
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 176/2010/TT-BTC -------------- ------------ ----------
Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn doanh nghiêp trích trước vào chi phỉ khỉ xác định thu nhập chiu 
thuế TNDN để tạo nguồn hỗ trợ cho các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 
số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ 

giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ 
về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

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;

Sau khi có ý kiến chỉ đạo cùa Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 
3 741 /VPCP-KTTH ngày 03/6/2010 của Văn phòng Chính phủ,

Bộ Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp trích trước vào chi phí khi xác định 
thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) để tài trợ cho các huyện 
nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
Thông tư này hướng dẫn về việc tính vào chi phí hoặc trích trước vào chi 

phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp để doanh nghiệp tài 
trợ hoặc tạo nguồn để doanh nghiệp tài trợ cho các huyện nghèo thực hiện Nghị 
quyết số 3Oa ngày 27/12/2008 của Chính phù về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo 
nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (sau đây gọi là Nghị quyết số 30a).

Các huyện nghèo thuộc Danh sách các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 
số 30a, đã được quy định tại điểm 1 mục IV công văn số 705/TTg-KGVX ngày 
11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Phụ lục I Danh sách các huyện nghèo 
thực hiện Nghị quyết sô 3 Oa ban hành kèm theo công văn này. Trường hợp, Thủ 
tướng Chính phủ có vãn bản quy định khác thì thực hiện theo quy định của Thủ 
tướng Chính phủ tại văn bản đó.



Khái niệm doanh nghiệp tại Thông tư này được hiểu như khái niệm doanh 
nghiệp đã được quy định tại Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và các văn ban
hướng dẫn

Điều 2. Cơ chế trích và mục đích sử dụng của khoản trích trước

1. Doanh nghiệp phải lập kế hoạch tài trợ cho huyện nghèo theo nội dung 
tài trợ (theo chế độ quy định) đã đăng ký với Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội. Kế hoạch tài ượ này được gửi cho UBND huyện nơi doanh nghiệp đăng ký 
tài trợ để UBND huyện đó tổng hợp vào Đề án giảm nghèo cấp huyện trình 
UBND tỉnh phê duyệt. Căn cứ vào Đe án giảm nghèo đã được phê duyệt, UBND 
huyện có văn bản xác nhận cam kết tài trợ của doanh nghiệp, trong văn bản xác 
nhận nêu rõ tiến độ tài trợ, số tiền tài trợ và các hoạt động doanh nghiệp tài trọ 
cho huyện. Kế hoạch tài trợ cho huyện nghèo của doanh nghiệp và văn bản xác 
nhận cua UBND huyện nơi nhận tài trợ là cơ sở để doanh nghiệp được tính vào 
chi phí hoặc trích trước vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN để chi 
hoặc để tạo nguồn chi hỗ trợ cho các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a.

Căn cứ vào khả năng tài chính và các cam kết tài trợ, tiến độ tài trợ cho 
huyện nghèo, doanh nghiệp tự xác định mức hạch toán vào chi phí khi tính thuế 
TNDN, đảm bảo nguyên tắc: tổng số dư của tài khoản trích trước để tài trợ cho 
các hu vện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a không được lớn hơn tổng số tiên 
doanh nghiệp đã cam kết tài trợ cho các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 
30a mà đến thời điểm lập báo cáo tài chính chưa thực hiện tài trợ.

2 Khoản trích trước này doanh nghiệp chỉ sử dụng để tài trợ cho giáo dục, 
y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy 
định của pháp luật cho các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a.

3. Đối với những khoản doanh nghiệp thực chi trong kỳ tính thuế để tài trạ 
cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người 
nghèo theo quy định của pháp luật cho các huyện nghèo thuộc Danh sách huyện 
nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp thì được 
tính vào chỉ phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định. 
Trường hợp các khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và 
làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, trong kỳ tính thuê doanh nghiệp đã lây từ 
khoan trích trước để tạo nguồn hỗ trợ cho các huyện nghèo thực hiện Nghị quyêt 
số 30a thì doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế TNDN.

4. Nội dung và thủ tục, hồ sơ của khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc 
phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo doanh nghiệp thực 
hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.21, 2.22, 2.23 và 2.24 mục IV Phần c  Thông tư 
số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi 
hành Luật thuế TNDN và Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008.
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Điều 3, Quản lý khoản trích trước

1. Kỳ hạn của khoản trích trước vào chi phí để tài trợ cho huyện nghèo 
thực hiện Nghị quyết số 30a theo quy định của Điều này là 3 năm kể từ năm 
doanh nghiệp thực hiện trích, Trường hợp hết kỳ hạn trích trước mà Doanh 
nghiệp không sử dụng hết số tiền đã trích hoặc sử dụng không đúng mục đích thì 
doanh nghiệp phải hoàn nhập khoản tiền đã trích nhưng không sử dụng, sử dụng 
không hết hoặc sử dụng không đúng mục đích vào thu nhập khác khi xác định 
thu nhập chịu thuế TNDN và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN phải nộp tương 
ứng.

a) Thuế suất thuế TNDN dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng 
cho doanh nghiệp trong kỳ hạn trích. Trường hợp trong kỳ hạn trích, doanh 
nghiệp áp dụng các mức thuế suất thuế TNDN khác nhau thì thuế suất thuế 
TNDN dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất tại thời điểm trích của khoản thu 
hồi theo nguyên tắc số tiền trích trước sử dụng trước.

b) Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần doanh nghiệp đã 
trích nhưng khồng sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm 
áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi tính theo năm, kể từ năm tiếp 
theo năm doanh nghiệp trích đến năm thu hồi.

Ví dụ: Năm 2010 Cống ty A đã cam kết hỗ trợ đến hết năm 2012 cho 
huyện nghèo B là 1 tỷ đồng và huyện nghèo c  là 2 tỷ đồng (có xác nhận của 
UBND huyện B và UBND huyện C). Căn cứ vào cam kết hỗ trợ cho huyện B và 
huyện c  của Công ty A và bàn xác nhận tài trợ của UBND huyện B và UBND 
huyện c, Công ty A xác định mức trích trước vào chỉ phỉ để tạo nguồn hễ trợ các 
huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a năm 2010 là 2 tỷ đồng.

Đen hết năm 20Ỉ2 Công ty mới tài trợ cho huyện B là 0,7 tỷ đồng và 
huyện c  là 0,8 tỷ đồng. Trường hợp này Công ty mới chỉ sử dụng 1,5 tỷ đồng, 
chưa sử dụng hết số tiền đã trỉch trước của năm 2010, Công ty bị truy thu thuế 
và tiên lãi phát sinh như sau:

+ Thuế TNDN bị truy thu do sử dụng không hết khoản trích trưởc (giả sử 
thuê suât thuê TNDN trong kỳ hạn trích là 25%):

(2 tỷ  -  1 ,5 tỷ) X 25%  = ỉ 25 triệu đồng

+ Thời gian tỉnh lãi kể từ năm 2011 đến hết năm 2012 là 2 năm. Do đó, lãi 
phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu do sử dụng không hết số 
tiền đã trích (giả sử lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 1 năm là 12%);

125 triệu X 12% X 2 năm = 3 0  triệu đồng

Các năm sau năm 20Ỉ0 mức trích trước và sừ dụng khoản trích trước 
được tỉnh theo nguyên tắc số tiền trích trước thì sử dụng trước nêu trên.

c) Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần trích trước sử 
dụng sai mục đích là mức lãi tính theo tỷ lệ phạt chậm nộp theo quy định của 
Luật quản lý thuế và thời gian tính lãi là khoảng thời gian kể từ khi trích trước
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đến khi thu hồỉ. Ngày thu hồi là ngày hành vi vi phạm được phát hiện và lập biên 
ban (trừ trường hợp không phải lập biên bản).

d) Việc xác định thời điểm trích trước của số tiền sử dụng sai mục đích 
làm căn cứ tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần trích trước sử dụng sai 
mục đích theo nguyên tắc số tiền trích trước thì sử dụng trước.

2. Chương trình hỗ trợ giảm nghèo của Chính phủ được thực hiện từ năm 
2009 đến nám 2020. Do đó, doanh nghiệp được trích hoặc trích trước vào chi phí 
để tạo nguồn hỗ trợ cho các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a tối đa đến 
năm 2019 và chậm nhất đến thời điểm nộp báo cáo quyết toán thuế của năm 
2020, doanh nghiệp phải hoàn tất thủ tục thanh lý khoản trích trước để tạo nguồn 
hỗ trợ cho các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a và hoàn nhập số tiền dư 
(nếu có) vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của năm 2020 
và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN phải nộp tương ứng theo quy định tại 
khoan 1 Điều này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện
ỉ . Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. 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 hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân 
phản anh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./. *

Nơi nhận:
Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
Văn phòng Quốc hội;

 Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiêm sát nhân dân tối cao;

Toà án nhân dân tối cao;
- K iểm toán nhà nước;

Văn phòng ban chi đạo TW  về phòng, chống 
tham nhùng;

Các Bộ. cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
C h ính ph ủ.

Cơ quan Trung ương của các đoàn thê;
- Hộ i đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Cục 
Thuế cac tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương
 C ô ng báo;
Cục Kiểm tra vản bản (Bộ Tư pháp);
Website Chính phủ;
Website Bộ Tài chính;
Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
l .ư u  V T , CST (TN).

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
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