


+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao 
thầu nguyên vật liệu: 1,5% 

+ Hoạt động kinh doanh khác: 1% 

1.2. Sửa đổi, bỗ sung khác về thuế thu nhập cá nhân 
a) Từ 01/01/2015 miễn thuế thu nhập cả nhân đối với: 
- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm 

việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế. 

- Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu từ hoạt 
động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt 
thủy sản xa bờ và thu nhập của thuyền viên làm việc trên tàu. 

b) Đổi với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân 
Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 0,1% trên giá chuỵển nhượng 

chứng khoán từng lần thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây. 
Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng 
chứng khoán. 

c) Đổi với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cả nhân 
Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng 

từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 02 phương pháp 
tính thuế trước đây. 

/Ễ3. Sửa đỗi, bổ sung về thuế giá trị gia tăng (GTGT) 
- Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hoạt động đóng mới 

tàu đánh bắt xa bờ. 

- Chuyển 3 nhóm mặt hàng thuộc diện áp dụng thuế GTGT thuế suất 5% 
sang đối tượng không chịu thuế GTGT là: Phân bón; Thức ăn gia súc, gia cầm, 
vật nuôi; Máy móc, thiêt bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 

1.4. Sửa đổi, bồ sung về thuế tài nguyên 
- Chuyển từ đối tượng được miễn thuế sang đối tượng không chịu thuế đối 

với nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp. 

2ệ Công tác tổ chức thực hiện quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh 
ngay trong tháng 12/2014 để thực hiện từ ngày 01/01/2015 

2.1. Đối với cả nhăn kình doanh nộp thuế theo phương pháp khoản. 
Theo quy định của Luật quản lý thuế, trong tháng 12/2014 ủy ban nhân 

dân quận, huyện, các Chi cục thuế phải triến khai hướng dẫn đến từng hộ cá nhân 
kinh doanh những nội dung quan trọng sửa đoi của Luật thuể TNCN và tổ chức 
in, phát tờ khai, hướng dẫn các hộ, cá nhân kinh doanh kê khai doanh số làm cơ 
sở xác định doanh sổ để tính mức thuế khoán ốn định cho năm 2015. Công tác tổ 
chức thực hiện chủ yếu như sau: 

a) về thuế đổi với hộ, cá nhân kinh doanh: 
- Đối tượng thực hiện là hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu 

đồng/ năm thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán ốn định trong 1 năm. 



- Phương pháp xác định mức thuế: 

Số thuế phải nộp 1 tháng = (Doanh thu chịu thuế TNCN khoán 01 tháng X 

tỷ lệ thuế TNCN) + (Doanh thu chịu thuế GTGT khoán 01 tháng X tỷ lệ thuế 
GTGT). 

b) về việc khai thuế đổi với hộ cả nhân kinh doanh: 

Hộ cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai doanh thu để làm cơ sở xác định 
thuế khoán năm 2015 theo mẫu 01/THKH ban hành kèm theo công văn này. 

Cục Thuế, ƯBND Quận, Huyện chỉ đạo Chi cục Thuế tổ chức phối hợp với 
phòng kinh tế kiểm tra thực tế đánh giá doanh số đối với từng địa bàn phường, xã; 
từng ngành nghề kinh doanh, nhất là hộ, cá nhân kinh doanh nhà hàng ăn uống, 
thương mại, kinh doanh vận tải,...để xác định đúng, đủ doanh số tính thuế phù 
hợp với thực tế kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh, đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ Tăng mức thuế so với mức thực tế thực hiện năm 2014 tối thiểu 16% theo 
đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ 
về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2015, phù hợp vói tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá. 

+ Đảm bảo nhiệm vụ dự toán thu ngân sách 2015 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, huyện quyết định. 

+ Doanh số phù hợp với thực tế (Ịuy mô kinh doanh, phạm vi kinh doanh, 
phù hợp nguyên tắc đảm bảo chi phí đầu tư, chi phí đầu vào của sản xuất kinh 
doanh (chi phí thuê mặt bằng hoặc tương đương; chi phí nguyên nhiên vật liệu, 
chi phí điện nước, chi phí giá vốn hànẸ hoá bán ra; chi phí thuê nhân công và tiền 
công cần thiết của những người trực tiếp kinh doanh,...). 

Trên cơ sở đó, Chi cục Thuế dự kiến mức doanh thu, mức thuế khoán năm 
2015 và niêm yết công khai trước ngàỵ 25/12/2014 tại Trụ sở ƯBND phường, 
xã; trụ sở đội thuế; ban quản lý chợ; ... đồng thời cập nhật đầy đủ số liệu về số hộ, 
mức doanh thu, mức thuế .ẽ. của từng hộ vào cơ sở dữ liệu của Cục Thuế, Tổng 
cục Thuế. Cục Thuế có trách nhiệm căn cứ quy định của pháp luật tổ chức công 
tác giám sát, kiểm tra trên cơ sở đó cho ý kiến bằng văn bản trước ngày 
10/01/2015 đối với từng Chi cục Thuế, trong đó chỉ rõ nhũng đối tượng hộ, cá 
nhân kinh doanh chưa được xác định phù hợp thực tế quy mô kinh doanh. Qua 
kêt quả tông hợp ý kiến phản ảnh về doanh thu, mức thuế khoán, Chi cục Thuế tổ 
chức họp tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế xã, phường về doanh thu, mức 
thuế khoán năm 2015 chậm nhất là ngày 10/01/2015. 

Căn cứ tài liệu khai thuế của hộ, cá nhân kinh doanh, kết quả điều tra thực 
tê, biên bản họp với hội đồng tư vẩn thuế xã, phường, tổng hợp ý kiến phản hồi 
khi niêm yết công khai và văn bản chỉ đạo, yêu cầu của Cục Thuế, Chi cục Thuế 
thực hiện lập và duyệt sổ bộ thuế chậm nhất trước 15/01/2015. Trên cơ sở sổ bộ 
thuế đã được duyệt, Chi cục Thuế, Cục thuế thực hiện công khai thông tin hộ 
khoán trên Trang thông tin điện tử ngành thuế chậm nhất trước ngày 30/01/2015. 

c) Chi cục thuế rà soát các đối tượng là hộ, cá nhân kinh doanh đang nộp 
thuế theo phương pháp kê khai trước đâ.y, trường hợp đáp ứng yêu cầu của Luật 
Doanh nghiệp sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên thì phải đăng ký 
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thành lập doanh nghiệp. Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều 
kiện thành lập doanh nghiệp thì khai thuê theo mẫu 01/THKH đối với hộ, cá nhân 
kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nêu trênẽ 

2.2. Đối với cả nhăn cho thuê tài sản 
a) Nội dung kê khai, nộp thuế cho thuê tài sản của hộ, cả nhãn từ 

01/01/2015. 

- Đối với trường hợp cá nhân có phát sinh hợp đồng thuê trong nhiều năm 
và đã khai thuế, nộp thuế theo quy định trước đây thì không điều chỉnh lại đối với 
số thuế đã khai đã nộp. 

- Chi cục Thuế hướng dẫn cá nhân cho thuê tài sản khai thuế doanh thu cho 
thuê từ ngày 01/01/2015 để làm cơ sở xác định thuế giá trị gia tầng, thuế thu nhập 
cá nhân theo mẫu 01/KK-TTS ban hành kèm theo công văn này. Chi cục Thuế 
căn cứ tình hình thực tế hoạt động cho thuê tài sản trên địa bàn hoặc địa bàn 
tương đương để xác định doanh sổ cho thuê phù hợp. 

Hộ, cá nhân cho thuê tài sản thực hiện khai thuế một lần theo từng hợp 
đồng cho thuê và trực tiếp nộp thuế theo kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng vào 
kho bạc hoặc ngân hàng thương mại được Nhà nước ủy nhiệm thu ngân sách theo 
hướng dẫn của Tổng cục Thuế. 

b) Nội dung quản lý thuế đổi với dịch vụ cho thuê tài sản của Cục Thuế, 
Chi cục Thuế. 

- Chi cục Thuế chịu trách nhiệm phối hợp các cơ quan trên địa bàn (quản lý 
nhà đất, quản lý đăng ký thường trú..ễ) để quản lý đầy đủ đối với hộ, cá nhân có 
nhà cho thuê; có biện pháp đấu tranh phòng chống tình trạng cho thuê không kê 
khai nộp thuế, cho thuê với danh nghĩa cho mượn, cho ở nhờ, Ệ... 

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục Thuế các 
Quận căn cứ giá đất do ƯBND các tỉnh quy định; căn cứ đom giá xây dựng; căn 
cứ giá tài sản cho thuê; căn cứ giá bình quân thị trường cho thuê nhà đất, ô tô, tài 
sản xây dựng cơ sở dữ liệu về giá cho thuê bất động sản, tài sản trên địa bàn theo 
từnẸ tuyến phố, từng loại hình tài sản ( ô tô, tàu thuyền, ...) làm cơ sở quản lý 
thuế, xác định đối tượng rủi ro về giá tính thuế để thực hiện công tác tham vấn 
kiểm tra về thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê tài sản. 

Trên đây là một số nội dung cần triển khai gấp trong tháng 12/2014 để 
thực hiện từ ngày 01/01/2015. Bộ Tài chính đề nghị ƯBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chỉ đạo Cục Thuế, UBND các Quận huyện và các cơ 
quan liên quan tổ chức thực hiện khẩn trương, kịp thời, đầy đủ những nội dung 
của Luật sửa đổi, bổ sung của một số Luật về thuế; Bộ Tài chính yêu cầu các 
đồng chí Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quán triệt, tập 
huấn cho các bộ phận có liên quan và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đến từng 
người nộp thuế đế việc triển khai thực hiện các nội dung quan trọng của Luật 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật thuế. 

Trong tổ chức thực hiện phát sinh những vướng mắc khó khăn, đề nghị 
UBND các cấp, Cục Thuế, Chi cục Thuế báo cáo, phản ánh kịp thời về Bộ Tài 
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Chính (địa chỉ \vebsite: \vww.mof.gov.vn ) để được hướng dẫn giải quyết kịp 
thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Trường (để b/c); 
- Vụ PC-BTC; 
- Các Vụ/đơn vị thuộc TCT; 
- Chi cục trường Chi cục Thuế; 
- Website Bộ Tài chính,Website Tổng 
cục Thuế; 
- LƯU: VT, TCT (VT, cs, TNCN).. 

KTề Bộ TRUỬNG 
THỨ TRƯỞNG 

Hoàng Anh Tuấn 
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CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mầu số: 01/THKH 
Ban hành kèm theo công văn 

số 17526/BTC-TCT ngày 
01/12/2014 của Bộ Tài Chính 

TỜ KHAI THUÉ KHOÁN 
(Áp dụng cho hộ, cả nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoản) 

[01] Kỳ tính thuế: năm 2015 (Từ tháng đến tháng ) 

[02] Lần đầu: I I [03] Bổ sung lần thứ: Ị I 

[04] Người nộp thuế: 

[05] Mã số thuế: -

[06] Ngành nghề kinh doanh 

[07] Địa chỉ: 

[08] Điện thoại: [09] Fax: [10] Email: 

[11] Văn bản uỷ quyền (nếu có): 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): 

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ: 

[15] Quận/huyện: [16] Tỉnh/thành phố: 

[17] Điện thoại: [18] Fax: [19] Email: 
[20] Hợp đồng đại lý thuế: số: Ngày: 

Đơn vị tiền: Đổng Việt Nam 

STT Nội dung 

Thuế Giá 
trị gia 
tăng 

(GTGT) 

Thuế Thu 
nhập cá 

nhân 
(TNCN) 

Thuế 
Tiêu thụ 
đặc biệt 

(TTĐB) 

Sản lượng 
hàng hoá 
sản xuất 
chịu thuế 

bảo vệ môi 
trường 

1 Doanh thu bình quân tháng [21] [22] [23] [24] 
- Phân phối, cung cấp hàng hóa. 

- Dịch vụ, xây dựng không bao 
thầu nguyên vật liệu. 

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có 
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gắn với hàng hóa, xây dựng có 
bao thầu nguyên vật liệu. 

- Hoạt động kinh doanh khác. 

2 Mức thuê Tỳ lệ thuê đói với từng lĩnh vực hướng dân tại phân Ghi chú 

3 Thuê phải nộp [25] [26] 127] [28] 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những số liệu đã khai./. 

,ngày tháng. năm 
NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN THUẾ ĐẦ TIẾP NHẬN TỜ KHAI. 

,ngày tháng. năm 
ĐẠI DIỆN CHI CỤC THUẾ 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

- Trường hợp hộ, cá nhãn kinh doanh có nhiều ngành nghề thì khai tong doanh thu; doanh thu từng 
ngành nghề và xác định thuế phải nộp theo thuế suất thuế GTGT, TNCN cùa ngành nghề kinh doanh 
chính. 

- Tỳ lệ phần % thuế GTGT: Phân phối, cung cấp hàng hóa l%;Dịch vụ, xây d\mg không bao thầu 
nguyên vật liệu 5%; Sàn xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng cớ bao thầu nguyên 
vật liệu 3%; Hoạt động kinh doanh khác 2%. 

- Tỷ lệ phần % thuế TNCN: Phân phổi, cung cấp hàng hóa 0.5%;Dịch vụ, xây dựng không bao thầu 
nguyên vật liệu 2%; Sàn xuât, vận tài, dịch vụ có gàn với hàng hóa, xây dựng có bao thâu nguyên 
vật liệu 1.5%; Hoạt động kinh doanh khác 1%. 

- Ty lệ thuế TTĐB: Bài lá 40%; Vàng mã, hàng mã 70%; Kinh doanh vũ trường 40%; Kinh doanh 
mát-xa, ka-ra-ô-kê 30%. 

- Thuế bào vệ môi trường: Túi nilon: 40.000 đ/kg; than antraxit: 20.000 đ/tẩn; than mỡ, than đá khác, 
than nâu 10.000 đ/tấn. 

- Người nộp thuế khai 02 bàn nộp Cơ quan thuế. Cơ quan thuế tiếp nhận xác nhận đã nộp tờ khai và 
trả người nộp thuế 01 bản. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lẳp - Tư do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI KIÊM GIẤY NỘP TIÈN THUẾ 

ĐÓI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN 

(Áp dụng cho hộ, cả nhân có hoạt động cho thuê tài sản) 

[01] Lần đầu: I I [02] Bổ sung lần thứ: 

[03] Người nộp thuế: 
[04] Mã số thuế: -
[05] Địa chỉ: 
[06] Quận/huyện: [07] Tỉnh/thành phố: 
[08] Điện thoại: [09] Fax: [10] Email:.. 
[11] Tên đại lý thuế (nếu có): 
[12] Mã số thuế: I -
[13] Địa chỉ: 
[14] Quận/huyện: [15] Tỉnh/thành phố: 
[16] Điện thoại: [17] Fax: [18] Email: 
[19] Hợp đồng đại lý thuế: số ngày / / 
[20] Văn bản uỷ quyền (nếu có): số ngày tháng năm.. 

[21] Số, ngày Hợp đồng cho thuê tài sản (nếu có) : 
[22] Thời hạn thuê: 
[23] Giá thuê /tháng: 
[24] Tổng giá trị hợp đồng: 
[25] Sổ thuế được giảm trong kỳ (nếu có): 

[26] Xác định số thuế phải nộp: 
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

stt 

Kỳ thanh toán 
Số 

tháng 
cho 
thuê 

Giá cho 
thuê tháng 

Doanh thu 
cho thuê 

Tổng mức thuế 
(10%) = Thuế 
GTGT5% + 
TNCN5%. 

Sổ thuế 
GTGT, 
TNCN 

phải nộp 
stt Từ 

tháng 
Đến 

tháng 

Số 
tháng 
cho 
thuê 

Giá cho 
thuê tháng 

Doanh thu 
cho thuê 

Tổng mức thuế 
(10%) = Thuế 
GTGT5% + 
TNCN5%. 

Sổ thuế 
GTGT, 
TNCN 

phải nộp 

[27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 

1 

1 

Mẫu số: 01/KK-TTS 
Ban hành kèm theo công 
vãn sổ 17526/BTC-TCT 
ngày 01/12/2014 cùa Bộ 

Tài Chính 



Tổng cộng [35] [36] [37] [38] [39] 

Hồ sơ nộp kèm: Hợp đồng cho thuê, phụ lục hợp đồng, giấy ủy quyền (nếu có). 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những số liệu đã khai./. 

, ngày tháng. năm 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯCỈI Nộp THUÉ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN THUẾ VỀ VIỆC ĐÃ NHẬN TÒ KHAI, HỢP ĐỒNG, 
PHỤC LỤC HỢP ĐỒNG HOẶC GIẤY ỦY QUYỀN (NEU CÓ). 

XÁC NHẬN ĐÃ NỘP THUẾ CỦA KHO BẠC HOẶC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 

Ghi chủ: 

Người nộp thuế khai 03 liên, nộp Cơ quan thuế xác nhận và giữ 01 liên, 02 liên trả lại người nộp thuế để nộp 
thuế íại Kho bạc, Ngân hàng thương mại. Khi nộp, Kho bạc xác nhận đã nộp thuế hoặc cấp biên lai thu tiền, gừi 
Kho bạc 01 liên, trà người nộp thuế 01 liên đê người nộp thuế lưu. 

1 V 
2 
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