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Người trình bày: Ths. Trần Xuân Trường

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2014

CHÍNH SÁCH THUẾ
ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC

PHI LỢI NHUẬN
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1. Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
2. Thuế Thu nhập cá nhân
3. Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

 Luật quản lý thuế

Các Luật Thuế liên quan:
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- Thuế GTGT là thuế gián thu, Người tiêu
dùng là người phải chịu khoản thuế này.

1) Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá,
dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và
tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các đối tượng
không chịu thuế GTGT.

Thuế Giá trị gia tăng:
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2) Đối tượng không chịu Thuế GT:
Hàng nhập khẩu và hàng hoá, dịch vụ

bán cho các tổ chức, cá nhân để viện trợ
nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt
Nam:
Điều kiện: Hàng hoá nhập khẩu phải được

Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính xác nhận

Thuế Giá trị gia tăng:
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Thủ tục:
- Các tổ chức quốc tế, người nước ngoài phải có
văn bản gửi cho cơ sở bán hàng, trong đó ghi rõ
tên tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng
hoá, dịch vụ để viện trợ nhân đạo, viện trợ không
hoàn lại cho Việt Nam, số lượng hoặc giá trị loại
hàng mua;
- Xác nhận của Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính về
khoản viện trợ này.

Đối tượng không chịu Thuế GT
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Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ
chức quốc tế mua hàng hoá, dịch vụ tại Việt
Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân
đạo có thuế GTGT thì thuộc trường hợp hoàn
thuế.

Hoàn thuế:
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Các tổ chức, cá nhân nêu trên thuộc đối
tượng được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đề
nghị hoàn thuế GTGT vào bất kỳ thời điểm nào
khi phát sinh số thuế GTGT đầu vào được
hoàn.

Nộp hồ sơ đề nghị hoàn
thuế GTGT:
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- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước.
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào
- Văn bản phê duyệt các khoản viện trợ của cấp có thẩm

quyền (bản chụp có xác nhận của người nộp thuế);
- Văn bản xác nhận của Bộ Tài chính (đối với viện trợ nước

ngoài thuộc nguồn thu ngân sách trung ương) hoặc của Sở
Tài chính (đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu
ngân sách địa phương) về khoản tiền viện trợ của tổ chức
phi chính phủ nước ngoài nêu rõ: tên tổ chức viện trợ, giá
trị khoản viện trợ, cơ quan tiếp nhận, quản lý viện trợ.

Hồ sơ hoàn thuế GTGT
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- Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là:
+ Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy
định tại Điều 3 của Luật Thuế TNCN phát
sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam
+ Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu
thuế quy định tại Điều 3 của Luật Thuế
TNCN phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Thuế Thu nhập cá nhân
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- Kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và
quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho
đối tượng nộp thuế;
- Cung cấp thông tin về thu nhập và người phụ thuộc của
đối tượng nộp thuế thuộc đơn vị mình quản lý theo quy
định của pháp luật.
- Khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo từng
lần phát sinh đối với các khoản thu nhập chịu thuế trả cho
đối tượng nộp thuế.

Trách nhiệm của tổ chức
trả thu nhập:
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- Kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và
quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho
đối tượng nộp thuế;
- Cung cấp thông tin về thu nhập và người phụ thuộc của
đối tượng nộp thuế thuộc đơn vị mình quản lý theo quy
định của pháp luật.
- Khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo từng
lần phát sinh đối với các khoản thu nhập chịu thuế trả cho
đối tượng nộp thuế.

Trách nhiệm của tổ chức
trả thu nhập:

http://www.gdt.gov.vn12

Tổ chức có đầu tư sản xuất kinh
doanh thì thu nhập từ hoạt động sản
xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và
thu nhập khác phải chịu thuế TNDN.

Thuế Thu nhập Doanh
nghiệp
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Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn,
mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với
doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp
vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định
của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả
trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cô
phiêu, bên liên doanh, liên kêt được hưởng ưu đãi
thuê thu nhập doanh nghiệp.

Miễn thuế TNDN
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Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt
động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hoá, nghệ
thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác
tại Việt Nam.

Sử dụng không đúng mục đích các khoản tài trợ trên thì
phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần sử
dụng sai mục đích.

Tổ chức nhận tài trợ phải được thành lập và hoạt động
theo quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy định của
pháp luật về kế toán thông kê.

Miễn thuế TNDN (Tiếp)
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