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Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn xác đinh doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

đối vói hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân gôn

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008./QH12 ngày 03 
tháng 6 năm 2008 và 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 118/2008/NĐ-CP ngàỵ 27 tháng 11 năm 2008 
cua Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức 
của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn bô sung cách xác định doanh thu tính thuế 
thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân gôn 
như sau:

Điều 1. Sửa đổi điểm 3.9 khoản 3 mục III phần c Thông tư số 
130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 cua Bộ Tài chính như
sau

“3.9. Đối với hoạt động kinh doanh sân gôn là tiền bán thẻ hội viên, 
bán vé chơi gôn và các khoán thu khác trong kỳ tính thuế được xác định 
như sau:

a) Đối với hình thức bán vé, bán thẻ chơi gôn theo ngày, doanh thu 
kinh doanh sân gôn làm căn cứ xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp là số tiền thu được từ bán vé, bán thẻ phát sinh trong kỳ tính thuế.

b) Đối với hình thức bán vé, bán thẻ hội viên loại thẻ trả trước cho 
nhiều năm, doanh thu làm căn cứ xác định thu nhập tính thuế thu nhập 
doanh nghiệp của từng năm là số tiền bán thẻ thực thu được chia cho sô 
năm sử dụng thẻ.

Ví dụ 1: Công ty TNHH A 1 là doanh nghiệp kinh doanh sân gôn, 
năm 2009 Công ty bán 1 thẻ hội viên cho khách hàng BI với giá là 36.000 
USD (đã có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng), thời hạn 
cung cấp dịch vụ là 40 năm, thanh toán 1 lần ngay thời điếm mua thẻ.



Trường hợp này, khi xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp đối với hoạt động bán thẻ hội viên sân gôn cho khách hàng Bỉ. 
hàng năm Công ty TNHH AI thực hiện phản bố doanh thu thu được do bán 
thẻ theo thời hạn thê (36.000 USD chia (:) 40 năm bằng (=) 900 USD/năm)

Vi dụ 2: Công ty TNHH A2 là doanh nghiệp kinh doanh sán gôn, 
năm 2009 Công ty bán 1 thẻ hội viên cho khách hàng B2 với giá là 36.000 
USD (đã có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng), thời hạn 
cung cấp dịch vụ là 40 năm, thời hạn thanh toán trong 5 năm đầu tiên theo
hợp đỏng như sau:________________ ____________________

Năm Mức thanh toán
2009 10.000 USD
2010 9.000 USD
2011 8.000 USD
2012 7.000 USD
2013 2.000 USD

Trường hợp này, khi xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp đối với hoạt động bán thẻ hội viên sân gôn cho khách hàng B2, 
hàng năm Công ty TNHH A2 thực hiện phân bổ doanh thu thu được do bán 
thẻ theo thời hạn thẻ (36.000 USD chia (:) 40 năm bằng (=) 900 USD/năm)

Ví dụ 3: Công ty TNHH A3 là doanh nghiệp kinh doanh sân gôn, 
năm 2009 Công ty bán  1 thẻ hội viên cho khách hàng B3 với giá là 36.000 
l SD ( đã có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng), thời hạn 
cung cấp dịch vụ là 40 năm, hình thức thanh toán tiền mua thẻ theo kỳ 5 
năm/lần, mỗi lần thanh toán một khoản tiền bằng nhau. Cụ thể như sau:

Năm Mức thanh toán
2009 4.500 USD
2014 4.500 USD
2019 4.500 USD
2024 4.500 USD
2029 4.500 USD
2034 4.500 USD
2039 4.500 USD
2044 4.500 USD
2049 4.500 USD

Trường họp này, khi xác địa 1 doanh thu tính thuế thu nhập doanh
nghiệp đôi với hoạt động bán thẻ hội viên sân gôn cho khách hàng B3, 
hàn tì, năm Công ty TNHH A3 thực hiện phân bô doanh thu thu được do bán
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thẻ theo thời hạn thẻ (36.000 USD chia (:) 40 năm bàng (=) 900 
USD/năm).”

Điều 2. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiêu lực thi hành kê từ ngày ký và áp dung từ kỳ 
tính thuế nam 2009.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tô chức, I 
cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./. ^

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của 
Đảng;
- Văn phòng Ọuốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Văn phòng ban chì đạo TW về phòng, 
chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ,
- Cơ quan Trung ương cùa các đoàn thể;
- Hội đồng nhân dàn, Uỳ ban nhân dân; 

Sờ Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan,
Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bàn (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
-Lưu: VT, CST(TN ).

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

KT. B ộ  TRƯỞNG 
TRƯỞNG
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