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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________ 

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013 

                     Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Cục thuế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

Ngày 19 tháng 6 năm 2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

thuế GTGT, trong đó có một số quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/7/2013. 

Hiện nay, Bộ Tài chính đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan hữu 

quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành và ban hành 

Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/7/2013. 

Trong khi chờ ban hành các văn bản hướng dẫn, Bộ Tài chính đề nghị 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở Tài 

chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn triển khai các công việc sau 

đây: 

1. Phối hợp với các cơ quan hữu quan tại địa phương đẩy mạnh tuyên 

truyền tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân về hai Luật thuế mới nêu trên. 

2. Tổ chức thực hiện và thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa 

bàn thực hiện:  

a) Áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với các hợp đồng bán, 

cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ởtừ ngày 

01/7/2013; 

b) Thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 

01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở 

thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m
2
 và có giá bán dưới 

15 triệu đồng/m
2
. 



c) Từ ngày 01/7/2013, áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% 

đối với doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ 

đồng. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp 

dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của năm trước liền kề. 

Thuế suất 20% không áp dụng đối với các khoản thu nhập sau: 

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu 

nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở 

xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu 

tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm 

dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 

ở ngoài Việt Nam; 

- Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên 

quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản; 

- Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 

theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. 

d) Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập của doanh 

nghiệp từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ 1/7/2013.  

Nhà ở xã hộilà nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành 

phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về 

giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, 

được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

Việc hướng dẫn thực hiện cụ thể sẽ theo quy định của Chính phủ và 

hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện./. 
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