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tinh Hà Nam)

Càn cri khoân 1 Dièu 2 và khoân I Dièu 4 (duoc süa dôi tai khoân 2 Dièu I
Luât s6 7ll2ol4lQH13) Luar thué thu nhâp doanh nghiÇp sé; tqtzOOS/QH12 ngày
0310612008 cüa Quôc hQi;

Càn cri Eièu 3 và Dièu 4LuàtThué giâtri giatângsô t:lZOO8lQHl2 ngày
031612008 cüa Quôc hôi;

Càn cir khoân I Dièu 1 Luât séi rcetZO16lQH13 ngày 061412016 cüa Quôc
hôi süa Oôi, Uô sung môt sô dièu cüa LuQt thué eiâtigia tàng, Lupt Thué tiêu thu
dac biÇt và Luât Quân 1ÿ thué;

Càn cû Dièu 3 và khoân 5 Eièu 4 Luât Thué fhu nhâp câ nhân sô

04l2007lQ[l2 ngày 0sll2l20o7 cûaQuôc hôi;

Càn cri khoân 5 Dièu a Ngh! dinh sô 6512013/l\rD-CP ngày 2710612013 cüa
Chinh phrl Cur dinh chi tiét mQt sO Olèu cüa LuQt Thué thu nh4p câ nhân và Lupt
süa dôi, bô sung mQt sô dièu cüa Lupt thué thu nhap câ nhân;

Càn cir khoân 1 Dièu 4 và khoan 5 Dièu 5 Thông tu sô zlgl2}l3ÆT-BTC
ngày 3lll2l20l3 cûaBô Tài chinh huông dân thi hành Lu4t Thué giâ tri giatâng
và Ngh! clinh sô 20912013ÀrD-CP ngày l8ll2l20l3 cüa Chinh phü quy <linh chi
tiêt và huông dân thi hành mQt sô diêu Luât Thuê giâta gia tàng;

Càn cü Dièu 1 Thông tu sô 92l20l5lTT-BTC ng.ay 151612015 cüa BQ Tài
chinh huong dân thgc hiên Thué giâ tri gia tàng và Thué thu nhQp câ nhân OOi voi
câ nhân cu tru cô hoat dông kinh doanh; huông dân thgc hiÇn mQt sô nQi dung süa
Oôi, Uô sung vè rnué thu nhQp câ nhân quy dinh tai Luât süa dôi, bô sung môt sô

dièu cüa câc Luàt vè rnué sé, lttzot4lQHl3 và Nghi rlinh sô 1212015/ND-CP
ngày 1210212015 cüa Chinh phü quy dinh chi tiét ttri hành Lupt süa Oôi, Uô sung
mQt sô diêu cua câcL:uQtt vê Thuê và süa dôi, bô sung môt sô diêu cüa câc Nghi
dinh vè Thué.

Càn cir quy dinh và hu6ng dân nêu trên:

1. Truùng hqp phât sinh giao dich mua bân cira tô chûc

a. Vè chinh sdch Thué CfCft
- T**g hqp "Lan dQt bién" do doanh nghiÇp, tô chüc tU ffông và bân ra thi

thuôc clôi tuqng không chiu Thuê GTGT;

- Truùng hqp "Lan dQt bién" do doanh nghiÇp, hçrp tâc xâ nQp Thué GTGT
theo phuong phâp khâu tru bân cho doanh nghiÇp, hqp tâc xâ ô khâu kinh doanh
thucrng mpi thi không phâi kê khai, tinh n§p Thuê GTGT;

- Truùng hqp "Lan dQt bién" do doanh nghiÇp, hçrp tâc xâ n§p thué GTGT
theo phu<rng phâp khâu tru bân cho hQ, câ nhân kinh doanh và câc tô chirc, câ

nhân khâc ô khâu kinh doanh thucrng m4i thi phâi kê khai, tinh nQp thué GTGT
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theo muc thuê suât 5%.

- Trucrng hgp "Lan dQt bién" do doanh nghiÇp, hqp tâc xâ và tô chûc kinh té
khâc nôp thuê GTGT theo phucrng phâp tinh tryc tiêp trên GTGT bân ô khâu kinh
doanh thuong mai thi kê khai, tinh nQp thuê GTGT theo W Lç' l% trên doanh thu.

b. Vè chinh sdch thué TNDN:

Truong hqp tô chric, doanh nghiÇp c6 thu nhâp ttr viêc bân "Lan dQt bién"
thi thuôc dôi tucrng phâi nQp thué TNDN theo aly dinh. Trucrng hqp tô chüc,
doanh nghiêp cô thu nhâp tir viÇc bân "Lan dQt biên" dâp rmg quy dinh t4i khoân
1 Dièu 4 Ludt thué TNDN sô l4l20OSlQH12 ngày 031612008 (tluqc süa dôi tai
khoân 2 Dièu I Luât sé: lttZOt4lQHl3 süa Aôi, Uô sung mQt sO Oièr, cüa câc LuQt

vè thué) thi duo. c miên thué TNDN theo quy iIlnh.

2. Truùng hçrp phât sinh giao dich mua bân cüa hQ gia dinh, câ nhân:

- Hô kinh doanh, câ nhân kinh doanh cô phât sinh giao dich mua bân "Lan
d§t bién" thi thuQc diÇn dièu chinh cüa Thué GTGT và Thué TNCN theo quy
dinh vè ho4t d§ng kinh doanh voi thué suât Thué GTGT loÂ và Thué TNCN
0.s%.

. - Hq gia dinh, câ nhân tr.uc tiép tham gia vào ho4t dQng sân xuât nông nghiêp
(tràng ffot) chua qua ché bién thành câc sân phâm khâc thi sân phâm nông nglriÇp
trong truùng hçrp này không chiu thué GTGT theo quy dinh tai khoân 1 Dièu I
Luât s6 lO6l2Ol6lQHl3 và dusc miên ttrué TNCN theo quy dinh tai Dièu 4 Ludt
thué TNCN sô 04l2O07lQld-t2.l.ry


