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Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2011. 

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 

số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 
năm 2008;

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/Q H 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

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

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;

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công vàn 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 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 
130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh 
nghiệp (TNDN) như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC:
1. Phương pháp tính thuế TNDN.

a) Bô sung điểm 3 Phần B nội dung sau:

Trường họp doanh nghiệp thực hiện chuyển đối kỳ tính thuế TNDN từ năm 
dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại thì kỳ tính thuế TNDN của năm 
chuyển đổi không vượt quá 12 tháng.

Ví dụ: Doanh nghiệp A kỳ tính thuế TNDN năm 2010 áp dụng theo năm 
dương lịch, nhưng đầu năm 2011 lựa chọn chuyển đổi sang năm tài chính từ ngày 
01/4 năm này sang ngày 31/03 năm sau, thì kỳ tính thuế TNDN năm chuyển đổi 
được tính từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/03/2011, kỳ tính thuế TNDN năm tài 
chính tiếp theo được tính từ ngày 01/04/2011 đến hết ngày 31/03/2012.

b) Sửa đối, bổ sung điểm 4 Phần B như sau:

- Đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 
thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này hạch toán được 
doanh thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phỉ, thu nhập của hoạt động



kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lính theo tv lệ ỉvn 
<'vú. dịch vụ, cụ thể như sau:

. l ú dịch vụ: 5%;

Ưi kinh doanh hàng hoá: 1%;

•• n hoạt động khác (bao gồm cả hoạt động siáo dục, Y k'
'ỵ ’ >

Dơn vị sự nghiệp A có phát sinh hoạt động cho thuê nha. UoVii; 
;.i • năm là 100 triệu đồng, đơn vị không hạch toán và xác dinh Ji.il 
!p cua hoạt động cho thuê nhà nêu trẽn đo vậv đơn vị lựa chọn 
u nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán ỉiang ịv

'! ‘' ỉ NDN phải nộp = 100.000.000 đồng X 5% = 5.000.000 đon tỉ 

khoản chi phí được trừ và không được trừ khí xác định Ù1U nh.i.

UĨ1U điếm 2.1 mục IV Phần c  nội dung sau:

•-•(* đối với tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai. dkh he ; 
ỉ ÚI vào chi phí được trừ như sau:

hun của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản K 1
J bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn.

ỈXM kiếm kê giá trị tài sản, hàng hoá bị tổn thất do doanh nghiệp ;

\ ! ' kiêm kê giá trị tài sản, hàng hoá tổn thât phải xác dịnh ỏ 
V A  hi tổn thất, nguyên nhân tổn thất, trách nhiệm của to chức ÚI lì ỉ' 
hai.: chủne loại, số lượng, giá trị tài sản hàng hoá có thc ihu hr; 

íìì iheo hồ sơ về tài sản, hàng hoá; bảng kê xuất nhập tồn hanu hoa 
nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp kv và chịu iráci’: 

>;.in có thẩm quyền.

r. ban xác nhận của chính quyền cấp xã nơi xảy ra sự việc thièn Ui! 
ỉ >ạa là trong thời gian đó có xảy ra thiên tai, dịch bệnh, hoa hoạn

SO' bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiếm chấp nhan bỏ

-1 ' quv đinh trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường í ỉk

ỉ ang ho á bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thu> đ<V; ụ a 
: nhicn không được bồi thường và nằm trong dịnh mức do doanh 
¡hi dược tính vào chi phí được trừ khi xác dịnh thu nhập vhí 
p hánẹ hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụn£. bị hư hỏng do th,n .i 
¡0,1 tụ nhiên vượt quá dịnh mửc do doanh nghiệp xây dựng ihi phaỉ 
C' khỏn£ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập ehk

mt đòi với hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hu hom.: - 
ih sinh hoá tự nhiên dược tính vào chi phí được trừ như sau
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- Văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý giải trình về 
hàng hoá bị bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đôi quá trình sinh 
hoá tự nhiên và nằm trong định mức do doanh nghiệp xây dựng.

- Biên bản kiểm kê giá trị hàng hoá bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị hàng hoá hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hoá bị 
hư hởng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hoá có thế thu hồi 
được (nếu có); bảng kê xuất nhập tồn hàng hoá bị hư hòng có xác nhận do đại diện 
hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền.

- Hồ sơ bồi thường thiệt hại dược cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường 
(nếu có).

-H ồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý văn bản giải trinh về tài sản, 
hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn; hàng hoá bị hư hỏng do hết 
hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên không dược bồi 
thường chậm nhất khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNDN theo quy định của 
năm xảy ra tài sản, hàng hóa bị tổn thất, bị hư hỏng. Các hồ sơ khác (bao gồm biên 
bản kiểm kê giá trị tài sản hàng hoá bị tổn thất, bị hư hỏng; văn bản xác nhận của 
chính quyền dịa phương; hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp 
nhận bồi thường (nếu có); Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi 
thường (nếu có) và các tài liệu khác) được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ 
quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm 2.2 mục IV Phần c  như sau:

- Doanh nghiệp thông báo phương pháp trích [chấu hao tài sản cố định 
(TSCĐ) mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước 
khi bắt đầu thực hiện phương pháp trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực 
hiện phương pháp khấu hao đường thẳng...). Hàng năm doanh nghiệp tự quyết định 
mức trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế 
độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao 
nhanh.

- Trường hợp TSCĐ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho 
SXKD nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 9 
tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo 
dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó TSCĐ tiếp tục đưa vào 
phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó 
doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao TSCĐ trong thời gian 
tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Doanh nghiệp phải có thông báo gửi cơ quan thuế nêu rõ lý do tạm dừng của 
TSCĐ chậm nhất khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNDN theo quy định của 
năm có tài sản tạm thời dừng.

- Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao vào chi phí được trừ 
khi xác định thu nhập chịu thuế; quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hoá 
đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia
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-'lũi xuât kinh doanh thì được phân bổ dân vào chi phí ÙLh’ 
nhẽp sử dụng đât theo quy định.

họp doanh nshiệp mua TSCĐ hữu hình là nhà cưa, vặi kicn ư-.u. , 
U dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất phải \;k  dinh- 

SJ I SCĐ vô hình, còn TSCĐ hữu hình là nhà cứa. vặt kicn tnk : 
ụiá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản chi phí liên quLtp. um  
Í SCĐ hừu hình vào sử dụng.

\:i sản mua của các tổ chức, cá nhân có hóa đơn GTG Ị íacn 
" h è n  sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất ghi trên hỏa đơr 

ninh không được trích khâu hao vào chi phí được trừ.

Lii sản mua của hộ gia đình, cá nhân không có hóa đơn ( n c n  
dụne đất là tài sản cố định vô hình không dược trích khâu hau V J 

ư Giá trị quyền sử. dụng đất được xác định theo giá thị iruoTii: •'
Í-. ihàp hơn giá đất do Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực ĩhuuv

.hỉìlì tại thời điểm mua tài sản.

x ! dõi, bổ sung điểm 2.3 mục IV Phần c  như sau:

nũhiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguvcíì liệu. ' ' 
l ino lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất kinh doanh. Omh PĨO 

•ám- từ đầu năm hoặc dầu kỳ sản xuất sản phâm và lưu tại doanh 
í H trình đầv đủ với cơ quan thuế khi cơ quan thuế vêu càu

tiịnh mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh Mũi 
,: ' 0  trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế quản ỉý trực ùcp tron- M 

kè từ khí bắt đầu đi vào sản xuất, kinh doanh. Danh mui dn.ìì 
:;iũmg sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp do doanh nghiệp quveĩ

rs- hạp doanh nghiệp trong thời gian sản xuất kinh doanh co điei.
'ì' mức tiêu hao nguyên vật liệu đa thông báo với cơ quaĩỉ thik i.ị‘
; cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết. Thời hạn cuôi cung 
b i cơ quan thuế việc điều chỉnh, bổ suns định mức tiêu hao m ìh‘> i
■ Vịuvét toán thuế thu nhập doanh nehiệp theo quy định cua nãiii , 1 
ÜÍ. hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoa Nha nu,:. 
!mh mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước dà ban ¡ .ì Ị

đỏi. bổ sung điểm 2.5 mục IV Phần c  như sau:

. 1 » dỏ ì điểm 2.5b mục IV Phần c  như sau:

u ñnh vào chi phí được trừ: Các khoản tiền thưởng cho ngưu: 
ụ h ỉ  cụ thể điều kiện được hưởng và mức dược hưởng tại một 
ì ơ p  đồne lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy che l i v  

ont! công tv, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch llội dông 
¿nc. Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Còng 1>. Ị

! dôi, bô sung điểm 2.5c mục IV Phần c  như sau:
,:w-ag hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng đê bô sung v,.u 

; inì sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bỉ .ì
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I

không sử dụng vào mục đích khác thì quỹ dự phòng được trích lập nhưng không quá 
17% quỹ tiền lương thực hiện.

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm 
quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao 
gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết 
toán thuế).

- Trường hợp quỹ tiền lương của doanh nghiệp đã được duyệt theo quy định 
thì việc trích lập dự phòng quỹ tiền lương phải đảm bảo nguyên tắc số tiền trích lập 
dự phòng cộng tổng số tiền lương, tiền công thực tế đã chi trả đến thời hạn nộp hồ sơ 
quyết toán không vượt quá tổng tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động 
theo quỹ tiền lương đã được duyệt (nếu có).

- Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập doanh 
nghiệp không bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.

Ví dụ: Quỹ tiền lương năm 2011 của Doanh nghiệp A (DNA) phải trả cho 
người lao động dã được duyệt là 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp 1: Trong năm 2011 DNA đã trả tiền lương, tiền công và các 
khọản phụ cấp cho người lao động số tiền 8 tỷ đồng, như vậy đến cuối ngày 
31/12/2011 còn dư lại 2 tỷ đồng so với quỹ tiền lương dã được duyệt. Trong quý I 
năm 2012 đơn vị tiếp tục sử dụng quỹ tiên lương năm 2011 để chi trả tiền lương tiền 
công của năm 2011 là 300 triệu đồng. Như vậy quỹ tiền lương thực hiện năm 2011 
đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyét toán là 8,3 tỷ đồng. Để đảm bảo việc trả 
lương năm sau không bị gián đoạn, DN A được trích lập quỹ dự phòng mức tối đa 
là: 8,3 tỷ đồng X 17% = 1,411 tỷ đồng.

Tống số tiền lương được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế của 
năm 2011 ■= 8,3 tỷ đồng + 1,411 tỷ đồng = 9,711 tỷ đồng.

+ Trường hợp 2: Tính đển cuối ngày 31/3/2012 DNA đã chi trả tiền lương, 
tiên công trong năm 2011 và chi bổ sung trong 3 tháng dầu năm 2012 tổng cộng là 
9,5 tỷ dông. Vậy để đảm bảo việc trả lương không bị gián đoạn, DNA được trích lập 
quỹ dự phòng mức tối đa là: 9,5 tỷ đồng X 17% = 1,615 tỷ đồng.

Tổng số tiền lương năm 2011 nếu tính đúng 17% trên quỹ lương thực hiện 
bằng (=) 9,5 tỷ đồng + 1,615 tỷ đồng = 11,115 tỷ đồng.

Tuy nhiên do quỹ lương phải trả cho người lao động đã được duyệt theo quy 
định là 10 tỷ đồng, do vậy tông sô tiên lương được tính vào chi phí khi xác định thu 
nhập chịu thuế của năm 2011 là 10 tỷ đồng.

- Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương 
nhưng đến ngày 31/12 của năm sau doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không 
hêt quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải ghi giảm chi phí của năm sau.

Ví dụ: Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2011 DN B có trích quỹ dự phòng 
tiên lương là 10 tỷ đông, đến ngày 31/12/2012, DN B mới chi số tiền từ quỹ dự 
phòng tiền lương năm 2011 là 7 tỷ đồng thì DN B phải ghi giảm chi phí tiền lương 
năm sau (năm 2012) là 3 tỷ đồng (10 tỷ -  7 tỷ). Khi lập hồ sơ quyết toán năm 2012 
nêu DN B có nhu cầu trích lập thì tiếp tục trích lập quỹ dự phòng tiền lương theo 
quy định.
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-UÌU diêm 2.5 mục IV Phần c  nội dung sau:
hơp hợp đông lao động của doanh nghiệp kỷ với lao don ti 

•> ìihi khoản chi về tiền học cho con của naười nước nsoa! iiỌi.. 
học phô thông được doanh nghiệp trả có tính chất tièn lươn'., 

h' này không trái với các quy định của pháp luật về tiên ìưoĩu 
iâ\ du chứng từ theo quy dịnh thì được tính vào chi phí đuoí. íi ư : 

lìp chịu thuế TNDN.

•Ưiíỉ họp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với ncirơ: ui«-'
C tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoan „:!-■ 
tiền lương, tiền công, không trái với các quy định cua pỈKỉp 

0 !; còng và có đầy đủ chứng từ theo quy định thì được tính ,10 

! n;ỉc dịnh thu nhập chịu thuế TNDN.

'.Km. bổ sung điểm 2.6 mục IV Phần c như sau:

■inh vào chi phí được trừ: Phần chi trang phục bằn^ hiCĩì V 
khôníĩ có hoá đơn, chứng từ; phần chi trang phục bang Iicn 

'••'¡ời lao động vượt quá 05 (năm) triệu đong/ngườỉ/năm.

hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiên va hiện V-..Ị 
MU: thì m ức chi tối đa để tính vào  chi ph í được trừ  khi xác định ill:. 

}ìi'vìl: u rợ t quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

nhữne. ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi pin na\ 
;'i ụuv định cụ thể của Bộ Tài chính.

Mol bô sung điểm 2.9 mục IV Phần c  như sau:

lính vào chi phí được trừ: Chi phụ cấp tàu xe đi ìmh» piu-p 
A l t )  dinh của Bộ Luật Lao động; Phần chì phụ cấp cho ngươi ■■■
; nước và nước ngoài vượt quá 2 lần mức quv định tluv Ììi.ro-!: 
hỉnh đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

phì đi ỉại và tiền thuê chỗ ở cho ngirời lao động đi công tác ncu ',.v 
;unẹ từ hợp pháp theo quy định được tính vào chi phí dượt im' Kí 
"iập chịu thuê. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiên đi lại va tier 
.í ộ na. ìhì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiên đi ị a’ 
định của Bộ Tài chính dối với cán bộ công chức, viên chức Nha nu

ra dôi điổm 2.11 mục IV Phan c  như sau:
ng lính vào chi phí được trừ: Phần trích nộp các quĩ bảo hi em b !

;jo độn£ vượt mức quy định, phần trích nộp kinh phí còng đr 
=.iorm vượt mức quỵ định. Phần chi đóng góp hình thành nguôi ì 
; i cấp trên vượt quá mức quy định của cơ quan quản lý cap ì.ren: • 
i, quỳ của Hiệp hội (các Hiệp hội này được thành lập theo qtn ói 
\ ươi quả mức quy định của hiệp hội.

: úónẹ góp hình thành n^uồn chi phí quản lý cho cấp trên hì ph:i-. 
":mh nghiệp thuộc các Tập đoàn kinh tê Nhà nước, Công t\ Ị \ I .• 

,io Nhà nước ỉàm chủ sở hữu được thành lập theo quy dinh caa 
Ị thấm quvcn: phần dóng góp của các doanh nghiệp Umov
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công ty thành lập theo Quyết định số 90, Quyết định số 91 của Thủ tướng Chính
phủ; phần đỏng góp của doanh nghiệp trực thuộc các Bộ chủ quản.

i) Sửa đổi. bổ sung điểm 2.18 mục IV Phẩn c  như sau:

Không tính vào chi phí được trừ: Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn 
mà đến kv hạn chưa chi hoặc chi không hết.

Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định 
theo chu kv, các khoản trích trước đối với hoạt động đã hạch toán doanh thu nhưng 
còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và các khoản trích trước khác.

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh đã ghi 
nhận doanh thu tính thuế TNDN nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích 
trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu 
dă ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khi kết thúc hợp đồng, doanh 
nghiệp phải tính toán điều chỉnh, xác định chính xác số thuế TNDN phải nộp dựa 
trên các hoá đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh theo đúng quy định.

Đối với những tài sản cố định việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp 
được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số thực 
chi sửa chữa lớn hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi 
phí được trừ số chênh lệch này.

k) Sửa đổi điểm 2.20 mục IV Phần c  như sau:

Không tính vào chi phí được trừ: Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại
số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc 
ngoại tệ; lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản để 
hình thành TSCĐ mà TSCĐ này chưa đưa vào sản xuất kinh doanh (không phân biệt 
doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh hav đã đi vào hoạt động 
sán xuất kinh doanh).

1) Bổ sung điểm 2.30 mục IV Phần c  nội dung sau:

Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh 
doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng đề 
hình thành TSCĐ) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì 
khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

m) Bổ sung điểm 2.31 mục IV Phần c  như sau:

- Thuê thu nhập cá nhân không được tính vào chi phí được trừ khi xác định 
thu nhập chịu thuế là số tiền thuế đo doanh nghiệp khấu trừ trên thu nhập của người 
nộp thuế để nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng 
lao động quy định tiên lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế 
thu nhập cá nhân thì thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp nộp thay là khoản chi phí 
tiền lương được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài (thuế nhà thầu) được tính vào 
chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trong trường hợp thoả thuận tại hợp 
đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước 
ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN (thuế nhà thầu).
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hnỉì các khoản thu nhập.

■-Mìg diêm 5 mục V Phần c  nội dung sau:

J họp khoản thu từ lài tiền gửi, lãi cho vay vốn phai v,nh V
; lai tiên vay theo quy định, sau khi bù trừ phàn chênh ỉẹch COỈÌ

:,1 :‘ khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

: !:g hợp khoản thu từ lài tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh Mm ;-
’ lài tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ phần chênh ỉệcỉi .
i f ’v trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

ÒÕL bô sung điểm 6 mục V Phần c  như sau:

íiaỉĩi tính thuế Doanh nghiệp có chênh lệch tỷ giá phái si!ib li 
ỉ IV oịá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc naoại u V.'; 

ì dược xác định như sau:

■■an chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đêu 
í Vi! động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được nnn 

MU nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh . 
:'ih lệch tv giá phát sinh trong kỳ không liên quan trực tiếp đen (.loan;- 
iíOỊii độne sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, nêu phat '■ !■: 

giá tính vào chi phí sản xuất kinh doanh chính, nếu phát sinh ỉ à 
n vào thu nhập khác.

vhénh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải tra bâng <v 
chính dược bù trù' với lỗ chênh lệch tv giá do đánh ma ỉa; ca; ' 

: bản2  ngoại tệ cuối năm tài chính. Sau khi bù trừ nêu còn là! c h à -  

i!ìb vào thu nhập khác, nếu lỗ chênh lệch tỷ giá thì tính vati ph<
,>anh khi xác định thu nhập chịu thuế.

hợp chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phai inì b;m 
uhi phí làm cho kểt quả kinh doanh của doanh nghiệp bị lồ thi C!' ih,
:i’ ehênh lệch tỷ giá cho năm sau để doanh nghiệp không bị lồ íihưMi. 

phan chênh ỉệch tỷ giá tính vào chi phí trong năm ít nhât cũng 
ì \ giá của số ngoại tệ đến hạn phải trả trong năm đó.

khoán chênh lệch tỷ giá nêu trên không bao gồm chênh lệch [; 
lanh aiá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang d u r 
pliai thu có gốc ngoại tệ; chênh lệch tỷ giá phát sinh trong qua trip!: 
a* hàn để hình thành TSCĐ mà TSCĐ này chưa dưa vào san N U I 

um ¡2 phân biệt doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động sản xuài kinh ;‘ 
.lí i hoạt dộng sản xuất kinh doanh).

r'U nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ: băng tông sô íiẽn tiu 
n i' Ị - ! tống giá mua của số lượng ngoại tệ bán ra.

Sưlì đỏi. bổ sung diểm 11 mục V Phần c  như sau:

hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiên bồi ihưòuL: 
•'ham hợp đông phát sinh cao hơn khoản chi tiên phạt, tien bỏ ỉ ih r 
'0 đồne (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiên phai VÛ



I

hành chính theo quv định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính), sau khí bù trừ 
phàn chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác.

Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên 
đối tác vi phạm hợp dồng phát sinh thấp hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do 
vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiên phạt về vi phạm 
hành chính theo quy định của Pháp lệnh xử lý vì phạm hành chính), sau khi bù trừ 
phân chênh lệch còn lại tính giảm trừ vào thu nhập khác. Trường hợp đơn vị trong 
năm không phát sinh thu nhập khác thì được giảm trừ vào thu nhập hoạt động sản 
xuât kinh doanh.

d) Sửa đổi, bổ sung điểm 16 mục V Phẩn c  như sau:

Thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm được xác định bằng thu nhập từ việc 
bán phế liệu, phế phẩm trừ chi phí thu hôi và chi phí tiêu thụ phê liệu, phế phẩm.

- Trường họp doanh nghiệp phát sinh khoản thu nhập từ bán phế liệu, phế 
phẩm được tạo ra trong quá trình sản xuất của các sản phẩm đang được hưởng ưu 
đãi thuê TNDN thì khoản thu nhập này được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

- Trường hợp doanh nghiệp phát sinh khoản thu nhập từ bán phế liệu, phế 
phẩm được tạo ra trong quá trình sản xuất của các sản phẩm không được hưởng ưu 
đãi thuê TNDN thì khoản thu nhập nhập này được tính vào thu nhập khác, không 
được áp dụng ưu đài thuê TNDN.

e) Bổ sung mục V Phần c  nội dung sau:

Khoản tiền hoàn thuế xuất, nhập khẩu của hàng hoá đã thực xuất khẩu, thực 
nhập khẩu phát sinh trong năm quyết toán thuế TNDN được tính giảm trừ chi phí. 
Trường hợp khoản tiền hoàn thuế xuất, nhập khẩu của hàng hoá đã thực xuất khẩu, 
thực nhập khẩu phát sinh của các năm quyết toán thuế TNDN trước thì tính vào thu 
nhập khác. Trường hợp khoản thu nhập này liên quan trực tiếp đến lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì khoản thu nhập này được hưởng 
ưu đãi thuế TNDN. Trường hợp khoản thu nhập này không liên quan trực tiếp lĩnh 
vực sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì khoản thu nhập này 
được tính vào thu nhập khác, không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN.

4. Xác định lỗ và chuyển lỗ.

Sửa đoi, bổ sung điểm 2 mục VII Phần c  như sau:

- Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và 
liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ 
tính liên tục không quá 5 năm, kê từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Ví dụ 1: Năm 2011 DN A có phát sinh lỗ là 10 tỷ, năm 2012 DN A có phát 
sinh thu nhập chịu thuế là 12 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2011 là 10 tỷ, 
DN A phải chuyên toàn bộ vào thu nhập chịu thuê năm 2012.

Ví dụ 2: Năm 2011 DN B có phát sinh lỗ là 20 tỷ, năm 2012 DN B có phát 
sinh thu nhập chịu thuế là 15 tỷ đồng thì:

+ DN B phải chuyển toàn bộ số lỗ 15 tỷ vào thu nhập chịu thuế năm 2012;
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' :on lại 5 tv, DN B phải theo dõi và chuvcn toàn bộ ỉ 1C V  
nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau nám phai 

chuycn tối đa không quá năm 2016).

LiVn nahiệp có số lỗ giữa các Quý trong cùng một năm tải cỉì;nh Tí :
■ cua quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính ili>. Khi 
NDN doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyên mán bọ 
i=: í hu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh M' Uvỉ

M;!: nehiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập chiu ‘huL 
;óu trên, Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh MCP M 

Hìỉ này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sO diỉOL 
uhì tục không quá 5 năm5 kể từ năm tiếp sau năm phát sinh ip

■ ■ í u ụ  hợp Cơ quan có,thâm quyền kiếm tra, thanh tra quvêì loan. íỉ . 
n.Lĩhiệp xác định so lỗ đoanh nghiệp được chuyển khác - 
r rư xác định thì số lỗ được chuyến xác định theo kct luận cua V, 

.anh ira nhưng đảm bảo chuyến lỗ toàn bộ và liên tục khỏni’ qua ' 
í icp sau năm phát sính lỗ theo quv định.

ỈỈMÌ hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu sò ]ô 
iiẻt thì sc không được chuyển vào thu nhập của các năm ucp -ai ;

k. 1 N DK từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoan

Miĩìíỉ điôm 1.3 Phần E nội dung sau:

niíỊ hợp công ty cổ phần thực hiện phát hành thêm cổ phi0 1 ' de hu 
m ehẻnh lệch lớn hơn giữa giá phát hành và mệnh aỉá được hạch lú.ỉ 
hậne dư vốn cổ phần và không tính thuế TNDN đối với khoan

dối. bổ sung điểm 2.la  Phàn E như sau: 

nhịip tinh thuế từ chuyển nhượng vốn đầu tư vào cơ sở kinh ùoanh

àìuvến  nhượng được xác định là tổng giá trị thực té theo gia Lỉu !.r 
ên nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng.

'T;L; hợp hợp đồng chuyển nhượng vốn quy định việc thanh h >án riu.* 
T 1 rá chậm thì đoanh thu của hợp đông chuyên nhượng khong h.ií 

ÌMỈ trả chậm theo thời hạn quy định trong hợp đông.

•!'.v hợp hợp đồng chuyổn nhượng không quy định giá thanh loàn ÍH 
c ơ  sở để xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị ưuv: 

í.:> quyền kiểm tra và ấn định giá chuyên nhượng. Doanh nghu 
• Ị.VỈ1U một phần vốn góp trong đo anh nghiệp mà giá chuvén ] ú H! • • •

Giá
chuyển
nhượng

Giá mua 
của phần vốn 

chuyển nhượng

Chi phi
- chuyến nhượng

Jỏ:
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I

với phần vốn góp này không phủ hợp theo giá thị trường thi cơ quan thuế được ấn 
định lại toàn bộ giá trị của doanh nghiệp tại thời điểm chuyển nhượng đê xác định 
lại giá chuyển nhượng tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp chuyến nhượng.

Căn cử ấn định giá chuyến nhượng dựa vào tài liệu điều tra của cơ quan thuế 
hoặc căn cứ giá chuyển nhượng vốn của các trường hợp khác ở cùng thời gian, cùng 
tô chức kinh tế hoặc các hợp đồng chuyên nhượng tương tự tại thời điểm chuyến 
nhượng  Trường hợp việc ấn định giá chuyến nhượng của cơ quan thuế không phù 
hợp thì được căn cứ theo giá thấm định của các tô chức định giá chuyên nghiệp có 
thâm quyền xác định giá chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng theo đúng 
quy định.

“ Giá mua của phần vốn chuyến nhượng (giá vốn) được xác định trên cơ sở sổ 
sách, chứng từ kế toán về vốn đầu tư vào cơ sở kinh doanh của tổ chức, cá nhân 
chuyên nhượng vốn tại thời điểm chuyên nhượng vốn và được các bên tham gia 
doanh nghiệp hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh xác nhận, hoặc kết quả 
kiêm toán của công ty kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp 100% vốn nước 
ngoài.

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ (đã được Bộ 
Tài chính chấp thuận) có chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển 
nhượng và giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định bàng đồng ngoại 
tệ; Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán băng đồng Việt Nam có chuyên 
nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyên nhượng phải được xác định bằng đồng 
Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm chuyển nhượng.

- Chi phí chuyển nhượng là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc 
chuyển nhượng, có chứng từ, hoá đơn hợp lệ. Trường hợp chi phí chuyển nhượng 
phát sinh ở nước ngoài thì các chứng từ gốc đó phải được một cơ quan công chứng 
hoặc kiêm toán độc lập của nước có chi phí phát sinh xác nhận và chứng từ phải 
được dịch ra tiếng Việt (có xác nhận của đại điện có thẩm quyền).

Chi phí chuyển nhượng bao gồm: chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết 
cho việc chuyên nhượng; các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển 
nhượng; các chi phí giao địch, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các 
chi phí khác có chứng từ chứng minh.

c) Bồ sung điểm 3.1 Phần E nộí đung sau:

Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng vốn không nhận bằng tiền mà 
nhận băng tài sản. lợi ích vật chât khác (cô phiêu, chứng chỉ quỹ....) có phát sinh thu 
nhập thì khoán thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào 
thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

d) Sửa đổi, bổ sung điểm 3.2 Phần E như sau:

Đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại 
Việt Nam mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp 
(gọi chung là nhà thầu nước ngoài) có hoạt động chuyển nhượng vốn.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, 
khấu trừ và nộp thay tô chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. 
Trường hợp bên nhận chuyên nhượng vốn cũng là tô chức nước ngoài không hoạt
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;U- ị)âu tư. Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập :.hc- 
nivi các tô chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm ko khui 

; \ Ỉ )N  phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn cua u? vhuv

:e ! 'NDN từ chuyển nhượng bất động sản.

; dỏ ị. bô sung điểm 1 mục I Phần G như sau:

: nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi ngành nghê co thu I ha) 
Í.IÍU-: quyên sử dụng đât, chuyến nhượng quyền thuê đai. các dí 
sloanh bât động sản có thu nhập từ cho thuê lại đất thuộc dìẽn pi;a:
; í LI chuyên nhượng bât động sản.

¡nạp lừ chuyển nhượng bất động sản bao gồm các hình thúc sai,.

i ỉihặp từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuvến nhượnụ ụuv(;n >; 
ị cho thuê lại đất!

■mạp từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. chuyển nhượng q u y à ‘ !; 
.1.5 >án trẽn đất; thu nhập từ cho thuê Ịại đất gắn với tài san tron (.hì 

uôm:

hạ tầng;
Mil îÎ inh kiến trúc trên đất; 

ìai sản khác gắn ỉiền với đất bao gồm các tài sản là san. phám ;
■ iiìhiệp, ngư nghiệp (cây trồng, vật nuôi);

!‘iụìp từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụrm nhà ơ

■ ■Map từ cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh haï độiu
trường hợp doanh nghiệp chỉ cho thuê nhà, cơ sở hạ tầnỉi. còng ỉ r

■ ; dàt.

iiM. hồ sung điểm 5 mục III Phần G như sau:

! iiựp tổ chức tín dụng nhận giá trị bất động sản là tài san büo dan; í 
ứìò cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm thì tô chức Un dỊììii.

. h ỉ  Iyen nhượng bất động sản theo quy định của pháp  luật phai kv 
; nhập từ hoạt động chuyên nhượng bât động sản vào Ngán sáiiì 
^  hợp bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm tiền vay thỉ - 

hực hiện thanh toán theo quy định của Chính phủ vê bảo đám Ị cv 
hirc tín đạn£ và kê khai nộp thuế theo quy định. Sau khi thanh 

liền còn lại được trả cho các tả chức kinh doanh đà thé clìâp Kỉ! Ị 
tiền vay.

ú hợp tổ chức tín dụng được phép chuyển nhượng bất động < u : i íỉ 
-, vịUY định của pháp luật đê thu hồi vôn nêu  không xác định đu. *
: Uóna sản thì giá vốn được xác định bằng (=) vồn vay phai ira ìhc-- 
i,:n bất động sản CỘI12 (+) chi phí lãi vay chưa trả đên thời đỉOm. pru ' 
m í hố chấp theo hợp đồng tín dụng cộng (+) các khoản chỉ phì pn,r 

bất động sản nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

i.i đòi. bô suna điểm 6 mục III Phần G như sau:
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I

Trường hợp cơ quan thi hành án bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm 
thi hành án thì số tiền thu được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ 
vê kê biên, dâu giá quyên sử dụng đất đê bảo đảm thi hành án. Tô chức được UV 
quyền bán đấu giá bất động sản thực hiện ke khai, khấu trừ tiền thuế thu nhập từ 
chuyên nhượng bất động sản nộp vào Ngân sách Nhà nước. Trên các chứng từ ghi 
rõ kê khai, nộp thuế thay về bán tài sản đảm bảo thi hành án.

Trường hợp cơ quan thi hành án chuyến nhượng bất động sản là tài sản đảm 
bảo thi hành án nếu không xác định được giá vốn của bất động sản thì giá vốn được 
xác định bằng (=) số tiền nợ phải trả nợ theo quyết định của Toà án để thi hành án 
cộng (+) các khoản chi phí phát sinh khi chuyên nhượng bất động sản nếu có hóa 
dơn chứng từ hợp pháp.

7. Ưu đãi thuế TNDN.

a) Bổ sung điểm 2.2 mục I Phàn H nội dung sau:

Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư mà dự án đầu tư 
trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm (15) tỳ đồng Việt Nam và không 
thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì hồ sơ để xác định dự án đầu tư là 
giấv chứng nhận đăng kv doanh nghiệp,

Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư mà dự án đầu tư 
trong nước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm (15) tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba 
trăm (300) tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều 
kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản 
lý đầu tư cấp tỉnh.

b) Sửa đổi điểm 2.5 mục I Phần H như sau:

Trường hợp trong năm doanh nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh được 
hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế, thu 
nhập khác của các hoạt động kinh doanh (không bao gồm thu nhập từ hoạt động 
chuyển nhượng bất động sản) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ 
vào thu nhập chịu thuế của các hoạt đọng có thu nhập đo doanh nghiệp lựa chọn. 
Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp đụng mức thuế suất thuế TNDN theo mức 
thuế suất của hoạt động còn thu nhập.

c) Bổ sung điểm 1.3 mục III Phần H như sau:

Để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo trường hợp doanh nghiệp thành lập 
mới từ dự án đầu tư vào các ngành nghề đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy 
điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng 
biên, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng 
khác do Thú tướng Chính phủ quyết định thì doanh nghiệp phải phát sinh doanh thu, 
thu nhập từ quá trình hoạt động của các dự án đầu tư nêu trên. Trường hợp các 
doanh nghiệp thực hiện thi công, xây đựng các công trình này thì phần thu nhập từ 
hoạt động thi công, xây dựng các công trình này không được hưởng ưu đãi thuế 
TNDN.

d) Sửa đổi, bồ sung điểm 5 Phần I như sau;

- Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhưng có phát sinh thu 
nhập từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể
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^ ro r is  (sau đây soi chuns là lĩnh vực xă hội hoá) nêu du J;i\ 
UL loại hỉnh, tiêu chí quv mô, tiêu chuân về lỉnh vực XI'; hi.H '■

. ’ ỉnnh phu quv định thì áp dụng thuế suất thuế TNDN ir-;u.
i: độns: dôi với phần thu nhập có được từ hoạt động tronü lĩnh vỊk .

. . dạ> nghê, y tê, văn hoá, thể thao và môi trường kê từ ngà \ 1 i <)ị U n r -

' u ỉ ĩ h  nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xă hội hoa inró'L .
Ví: du điều k iện  thuộc  D anh m ục  loại hình, tiêu  chí quy mo Ị lá i

L.; va hội do Thủ tướng Chính phủ quy định mà dang áp dụi-L mh i l.
mức 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động xã hội hoa thỉ -in 

¡ ;. ap du no mức thuế suất 10% đối với phần thu nhập từ hoạt Jong \ ! ' 
a 01/01/2009.

1 Phân I nội dung sau:

I iav 1/1/2009, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp có thu nhập Lư ho.’
; ntzhiçp và quv tín dụng nhân dân được áp dụng thuc SIÛU 20'’ 
í íiơp tác xà dịch vụ nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân dược thai1; 

ỉ 2009 nhưng chưa đưọc hưởng ưu đãi thuế suất thuế ÏNDN 
hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN (không bao gồm trương h '!

V li nône nghiệp và quv tín dụng nhân dân đang được áp dụng íỉv.ii

vinh nghiệp sản xuất sản phấm phần mềm đang được hưưnii ưu Ú!
- (nây phép đầu tư hoặc Giây chứng nhận  ưu đãi dầu tư đa càp iî)<- 
v.u. ! NDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, thơi aian miễn thuc. giai;,

UI Sỏ Ì30/2008/TT-BTC cao hơn mức ưu đãi quy định tại Ò!à\ ph 
Í ) chứng nhận ưu đãi đầu tư thì doanh nghiệp được chuycp sang 

liUỉV ưu đăi quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC cho tho'! *J.i■ :t■■ 
k\ linh thuế năm 2009.

:0 UL! áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ ỉaoạt dỏng, kn.i 
. cua các doanh nghiệp được thành lập và cấp giấy phép đàu ! li
ma e khoáng sản từ ngày 01/01/2009. Trường hựp doanh nụhiệp kh.;

! hoạt động trước ngày 01/01/2009 đang hưửna ưu đãi thuế th ■ 
n'n theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước dâ\
:-anh nghiệp hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhan 
jp tỉìì tiếp tục được hưởng các mức ưu đãi này cho thời gian, con

i-ii 2. Tồ chức thực hiện.
Uì này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày kv và áp dụng ur k ) .  ‘

-:oanh imhiộp năm 2011.

V ■'.>» dung không hướng dẫn tại Thông tư này và các nội du:'; kiíi 
, hưởng dẫn tại Thông tư này được thực h iện  theo quy định idỉ ĩ'!'.- .

í ' 'S í Ỉ -BTC nsàv 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế TNDN

Ị hông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009 về hư-n- 
hao chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản no phái
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Thay thế bảng kê thu mua hàng hoá, địch vụ mua vào không có hoá đơn mẫu 
số 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 
của Bộ Tài chính). Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ không có hoá 
đơn được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, địch vụ mua vào theo quy định thì 
thực hiện lập Bảng kê ban hành kèm theo Thông tư này.

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

Nơi nhận,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đ ảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tố i cao;
- Văn phòng BC Đ  phòng chống tham nhũng trung 
ương;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiềm toán nhà nước;
- Các B ộ  cơ quan ngang Bộ, 

Cơ quan thuộc Chính phủ,
- C ơ  quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ,

S ở T ài ch ính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công  báo;
* Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phú;
- Website Bộ Tài chính;
- Website T ổ ng cục Thuế;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
-L ư u :  VT. T C T  (VT, C S)

KT, BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn
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Mẫu số: 01/TNDN
(Ban hành kèm theo th ô ng tư  số  

18/2011/T T-BTC ngày  
10/2/2011 của Bộ Tài chính).

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, ĐỊCH VỤ 
MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN

(Ngày.......tháng.....năm....... )

- Tên doanh nghiệp:.

- Địa chỉ:...................................
- Địa chỉ nơi tổ chức thu mua:
- Người phụ trách thu mua:....

Mã số thuế:

: :

- Tổng giá trị hàng hoá mua vào:

Người lập bảng kê
(Ký , ghi rõ họ tên)

Ngày...... tháng... năm 200..
Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng trên mà đơn vị mua của người bán không có 

hoá đơn, lập bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua hàng, doanh nghiệp ghi đầy đủ các chi 
tiêu trên bảng kê, tổng hợp bảng kê hàng tháng. Hàng hoá mua vào lập theo bảng kê này 
dược căn cứ vào chứng từ mua giữa người bán và người mua lập có ghi rõ số lượng, giá trị 
các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ, số CMTND của người bán và ký nhận của 
bên bán và bên mua.

- Đối với doanh nghiệp có tổ chức các trạm nơi thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm 
thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung của các 
trạm.
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Ngàv
tháng
năm
mua
hàng

—

Người bán Hàng hoá mua vào

Ghi
chúTên

người
bán

Địa
chỉ

Số
CMT
nhân
dân

T ê n  
  s ố  lư ợ n g

m ặ t  h à n g  
■ ■■

Đơn
giá

Tổng giá 
thanh 
toán

1 Ị  2 3 4 5 6 7 8 9

i
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