá 
nhân hoặc doanh nghiệp khác để sử dụng cho hoạt động kinh 
doanh. Doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính 
xác của số liệu kê khai. 

03 trường hợp miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 
 

Theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP  ngày 24/2/2017 của CP về 
quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (GDLK) 
có hiệu lực từ ngày 01/5/2017. Theo đó, quy định về các trường 
hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá GDLK như sau: (i) Người 
nộp thuế (NNT) có phát sinh GDLK nhưng trong kỳ tính thuế 
tổng doanh thu phát sinh dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các 
GDLK dưới 30 tỷ đồng; (ii) NNT đã ký kết Thỏa thuận trước về 
phương pháp xác định giá thực hiện nộp Báo cáo thường niên 
theo quy định. 

Các GDLK không thuộc phạm vi áp dụng Thỏa thuận trước về 
phương pháp xác định giá, NNT có trách nhiệm kê khai xác định 
giá GDLK theo quy định. 

NNT kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh 
thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, 
doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần 
trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao 
gồm các lĩnh vực: Phân phối: Từ 5% trở lên; Sản xuất: Từ 10% 
trở lên; Gia công: Từ 15% trở lên. 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20%2f2017%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True


 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Theo Công văn số 1615/TCT-CS ngày 25/4/2017 của TCT về việc lập hóa đơn. 

Theo Công văn số 1596/TCT-CS ngày 25/4/2017 của TCT về việc thuế nhà thầu đối với 

dịch vụ chuyển phát từ nước ngoài về Việt Nam 

Theo Công văn số 1599/TCT-QLN ngày 25/4/2017 của TCT về việc xử lý tiền phạt chậm 

nộp. 

Theo Công văn số 2479/TCHQ-TXNK ngày 13/4/2017 của TCHQ về việc chính sách thuế 

xuất khẩu đối với nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm xuất khẩu 
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