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THÔNG TƯ

Hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đốỉ với 
chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 
năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập 
doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 của Chính phủ quy định 
về Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư 
vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2225/VPCP-KTTH 
ngày 9/4/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, Bộ 
Tài chính hướng dẫn cụ thể việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 
đối với khoản chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ như sau:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng.
1. Đối tượng áp dụng là các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, 

dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 
(sau đây gọi là doanh nghiệp).

2. Phạm vi áp dụng là chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả có gốc ngoại 
tệ của doanh nghiệp.

Điều 2. Căn cứ tính thuế.
Các doanh nghiệp có các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ thì các khoản lỗ, lãi 

chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và lỗ, lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các 
khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính được tính vào chi phí hoặc thu 
nhập khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ. Trường hợp 
chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả băng ngoại tệ tính vào chi phí



làm cho kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bị lỗ thì có thể phân bổ một phần 
chênh lệch ty giá cho năm sau để doanh nghiệp không bị lỗ nhưng phải đảm háo phan 
chênh lệch tỷ giá tính vào chì phí trong năm ít nhất cũng phải bằng chênh lệch tỷ giá 
của số ngọai tệ đến hạn phải trả trong năm đó.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tinh 

thuế năm 2009,

-? Các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này và các nội dung không trái 
với hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
130/2008 TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thì hành một số 
điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn thi hành Nghị định số 
124 20Q8/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có tham gia ký kết 
Hiệp định hoặc Điều ước quốc tế mà Hiệp định hoặc Điều ước quốc tế đó có quy định 
về xử lý chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ khác với nội 
dung hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

t rong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị 
phan ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.
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