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BỘ TÀI CHÍNH______

Số: 118/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế

đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai

Căn cứ Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH ngày 10/5/2002 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định 

về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính,
Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế áp dụng đối với cơ sở kinh 

doanh các loại chai khí dầu mỏ hóa lỏng như sau,

Phần A
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về chế độ tài chính và thuế áp dụng đối với cơ sở kinh 

doanh các loại vỏ chai khí dầu mỏ hóa lỏng trên thị trường (không bao gồm chai khí 
dầu mỏ hóa lỏng loại sử dụng 01 lần và không bao gồm chai autogas gắn cố định 
trên các phương tiện vận tải).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng cho các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai (cơ 

sở kinh doanh LPG chai), cơ sở kinh doanh chai LPG (không bao gồm các thương 
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nhân nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 
107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ).

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Một số từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:
1. Khí dầu mỏ hóa lỏng được quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 

107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ sau đây được gọi tắt là LPG;
2. Chai LPG: là chai, bình dùng để chứa khí dầu mỏ hóa lỏng loại có thể tích 

dưới 1.000 lít đồng thời phải đảm bảo tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 3 và 
Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ.

3. Cơ sở kinh doanh LPG chai: là các doanh nghiệp, thương nhân, tổng đại lý, 
đại lý, các cửa hàng thực hiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đựng bằng chai;

4. Cơ sở kinh doanh vỏ chai LPG: là các doanh nghiệp thực hiện việc mua vỏ 
chai khí dầu mỏ hóa lỏng hoặc sản xuất vỏ chai khí dầu mỏ hóa lỏng để bán.

Phần B
PHÂN LOẠI CHAI LPG VÀ THỜI GIAN PHÂN BỔ CHI PHÍ

Điều 4. Phân loại chai LPG 
Vỏ chai LPG loại có giá trị dưới 10 triệu đồng/vỏ chai được phân bổ vào chi phí 

như công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển phục vụ sản xuất, kinh doanh. Trường hợp 
doanh nghiệp đang ghi nhận vỏ chai LPG dưới dạng tài sản cố định thì phải điều 
chỉnh thành công cụ, dụng cụ.

Trường hợp vỏ chai LPG loại có giá trị từ 10 triệu đồng/vỏ chai trở lên được ghi 
nhận là tài sản cố định. Thời gian trích khấu hao được thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính.

Điều 5. Thời gian phân bổ chi phí vỏ chai LPG loại dưới 10 triệu đồng/
vỏ chai

Vỏ chai LPG loại dưới 10 triệu đồng/vỏ chai là một loại công cụ, dụng cụ đặc 
biệt, có thời gian sử dụng trên 01 năm, thời gian trích phân bổ chi phí đối với các 
loại vỏ chai LPG như sau:

- Vỏ chai LPG khi hạch toán chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế thu 
nhập doanh nghiệp ngoài việc phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định thì phải còn 
nguyên thiết kế ban đầu, đã được kiểm định kỹ thuật an toàn của cơ quan có thẩm 
quyền và chưa quá thời hạn kiểm định.
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- Đối với vỏ chai LPG có dung tích chứa tối đa đến 300 ml/vỏ chai (loại sử dụng 
nhiều lần, có thể nạp lại) thực hiện phân bổ một lần toàn bộ chi phí trong năm tài 
chính đưa vào sử dụng.

- Đối với loại vỏ chai có dung tích chứa trên 300 ml/vỏ chai: 
+ Đối với các loại vỏ chai LPG kim loại (vỏ thép) và chai LPG hỗn hợp (vỏ thép 

và composite) thực hiện phân bổ chi phí đối với vỏ chai LPG từ 5 - 10 năm.
+ Riêng đối với vỏ chai LPG phi kim loại (vỏ composite) có chất lượng cao, thời 

gian sử dụng lâu thì doanh nghiệp có thể áp dụng thời gian trích phân bổ chi phí đối 
với vỏ chai LPG kéo dài hơn nhưng thời gian trích phân bổ chi phí tối đa không vượt 
quá 15 năm. 

Việc phân bổ chi phí vỏ chai LPG quy định tại Điều này chỉ áp dụng đối với đơn 
vị sở hữu vỏ chai LPG. Cơ sở kinh doanh khí hóa lỏng chai thực hiện đăng ký thời 
gian trích phân bổ chi phí đối với vỏ chai LPG với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Phần C
CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ THUẾ

Điều 6. Đối với các trường hợp bán vỏ chai LPG
Cơ sở kinh doanh LPG chai và kinh doanh vỏ chai LPG thực hiện bán vỏ chai 

LPG (bao gồm loại sử dụng nhiều lần và loại sử dụng 01 lần) hạch toán doanh thu, 
chi phí theo các quy định hiện hành của pháp luật về chế độ kế toán doanh nghiệp, 
thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và 
thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cơ sở kinh doanh bán vỏ chai LPG phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng, tính thuế 
giá trị gia tăng, kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, hạch toán vào doanh thu khi xác 
định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với vỏ chai LPG bán ra như các 
loại hàng hóa khác.

Điều 7. Quy định về việc ký cược vỏ chai LPG
Việc ký cược vỏ chai LPG quy định tại Thông tư này do đơn vị sở hữu vỏ chai 

LPG thực hiện trực tiếp với khách hàng là người tiêu dùng sử dụng cuối cùng. 
Trường hợp việc ký cược được thực hiện thông qua hệ thống phân phối (bao gồm 
các tổng đại lý, các đại lý, các cửa hàng kinh doanh LPG chai) thì các tổng đại lý, 
các đại lý, các cửa hàng kinh doanh LPG chai thay mặt chủ sở hữu vỏ chai LPG thực 
hiện các thủ tục có liên quan với khách hàng trực tiếp sử dụng.
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1. Về mức ký cược vỏ chai LPG: 
Mức thu thống nhất tiền ký cược vỏ chai LPG (chai LPG đủ điều kiện để nạp 

LPG đưa vào lưu thông đáp ứng được tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quy chuẩn quốc 
gia được cấp có thẩm quyền ban hành) đối với tổng đại lý kinh doanh LPG chai, đại 
lý kinh doanh LPG chai, cửa hàng bán LPG chai, cửa hàng chuyên kinh doanh và 
người tiêu dùng do chủ sở hữu vỏ chai quy định và tối đa không vượt quá 100% giá 
trị mua vỏ chai LPG của thời điểm gần nhất với thời điểm ký cược (bao gồm cả van 
đi kèm được lắp đặt bên trong vỏ chai LPG và chưa bao gồm thuế GTGT) theo từng 
chủng loại vỏ chai LPG. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh LPG chai tự sản xuất vỏ chai LPG để đưa vào kinh 
doanh LPG thì mức thu thống nhất tiền ký cược chai LPG tối đa không vượt quá 
100% giá thực tế xuất kho của của thời điểm gần nhất với thời điểm ký cược (chưa 
bao gồm thuế giá trị gia tăng) và cộng với chi phí thực tế phát sinh trong quá trình 
đưa vào sử dụng (nếu có). 

2. Thu tiền ký cược vỏ chai LPG:
- Cơ sở kinh doanh LPG chai và kinh doanh vỏ chai LPG khi thực hiện cho 

khách hàng ký cược vỏ chai thu tiền ký cược vỏ chai LPG phải có Phiếu thu tiền ký 
cược theo mẫu thống nhất trong toàn hệ thống phân phối, có thông báo bằng văn bản 
quy định mức ký cược công khai để người tiêu dùng được biết.

Phiếu thu tiền ký cược vỏ chai LPG được lập thành 01 liên bao gồm cuống phiếu 
và phiếu, cơ sở kinh doanh LPG lưu giữ cuống phiếu, người tiêu dùng giữ phiếu và 
phải thể hiện đầy đủ và cụ thể các nội dung: tên đơn vị đầu mối sở hữu vỏ chai LPG 
và đóng dấu treo của đơn vị sở hữu, tên đại lý được ủy quyền thu tiền ký cược, tên 
người sử dụng, mức ký cược theo văn bản nào của đơn vị sở hữu (ghi cụ thể số tiền ký 
cược), thời gian bắt đầu ký cược, thời hạn ký cược theo thỏa thuận, loại vỏ chai LPG 
ký cược (trọng lượng vỏ chai LPG, loại vỏ chai thép/hỗn hợp/composite...), nhãn 
hiệu vỏ chai ký cược, xuất xứ của vỏ chai LPG), nêu cụ thể thời gian và mức tiền trả 
lại khách hàng theo thỏa thuận trong trường hợp khách hàng trả lại vỏ chai. Các hệ 
thống phân phối trung gian như tổng đại lý, đại lý lưu giữ bản sao của phiếu.

- Cơ sở kinh doanh LPG chai sở hữu vỏ chai LPG có trách nhiệm thông báo bằng 
văn bản tới các đơn vị trong hệ thống phân phối của mình về mức ký cược vỏ chai 
LPG cũng như thông báo việc điều chỉnh các mức ký cược, mức tiền ký cược trả lại 
trong trường hợp trả lại vỏ chai LPG. Trong thông báo phải quy định rõ mức thu tiền 
ký cược và thời gian áp dụng mức thu tiền ký cược này, mức tiền trả lại tương ứng 
với thời gian phân bổ chi phí như hướng dẫn tại Điểm 3 Điều này.
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- Các đơn vị sở hữu vỏ chai LPG có trách nhiệm thu tiền ký cược đã ghi trên 
Phiếu ký cược vỏ chai LPG của khách hàng trực tiếp sử dụng (kể cả trường hợp thu 
thông qua các tổng đại lý, các đại lý, các cửa hàng kinh doanh LPG chai). Ngoài 
khoản tiền ký cược thu theo Phiếu ký cược vỏ chai LPG, các tổng đại lý, các đại 
lý, các cửa hàng kinh doanh LPG chai (không phải là đơn vị sở hữu vỏ chai LPG) 
không được thu thêm của khách hàng bất kỳ khoản tiền nào khác liên quan đến việc 
ký cược vỏ chai LPG.

3. Kết chuyển thu nhập từ tiền ký cược
- Khi các cơ sở kinh doanh LPG chai và kinh doanh vỏ chai LPG (đơn vị sở hữu 

vỏ chai LPG) nhận tiền ký cược vỏ chai LPG của khách hàng, đơn vị phải hạch toán 
khoản tiền ký cược vỏ chai LPG vào tài khoản theo dõi tiền ký cược.

- Hàng năm, khi thực hiện phân bổ chi phí theo quy định tại Điều 5 Thông tư 
này, đơn vị phải kết chuyển khoản tiền ký cược vào thu nhập khác khi xác định thu 
nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian kết chuyển thu nhập tương ứng thời 
gian phân bổ chi phí vỏ chai LPG vào chi phí kinh doanh LPG.

Ví dụ: Năm 2009, Doanh nghiệp kinh doanh LPG A có sở hữu vỏ chai giá thành 
vỏ chai kết chuyển vào chi phí là 400.000 đồng/1 vỏ chai, thời gian kết chuyển 
là 10 năm, như vậy doanh nghiệp A phân bổ chi phí vỏ chai là 40.000đồng/1 vỏ 
chai. Doanh nghiệp quyết định mức thu tiền ký cược là 100% giá trị vỏ chai mua 
vào và có thu tiền ký cược 1 vỏ chai là 400.000 đồng. Theo đó doanh nghiệp phải 
kết chuyển vào thu nhập khác năm 2009 khoản tiền ký cược 1 vỏ chai là 400.000 
đồng: 10 = 40.000 đồng.

- Trường hợp phát sinh các khoản tiền phải trả cho khách hàng khi khách hàng 
trả lại vỏ chai LPG trong khi chưa thực hiện phân bổ hết chi phí thì đơn vị thực hiện 
trích từ khoản tiền ký cược của khách hàng (trước khi kết chuyển thu nhập khác).

Phần D
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký và bắt đầu áp dụng 
từ ngày 01/10/2010. Bãi bỏ các văn bản hướng dẫn về hạch toán ký cược, phân bổ 
chi phí và trích khấu hao đối với vỏ chai LPG trái với quy định tại Thông tư này.

Điều 9. Trường hợp các cơ sở kinh doanh LPG chai và kinh doanh vỏ chai LPG 
có các hợp đồng cho thuê, cho mượn, ký cược, đặt cọc vỏ chai LPG phát sinh trước 
thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành:
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- Đang thực hiện kết chuyển thu nhập và phân bổ chi phí vỏ chai LPG theo các 
hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính thì tiếp tục thực hiện cho thời gian còn lại.

- Đã thực hiện phân bổ chi phí vỏ chai LPG nhưng chưa thực hiện kết chuyển 
thu nhập theo các hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính thì cơ sở kinh doanh thực 
hiện kết chuyển toàn bộ khoản thu nhập tương ứng với thời gian đã thực hiện phân 
bổ chi phí vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 
năm 2010.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có phát sinh khó khăn 
vướng mắc, đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp phản ánh về Bộ Tài chính để được 
giải quyết kịp thời./. 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn


