Bản tin TFC - Gia Lai

I.Â Â Â Â Công văn 8355/BTC-TCT hướng dẫn triển khai
một số quy định về thuế có hiệu lực từ ngày 1/7/2013Â
Ngày 28/06/2013, Bộ Tài Chính raÂ Công văn số
8355/BTC-TCT
về việc
triển khai một số quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 tại
luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế.Â
Theo đó, về khai thuế GTGT theo quý như sau:

Khai thuế GTGT theo quýÂ áp dụng với người nộp thuế
GTGT có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
của năm trước liền kềÂ dưới 20 tỷ đồng.Â Trường hợp
người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động SXKD, việc khai thuế
GTGT được thực hiện theo tháng. Sau khi SXKD đủ 12
tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức
doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm trước liền kề để
thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.
Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay kê khai
thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì không phải kê khai thuế
GTGT tháng 7/2013 mà thực hiện kê khai quý III/2013 (thuế GTGT phải nộp ngân sách tháng 7,
tháng 8, tháng 9/2013) chậm nhất là ngày 30/10/2013. Trường hợp không đủ điều kiện khai theo
quý thì thực hiện khai thuế GTGT tháng 7/2013 chậm nhất là ngày 20/8/2013 theo quy định
hiện hành.

Thời kỳ khai thuế theo quý:
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Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn
định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định kể từ ngày 1/7/2013
đến hết ngày 31/12/2016.

Cách xác địnhÂ doanh thuÂ bánÂ hàng hóa,Â cung cấpÂ dịch vụ năm trước liền kềÂ làm điều
kiện xác định đối tượng khai thuế GTGTÂ theo quý:

+Â Â Â Â Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên
các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu
chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT).

+Â Â Â Â Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc
thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

Tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế

Xác định tiền chậm nộp tiền thuế:

+Â Â Â Â Người nộp thuế tự xác định số tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số
ngày chậm nộp và mức tiền chậm nộp theo mức quy định tại Khoản 32, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ
sung một số Điều của Luật Quản lý thuế

+Â Â Â Â Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền
chậm nộp thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người
nộp thuế biết, cụ thể như sau:

Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh sau ngày 01/07/2013:
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+Â Â Â Â Â 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế
đến ngày thứ chín mươi (90).

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

Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/07/2013Â nhưng sau ngày 01/07/2013 vẫn
chưa nộp thì tiền chậm nộp được tính như sau: trước ngày 01/07/2013 thực hiện theo Luật Quản
lý thuế; từ ngày 01/07/2013 trở đi thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật
Quản lý thuế.

(Nguồn: Webketoan; Tải văn bản đầy đủ tại đây )

II.Â Â Â Â Một số nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT

Vừa qua, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thế
giá trị gia tăng (GTGT). Theo đó, một số nội dung chính được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Về đối tượng không chịu thuếÂ GTGT

Bổ sung vào đối tượng không chịu thuếÂ GTGT:

+Â Â Â Â Bảo hiểm sức khỏe, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người;Â các dịch
vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết
khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thuỷ sản; bảo hiểm cho ngư dân.
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+Â Â Â Â Bán tài sản bảo đảm của khoản nợ của tổ chức Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

+Â Â Â Â Phụ tùng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực
tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học.

Bỏ dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư ở quy định về
đối tượng không chịu thuếÂ mà chuyển sangÂ đối tượng chịu thuế suất 10%.

Quy địnhÂ Hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 100
triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Về giá tính thuế GTGT

Bổ sung quy định giá tính thuếÂ GTGTÂ đối với hàng hoá chịu thuế bảo vệ môi trườngÂ làÂ là
giá bán đã có thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuếÂ GTGT.

BỏÂ nội dung:Â “Trường hợp thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải của nước ngoài loại
trong nước chưa sản xuất được để cho thuê lại, giá tính thuế được trừ giá thuê phải trả cho nước
ngoài”.

3. Về thuế suất thuế GTGT

Bổ sung quy định nguyên tắc xác định hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu áp dụng thuế suất thuế
GTGT 0% là hàng hoá, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan;
hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ.
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Bổ sung mức thuế suất thuế GTGT 5% đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo
quy định của Luật nhà ở.

4. Về ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT và phương pháp tính thuế.

Luật thuế GTGT mới bổÂ sung quy định về ngưỡng doanh thu nộp thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ là:Â Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch
vụ từ một tỷ đồng trở lên,Â trừÂ hộ, cá nhân kinh doanhÂ và trừ trường hợp có đăng ký tự
nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.Â Như vậy, từ ngày 01/01/2014 hộ, cá nhân kinh doanh
thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp – không thuộc đối tượng áp
dụng phương pháp khấu trừ kể cả trường hợp có doanh thu hàng năm trên 1 tỷ.

Về phương pháp tính trực tiếp. Phương pháp tính trực tiếp trênÂ GTGT áp dụng duy nhất đối
vớiÂ hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

5. Về khấu trừ thuế GTGT

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung bỏÂ khống chếÂ thời hạnÂ (6 tháng)Â kê khai, khấu trừ thuế
GTGT đầu vào đối với hóa đơn điều chỉnh bổ sungÂ trong trường hợp có sai sót,Â miễn làÂ
trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp
thuế.Â Bỏ quy định thuế GTGT đầu vào của TSCĐ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh
hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.

6. Về hoàn thuế GTGT

Dự thảo Luật bổ sungÂ trường hợp hoàn thuế GTGT theo quý; Theo đó, trường hợp cơ sở kinh
doanh thuộc đối tượng khai thuế theo quý nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ
hết trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; Trường hợp sau bốn quý tính từ quý đầu tiên
phát sinh số thuế GTGT chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được
khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.
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Sửa đổi phương thức từ hoàn thuế trong 03 tháng liên tục có số thuế âm sang khấu trừ vào các
kỳ tiếp theo đến sauÂ ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên nếu còn số thuế âm mới
hoàn thuế GTGT.

Sửa mức thuế GTGT tối thiểu được hoàn đối với đầu tư và xuất khẩu là 300 triệu đồng.

Bổ sung quy định việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá mang theo khi xuất cảnh của người
mang hộ chiếu nước ngoài.

7. Về giải pháp giảm thuế GTGT

Dự thảo Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung lần này quy định: Thực hiện giảm 50% mức thuế
suất thuếÂ GTGTÂ từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014 đối với
bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70
m2Â và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

LuậtÂ thuế GTGT sửa đổi, bổ sungÂ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2014. Riêng đối với việc áp
dụng thuế suất 5% đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật
nhà ở thực hiện từ 1/7/2013 nhằmÂ góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

(Nguồn: Tổng cục thuế; Xem chi tiếtÂ tại đây )

III.Â Â Â Â Một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNDN

Dự thảo trình Quốc hội về Luật Thuế TNDN sửa đổi, bổ sung lần này có một số nội dung mới
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như sau:

1. Về thu nhập chịu thuế

Bổ sungÂ thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò,
khai thác, chế biến khoáng sản; thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền tham gia dự
án đầu tư. Ngoài ra loại khoảnÂ "hoàn nhập dự phòng"Â ra khỏi thu nhập khác (chuyển vào
hạch toán giảm chi phí).

2. Về thu nhập được miễn thuế

Dự thảoÂ Luật sửa đổi đã bổ sung vào diện thu nhập miễn thuế đối với: Thu nhập từÂ sản xuất
muốiÂ của HTX; Thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư
nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn và địa bàn có điều kiện
KT-XH đặc biệt khó khăn; Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của doanh
nghiệp ở địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn; Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản; Thu nhập
từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) của DN được cấp chứng chỉ; Thu nhập từ
hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của nhà nước của Ngân hàng phát triển
Việt Nam, thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác
của ngân hàng chính sách xã hội, thu nhập của các quỹ tài chính nhà nước và quỹ khác của
Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thu nhập của tổ chức Nhà nước sở hữu 100%
vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam; Thu
nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hoá (XHH) trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và
các lĩnh vực XHH khác để lại để đầu tư phát triển; phần thu nhập hình thành tài sản không chia
của HTX được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật HTX.

3. Về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Bổ sung thêm một số nội dung: Quy định phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối
với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên; Nâng tỷ lệ
khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại từ 10% lên 15%, đồng thời loại bỏ một số khoản chi
không mang tính chất quảng cáo, khuyến mại như chiết khấu thanh toán, chi báo biếu, báo tặng
của cơ quan báo chí ra khỏi diện chi phí khống chế; Bổ sung khoản tài trợ được tính vào chi phí
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được trừ đối với khoản tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ theo chương trình của Nhà nước
dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; Bổ sung quy
định về khoản chi đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ mang tính an sinh xã hội là
khoản chi được trừ; Bổ sung nguyên tắc xác định chi phí hợp lý của một số lĩnh vực đặc thù
(ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số,...); Bỏ quy định việc doanh nghiệp phải xây dựng
định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá và thông báo với cơ quan
thuế.

4. Về thuế suất thuế TNDN

Thuế suất thuế TNDN phổ thông là 22%, áp dụng từÂ ngày 01/01/2014; Thuế suất này được
giảm xuống 20% từ ngàyÂ 01/01/2016;

Đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa (tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng) áp
dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013.

Thuế suất thuế TNDNÂ ưu đãi 20% sẽ giảm xuống còn 17% từ ngày 01/01/2016.

(Nguồn: Tổng cục thuế; Xem chi tiếtÂ tại đây )

IV.Â Â Â Â Một số nội dung mới sửa đổi, bổ sung của Luật thuế Thu nhập cá nhân

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 13 đã thông qua Luật Thuế TNCN số 26/2012/QH13 sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 và có hiệu lực thi hành từ ngày
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01/07/2013. Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số nội dung so với Luật
04/2007/QH12, cụ thể như sau:

1. Về Thu nhập chịu thuế

Luật thuế TNCN mới bổ sung thêm khoản trợ cấp được trừ khi tính thu nhập chịu thuế là: “trợ
cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất
tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ”.

Về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:Â tại tiết 5, khoản 1, Điều 1 Luật 26/2012/QH13
quy định:Â “5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở.

c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước.

d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.”

Việc quy định thêm khoản “thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi
hình thức” vào thu nhập chịu thuế nhằm đảm bảo được các trường hợp thực tế có thu nhập từ
chuyển nhượng bất động sản dưới hình thức khác vẫn có nghĩa vụ tính và nộp thuế TNCN.

2. Về Thu nhập được miễn thuế TNCN
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Tại khoản 2, Điều 1Â Luật 26/2012/QH13Â quy định: “10.Â Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm
xã hội chi trả;Â tiền lương hưuÂ do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng”.

Bổ sungÂ nội dung “Tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng” vào thu nhập
được miễn thuế của cá nhân là để đảm bảo công bằng giữa người có lương hưu do Quỹ bảo
hiểm xã hội chi trả hiện đang được miễn thuế TNCN và lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi
trả, đồng thời khuyến khích cá nhân tham gia vào quỹ hưu trí tự nguyện thì việc miễn thuế đối
với thu nhập từ lương hưu nhận được từ quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng và không tính
vào thu nhập tính thuế đối với khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện tương tự như đối với
Quỹ Bảo hiểm xã hội.

3. Về kỳ tính thuế

Tại khoản 3, Điều 1Â Luật 26/2012/QH13Â quy định:Â “c. Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển
nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.”

Như vậy,Â Luật thuế TNCN mớiÂ đã sửa đổi, bổ sung đã bỏ cụm từÂ “Trường hợp cá nhân áp
dụng kỳ tính thuế theo năm thì phải đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế”.Â Quy định mới về
kỳ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư
được lựa chọn phương pháp tính thuế.

4. Về giảm trừ gia cảnh

Tại khoản 4, Điều 1Â Luật 26/2012/QH13Â quy định:“1.Â Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ
vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công
của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:

a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);

b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.
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Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi
hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban
thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến
động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.”

5. Về thu nhập tính thuế

Theo khoản 5, Điều 1, Luật số 26/2012/QH13Â “Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh
doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 của
Luật này, trừ các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,Â bảo hiểm thất nghiệp, bảo
hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc,Â
quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này, Chính
phủ quy định mức tối đa được trừ đối với khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện quy định tại
khoản này.”

6. Về Quyết toán thuế

Theo quy đinh tại tiết 1b, khoản 6, Điều 1, Luật số 26/2012/QH13:Â “1. Trách nhiệm kê khai,
khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau: b) Cá nhân có thu nhập chịu thuế
có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nướcÂ và quyết toán thuế theo quy định
của pháp luật.”

Để thuận lợi cho người nộp thuế và giảm khối lượng quyết toán không cần thiết cho NNT, Luật
sửa đổi, bổ sung đã bỏ quy định “cá nhân phải quyết toán đối với mọi khoản thu nhập theo quy
định về quản lý thuế”, cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp
thuế vào NSNN và quyết toán thuế theo quy định của pháp luật. Luật cũng giao cho Chính phủ
quy định chi tiết về mức khấu trừ thuế phù hợp với từng loại thu nhập để các tổ chức, cá nhân
chi trả thu nhập thực hiện và quy định cụ thể việc quyết toán thuế đối với cá nhân có thu nhập
chịu thuế.

(Nguồn: Tổng cục thuế; Xem chi tiếtÂ tại đây )
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Quý khách hàng có yêu cầu hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ theo:

Email:Â tfcglai@gmail.com

Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Khách hàng !

Trân trọng cảm ơn !

Une baisse du taux de testostérone mais également d’autres Priligy (Dapoxetine) en France
Acheter
acheter Propecia en
ligne troubles sexuels peuvent également en être la cause.
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