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- Côc.doanh nghiÇp trên dia bàn tinh,
- C'.âc co quan chi trô thu nhâp trên clia bàn tinh IIà Narn.
- Công thông tin diÇn tü tinh Hà Nam.
- Dai 1ÿ thuê - Công ty CP xric [iérr Lhuong rnai.t cIàu tu VHT.
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Cuc Thué tinh Hà Nam, xin giri lùi chào trân trgng tôi Quÿ dcrn vi. Dé giüp

Quÿ do1 vi thuc hiên tôt câc.quy clinh vè quân lÿ thué OOi vOi Hà so khai quyét
toân thué nàm 2019, Cuc: Thué tirrh FIà Nam cung cdp mQt sô thông /in nhu sau:

MQt: Thôi han nQp Hô so qryét toân thué nâm2019, cp thê: "c) Chqm nhtit tà
ngly tlru chïn ntu'o'i, ÿé ù'ngày hét thüc nùrn ch,rung lic:h hofrc nànt. tài chïnh déi t,ôi
hô su qulte.t totin rhuê txdtt't".

Hai: Theo quy dfnh trên, Quÿ don vi kiém fta l4i theo mQt sô htrông dân:

1. Dôi v6i thué TNDN - chi tiét thco Phu luc 01.
2. Dôi vôi thué TNCN - chi tiét rheo Php luc 02.
3. Neành Thué dâ cung câp Ilng dçng hô trq HTKK công nghê rnoi (phiênu

bàn môi nhtit là 4.i. t). Câc rJurr vi thuc hiÇn kô khai trên hê th6ng HTKK công
nghê mtli hoàc 1rô lchai trçc fiép ffên HÇ thiing clich vtr thr"ré diÇn tti, clia chi:
h

v«ii dun vi sir clçng chri'ng thu sô: Thgc hiên gü'i tù khai qr,yét toân thué
thuê rIiÇn tü, dia chi: http://thucdientu.gdt.gov.vn và khôngtai Hê th6ng dfch vu

phâi güi hè so giây cho co quan thué.
- pOi vôi câc tô chfrc, câ nhân chua sü dpng chring thu sô thuc hiên güi tù

khai quyét toân thué trên Hç thring dfch vu thué diên tii, dia chi:
http://t-huedientu.gdt.gov.vn dông thôi nôp hô so giây dén co quan thué quân lÿ
trçrc tiêp..

- oôi v<ii tù khai câp mâ sô thué nhap @'ràu tti os-px-TH-TCT), qua Ço quan

chi tr:â thu nh{p, côc tô chirc chi trâ thu nh4p thr,rr: hiên güi tAi chü'c nàng "Ddng lry
thué" tr'ên Hê théng clich vu thué diÇn tü, dla chi: http://thuectientu.gclt,gov.vn.

Oé tranh nôp châm Hô so quyét toân nàm 2019, câc dcrn vi thuc hiên lâp và
güri Hà scr truôc thùi diêm 

"u6i 
cùng dé cô thé dièu chinh kip thùi néu cô sai s6t.

Clrc 'l'hué tinh Hà Nanr thông bâo cIé Quÿ doanh nghiÇp, Câc Tô chü'c chi trâ
thu nhap biét và.thtrc hiÇn. Dè nghi Công thông tin di§n tü tinh Hà Narn, câc don
vi dpi lÿ thuê phôi hep.

Quÿ don vi cô thé tim hiéu thêm trên Trang thông tin diên tü Cuc thué tinh
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Hà Narn tai dia chi Website lrttp://hanam.gdt.gov.vn
Ngà,nh Thué tinh Hà Nam duy tri bQ phqn hô trq tai bô phân môt c:['ra tai co

quan thuê tinh Hà Nam ('Cuc Thuê tinh; Chi cuc 'l'huë khu vuc I'hù Lÿ - Kim Bâng;
Duy,TiÇn - Lÿ Nhân; Thanlt Liêm - Bînh Luc).Dàng thùi cam két se hô tro, giâi
quyét tOt nhât câc vuôn g 

^â" 
phât sinh trong kÿ quyét toân thué nâm 2019.

, Trong.quâ trinh thuc hiÇn, nêu cô vuông màc xin vui lông liên hê co quan
thuê truc tiêp quân 1ÿ hoAc theo diên thoai:

CUc Thué: Phông Tuyên truyèn và hô tro NNT: 0226.3829232 (d/c Ngoan).
Phông Thanh tra kiém tra sô l: 0226.3844978 (d/c HQ, d/c Thuûng, d/c Tuyên),
Phông Thanh tra kiém tra thué s6 2: 0226.3847845(d/c HW; d/c Huong; d/c
Thqnh).

Chi cpc thué khu vyc Phü Lÿ - Kim Bâng:0226.3616288; Chi cuc thué khu
vyc Duy Tiên - Lÿ Nhân: 0226.3832537; Chi cpc thué khu vgc Thanh Liêm -
Binh Luc: 0226.37 7 3 645.

Trân trgng càm on./.

KT. CUC TRTIÔNGNoi nlt§n:
- Nhu k(nh gri'i;

- Lânh clao Cpc;
- Câc Phông, Chi cqc Thué;
- Luu:VT, Web, TTHT.
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Hàng Nam
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C 01 - THUE THU xHÂp DoANH NGHIEP
theo Công vàn sô ozztôr-rraT ngày zolünozol

quy dinh trên, lâp và grii t6i ccy quan thué trong môi truùng
nghiêp cô thê tham khâo câch nôp bâo câo kiém toân quadiên tü,

mAng nhu sau:
Bu6r 1: Truy câp Website nhân tù khai tai http:i/kekhaithue.gdt.gov.vn. Khi

NNT truy câp vào màn hinh hién thi nhu sau:
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Buôc 2: Nguùi nQp thué Ân vào "Dàng rhdp" màn hinh hiên th! nhu sau
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Bu'ôc 3: NNT vào Tra cüu ::> Và muc tra crîu tù khai theo hinh duôi dây
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Tra cuu thông bâo câo tài chinh dâ nôp.

lua chon dirng bâo câo theo TT 200 hoac TT133 nhu màn hinh duôi dây:
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Chqn bâo câo tài chinh khi nQp bâo câo Kiém toân qua mAng
Buôc 5: Thrlc hiÇn nQp bâo câo kiém toân theo hïnh huông dân bên duôi,

chon muc thêm phu luc theo hinh bên duôi:

Chgn thêm phu luc dé thuc hiên nôp BCKT qua mang
Tiêp theo câcbqn thuc hiên nhu sau:
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uôr sô rHôNG TrN cu ruÉ vÈ ruuÉ THU NsÂp DoANH NGHTEp

^JNgryyên tàc: Khai quyêt todn thuê thu nhQp doanh nghiÇp (TNDN) bao gàm
khai quyû todn thué thu nhQp doanh nghiQp nàm và khai Çuyér todn thué tnu in4p
doanh nghiQp dén thài diém cô quyét dtnh vè chia, h.op nhât, sâp nhQp, chuyén dôi
loqi hînh doanh nghiQp, giài thé, chôm dut hoqt dçng.

I. CÀN CT pHÂP Lÿ:
1. Luat thué thu nhâp Coanh nghiÇp sé; ruDOO8lQHl2 cô hiêu lçc ké dr ngày

}ll0l2}og, dà dugc sria dôi, bô sung bôi Luôr to zztzOt3lQHl3 cô hiÇu luc ké tir
ngày OIl0ll2}l4; Luàt séi tttZOl4lQH13 ngày 26llll20l4 cô hiêu luc t<é ttr ngày
0U0U2015.

?. Nghi dinh sô 2l8l2O13AiD-CP îgày 2611212013 cûa Chfnh phü quy.rllnh
chi tiét và huông dân thi hành Lupt Thué thu nhQp doanh nghiêp, duoc süa dôi, bô
sung bôi: Nghi dinh sO 9I12014AID-CP ngày OIlIOl2Ol4 và Nghi clinh sO

121201SÀID-CP ngày 1210212015 cüa Chinh phü.

. 3..Thông tu sô 78l20l4lTT-BTC ngày 181612014 cûa Bô Tài chinh, duoc süa
aôi, Uô sung bôi: Thông ru rti t t }12OI41TT-BTC ngày 251812014; Thông tu sô

l5ll2Ol4lTT-BTC ngày lOllOl20l4; Thông tu rO g6l2O15lTT-BTC ngày
221612015 cüa Bô Tài chinh.

4. Thông tu sô 4Il2OlTITT-BTC ngày 2\l\4l20l7 cûa BÇ Tài chinh huông
dân thsc hiÇn Nghi.dilh sO ZOtZOlTII{E-CP ngày 24102120t7 cûa Chinh Phü quy
dinh vè quân lÿ thué aOi vOi doanh nghiÇp cô giao dich liên két.

5. Thông. tu s6 2812017/TT-BTC süa Aôi, Uô sung g?ch dàu dông rhir 3 Diérn
d Khoân 2 Dièu 4 Thông tu sô 4512013/TT-BTC ngày 251412013 cüa B9 Tài chfnh
huông dân xâc dinh nguyên giâtài sân 

"ô 
dinh hûru hinh.

6. Thông tu sô 2512018/TT-BTC ngày 1610312018 huông dân Nghi dinh sô

14612017^ID-CP ngày 15 thâng 12 nâm 2Ol7 cüa chinh phü và sria dôi, bô sung
rnôt sô dièu cüa thông tu sô 7812014/TT-BTC ngày 18 thâng 6 nàm 2Ol4 cüa bQ tài
chinh, thông tu sô lltl2Ol3lTT-BTC ngày 15 thâng 8 nàm 2OI3 cüa Bô Tài chinh.
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II. Hà so quyét toân thué TNDN:

t. Tù khai quyét roân thué thu nhâp doanh nghiêp theo mârr *ô OllfNDN thuc

lriQn rheo Thông tu s6 lSllzol4lTT-BTC cüa BÔ Tài chinh.

2. Bâo câo rài chinh nàm hoàc bâo câo tài.chinh dén thÙi diém cô quyét dlnh

uè ,ç. cloanh nghiÇp thp-c hiÇn chia, hqp nhât, sâp nhflp, chuyên dôi loai hinh

doanh nghiÇp, giâi thê, châm düt ho4t dÔng.

3. Mqt ho{c mQt sô php lpc kèm theo tà khai (tuÿ theo thtlc té phdt sinh cûa

ngaài nQp thuê),:

PhU IUc kêt quâ ho4t_dông

rnâu tô 03-18/TNDN, rnâu sô

sân xuât kinh doanh theo -â, tô 03-1A/TNDN,
03-1C/TNDN ban hành kèm theo Thông tu sô

r5612013/TT-BTC.
phu lqc chuyên lô theo -âu rô 03-2ITNDN ban hành kèm theo Thông tu sô

ts612013/TT-BTC.
Câc Phr,r luc vè uu dâi vè tftré thu nhap doanh nghiQp:

Mâu sO O:-gAITNDN: Thué thu nhpp doanh nghiÇp ducvc uu dâi dôi vôi co sÔ

kinh doanh thành lQp môi tir dU ân dàu tu, co sô kinh doanh di chuyén dia diêm, dU

ân dàu ru rnôi ban hành kèm theo Thông tu sô 15612013/TT-8T C (eçi q fru 5q.
Mâu rô o:-:g/TNDN: Thué rhu nhpp doanh nghiÇp dugc uu dâi aôi vOi co sô

kinh doanh dàu tu xây dr,mg dây chuyèn sân rrrât môi, mô rông quy mô, dôi môi
công nghê, câi thiên môi truùng sinh thâi, nâng cao nàng luc sân xuàt QIàu tu mô'

r\nù ban hành kèrn'l"l' 156.

Mâu s6 03-3C/TNDN: Thué thu nhâp doanh nghiêp dugc uu dâi aOi vOi

doanh nehiêp sù dgng lao dQng là nguôi dân tôc thiêu sô hua, doanlt nghiêp ho4tv.f.s
dqng sân xuât, xây dung, vân tâi sü cllng nhiêu lao dông nü ban hành kôm theo TT
I 56.

Phr,r lqc sô thué thu nhpp doanh nghiêp dâ nôp ô nuôc ngoài dugc trtr trong kÿ
tfnh thué theo rnâu sO Og-+/fNDNban hành kèm theo TT 156.

Php lpc thué thu nhâp doanh nghiêp OOi vOi hoat dông chuyên nhugng bât
dông sân theo mâ, sô 03-5/TNDN ban hành kèm theo TT 15112014/TT-BTC.

Phu lpc bâo câo trich lap, dièu chuyén và sü' dung quÿ phât triên khoa hgc và
i-

công nghç (nêu cô) theo rnâu sô 02 ban hành kèm theo Thông tu liên tich sô

1212016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 2810612016 cüa Liên Bô Khoa hoc Công nghç
và Bô Tài chinh.

Phu luc sô oz-1lTD-TNDN: Phân bô sô thué tNpN phâi nQp cüa co sô sân
xuât thüy di-ên cho câc diaphuong. (ban hành theo TT 15112014/TT-ÏTC).

Câc mâu sO Ot ,02,03,04 (néu cô): Thông tin vè quan hê liên két va giao dich
liên két @an hành kèrn theo Nghi dfnh sô 2OI2O17^ID-CP). Chi tiét lQp câc mâu
01, 02,,03, 04 thpc hiên theo huông dân @i câc Php lpc I, II, III Thông tu s6

47l2}l7ITT-BTC ngày 281412017 ct:r- Be Tài chinh huông dân thuc hiçn môt sô

dièu cüa Nghi dinh 2012017^ID-CP vè giao dich liên két.
Ph\r lpc tinh n§p thué thu nhâp doanh nghiÇp cüa doanh nghiêp cô câc dcrn vi

sân xuât hpch toân phq thuQc ô tinh thành phô truc thuôc Trung ucrng khâc v6i dia
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phucrng noi dông tru sô chinh (néu cô) theo mâu sO O:-SITNDN ban hành kèm
theo TT 156.

Phu luc Bâo câo trfch lâp và sü' dung Quÿ dU phông rûi ro, bôi thuong thiêt
hai vê môi truàng (Phu luc 01) ban hành kèm theo Thông tu sô 8612016/TT-BTC
ngày 2010612016 cüa Be Tài chinh.

Truàng hqp doanh nghiÇp cô du ân dàu tu ô nuôc ngoài, ngoài câc hô so nêu
trên, doanh nghiÇp phâi bô sung câc hô scr, tài liêu theà huong dân cria Bô Tài
chfnh vè thué thu nhâp doanh rghiçp.

Luu ÿ: Doanh nghiêp thuôc truèng hqp nôp thué TNDN theo tÿ lê Yo trên
doanh thu bân hàng hôa dich vu khi khai quyét toân thué TNDN nàm tiri theo mâu
rO O+ITN»N.

Tô chrîc thu§c truông hqp nôp thué TNON theo tÿ lê Yo trên doanh thu bân
hàng h6a, dich vu theo quy dinh cüa.phâp luât vè thué TNDN không phât sinh
thuùng xuyên thi kê khai theo tùrng làn phât sinh chu không kê khai quyét toan
theo nàm.

III. Luu ÿ khi quyét roân thué TNDN nâm 2019

1- Chi phi liên quan dén tôn thât do thiên tai, dich bÇnh, hôa hoan và truùng
hqp bât khâ khâng khâc:

1.1. Truông hqp doanh nghiÇp cô chi phf liên quan dén phàn giâtritôn thât do
thiên tai, dich bÇnh, hôa hopn không dugc Uôi thuong thi dugc tfnh vào chi phi
dugc trri khi xâc dinh thu nh{p chiu thué TNDN néu cir rïày dü câc hô so sau:

- Biên bàn kiêm hê gli tri tài sân, hàug h6n bj tôn th6t do dounh nghiÇp lâp.
Biên bân kiêm kê giâ tri tài sân, hàng hôa tôn thât phâi xâc dinh rô giâ tr! tài

sân, hàng hôa bi.tôn thât, nguyên nhân tôn thât, trâch nhiêm cùa tô chüc, câ nhân
vè nhüng tôn thât; chüng lopi, sô luong, giâ tri tài sân, hàng hôa cô thé thu hôiY'u,"
dugc (néu uô); bâng kê xuÉit rrhfip tèn hàng h6a bi tôn thét c6 xâc nlrfrn clo cI4i diôn
hqp phâp. cüa doanh nghiÇp kÿ và chiu trâch nhiÇm truôc phâp lu4t.

- Hô so bôi thuùng thiêt hai dugc co quan bâo hiêm châp nhQn bôi thucrng
,i
(neu co)..

- Hô so quy dinh trâchnhiêm cüa tô chûc, câ nhân phâi bôi thuàng (néu cô).

1.2. Hè so dôi vôi hàng hôa bi hu hông do thay dôi quâ trinh sinh hôa tç
nhiên, hàng hôa hét h4n sü dpng, dugc tfnh vào chi phi dugc trir nhu sau:

- Biên bàn kiém kê giâ tri hàng hôa bi hu hông do doanh nghiÇp lpp.

Biên bàn kiérn kê giâ tr! hàng hôa hu hông phâi xâc dinh rô giâtri hàng hôa bi
hu hông, nguyên nhân hu hông; chüng lo4i, sô lugng, giâ tri hàng h6a cô thê thu
hôi dugc (nêu c6) kèm theo bâng kê xuât nhâp tôn hàng hôa bi hu hông cô xâc

nhQn do d4i diên hqp phâp cüa doanh nghiÇp kÿ và chiu trâch nhiÇm truôc phâp

luât.
- Hà scr bài thuùng thiêt hai ducrc co quan bâo hiém châp nh4n bôi thuùng

,i
(neu Ço).

- Hô so quy dlnh trâch nhiêm cüa tô chric, câ nhân phâi bôi thuùng (nêu cô).



* Hà so nêu trên ciuoc ltm tai cloanh nghiÇp và xuât trinh vôi co quan thué tni
.i,^).

ccÿ qrran thue Yett cau.

1.3. Không duoc tinh vào chi phi 4*q. trtr khi xâc dlnh thu nh?p chfu thué

TNDN;,5i uoi Irri piri tai trcy cho viec,Hrâc phçc hâu quô thiên tai theo quy ciinh tai

K#t; il+ oia"6 Thông tu sô 7812014/ir-BTc da daqc,sua thôi, bé sung tai

in:,à"i to ,ij 96/201S/TT-nrq, "2.24. chi tài trs_cho viêc khâc phuc hpu quâ thiên

tai không düng de-;;ü q"i oi"n tai tiét a aiêm này hoàc không cô hà so xâc

dinh khoân tài tro nêu t4i tiêt b duôi dây:

a) Tài trcy cho khâc phuc hpu quâ thiên tai.gôm: tài trg bàng tièn hoac hiên vât

aê fnÉ. phuc h4u quâ tnien tai truè tiép cho tô chirc clugc thành lap và hopt dQng

theo quy dinh cüa phâp lupt; câ nhân bi thiÇt hai do thiên tai thông qua mQt co
4,,

qllan, ro cnuÇ ço chtic nàng huy dQng tài trg theo quy dfnh cfra phâp lupt'
^ 

b) Hà so. xâc dinh khoân tài tro cho viÇc khâc phpc hqu quâ thiên tai gôm:

Biên bânxâc nhân khoân tài tro cô chü kÿ cüa nguùi dai diên doanh nghiêp là nhà

tài trs, dai diên cüa tô chüc Ui iniçt hai dô thiên tài 1tro6c co quan, tô chüc c6 chric

nàng huy dQng tài trq) là d<yn vi nhân tài trg (theo mâu sô O5/TNDN ban hành kèm

theo fhông qu ta lgtZOl4iTT-BTC) kèm theo hoâ dcrn, chirlg tù.mua hàng hoâ

(néu tài trq"bàng hiÇn vpt) ho[c chüng ttr chi tièn (néu tài tro bàng tièn)".

2. Chtmg ttr dé xâc dinh chi phi duoc trù'khi thuê tài sân cüa câ nhân:

- Truùng hqp l)oanh nghiêp thuê tài sân cüa câ nhân dé phuc vu cho ho?t

dông sân xuâi kinh clganh mà nôi dung hqp dông không cô qu.y dlnh Doanh nghiÇp

c6 nghia vU nôp thué thay cho câ nhân cho thuê tài sân thi hô so chirng tù dê tinh
và,., clri phi duqc trir khi tinh thué TNDN là hc.rp dàng thuê tài sân và chimg tir
thanh toân tiên thuê.

- Truùng hqp doanh nghiÇp thuê tài sân cüa câ nhân mà tqi hqp dông thuê tài

sân cô thoâ tÀu4n doanh nghiÇp nQp thué thay cho câ nhân thi hô so dé xâc dinh chi
phi dugc trir 1à hçp dàng thuê tài sân, chüng tù trâ tièn thuê tài sân và chüng tri nôp

thuê thay cho câ nhân.
- Truùng hqp doanh nghiÇp thuê tài sân cüa câ nhàn mà tqi hqp dàng thuê tài

sân c6 thôa thupn tiên thuê tài sân chua baogôm thuê (thuê, giâ tri gia tàng, thuê
thu nhâp câ nhân) và doanh ngfiêp !ôR.thuê thay cho câ nhân thi doanh nghiÇp

dtroc tfnh vào chi phf dugc trir tông sô tiên thuê tài sân bao gôm câ phân thuê nôp
thay cho câ nhân.

Luu ÿ: vè chimg tù'.thanh toân tièn thuê không bÉt buôc phâi cô chûng tù'

thanh toân không dùng tièn mat. Tuy nhiên trong dièu kiên cô thê, Doanh nghiêp
khi thanh toân tiên thuê tài sân cho câ nhân cho thuê nên sü dUng hinh thirc thanh
toân không dùng tièn mat dé c6 co sô chü'ng minh xâc thuc hcrn khoân chi phi liên
quan dên hoat dông kinh doanh cüa Doanh nghiêp.

3. Quy dinh môi ,rè khoân chi duoc trù và không duoc trir khi tinh thué
TNDN cüa Thông ru sô 25/2018/1'T-BTC süra dôi, bô sung Thông ru rO

7812014ITT-BTC (dâ ducvc süa dôi, bô sung tai Thông tu sô 9612015/TT-BTC):

3.1. Chi.phi duoc trtr khi chuyén giao tài sân:.Theo quy dinh tai Khoân 1 Dièu
4 Thông tu s6 251201S/TT-BTC (Bô sung tiét e diém 2.2Khoân 2 Dièu 6 Thông tu
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sô 78l2Ol4lTT-BTC), truô'ng ho. p doanh nghiêp cô chuyén nhucrng mQt phàn vôn
ho[c chuyén.nhuong toàn bô cho doanh nghiêp khâc theo quy dinh cüa phâp luât,
nêu t ü chuyén giao tài sân thi doanh nghiêp nhân chrryén nhrrgng chi dugc trich
khâu hao tài sân cô dinh vào chi phi duoc tru clôi vûi câc tài sàn chuyên giao c1ü

dièu kiÇn trich khâu hat-r theo giâ tri côn lai trên sô sâcl-r ké toân tai doanh nghiÇp
chuyên nhucrng.

3.2. Vè chi phi tièn luong tièn công, tièn thuông cho nguùi lao dông dugc süa
dôi, bô sung nhu sau: Theo Khoân 3 Dièu 4 Thông tu sô 2512018/TT-BTC (stia diii
dosn thü'nhât tai riêt b diêm 2.6 Khoân 2 Eiêu 6 Thông tu sô 78/2014/TT-BTC),
câc Khoân tièn lucrng, tièn thuông cho nguùi lao dQng không duoc ghi cu thé pièu
kiên ducrc huông và mürc duoc huông tai rn§t trong câc hà so sau: Hqp dông lao
dông; Thoâ uôc lao dông tQp thé; Quy ché tài chinh cüa Công ty, Tông.công ty,
Tap doàn; Quy chê thuông do Chü tich Hôi dông 

"quân 
tri, Tông giâm dôc, Giâm

dôc quy dinh theo quy ché tài chinh cüa Công ty, Tông công ty.

3.3. Khoân trich nôp quÿ huu tri tu nguyÇn, mua bâo hiêm huu tri tq nguyÇn,
bâo hiém nhân tho cho nguùi lao dQng: Theo quy dinh Khoân 3 Dièu 4 Thông tu
sé; zstzOl S/TT-BTC (Bô sung diêm 2.1 I Khoân 2 Dièu 6 Thông tu sô 78l2Ot4lTT-
BTC), dé duoc tinh vào chi phi ducvc tril trich nôp quÿ huu tri tp nguyên, mua bâo
hiêm huu tri tu nguyên, bâo hiêm nhân thg cho nguài lao dông doanh nghiÇp phâi
dâp ü'ng dày dü câc dièu kiên sau: Phàn chi không dugc vuqt quâ 03 triêu
dông/thânÿnguoi; phâi dugc ghi cU thé Dièu kiên huông, mirc"hrrông tai.mQt trong
câc Èà so sau: Ho.p dàng lao dQng; l'hôa uôc.lao dông tap thé, Quy c;hé tài chinh
cüa Công ty, Tông c:ôrrg ty, fôp doàn; Quy ché thuung do (lhh ttch I{ôi rTàng argân
tri Tông giârn dôc, Giâm dôc quy dinh theo qr-ry ché trii oh[nh cüa Công ty, Tông
công ty.

Truôc dây: khoân chi bâo hiém nhân thg cho nguài lao dông l,hông bi giôi
han mric chi; Khoân trich nôp quÿ huu tri tu nguyên, mua bâo hiêm huu tri tq

^-Â-nguyên dê. duoc tinh vào chi phi duoc trri thi doanh nghiêp chi duoc chi không quâ

01 triÇu dông/thâng/nguài khi trich nôp quÿ huu trf tq nguyÇn, mua bâo hiém huu
trf tu nguyên cho nguùi lao dông.

3.4. Bô sung quy dinh,rè khoâ., chi bâo hiém bÉt buQc: Phàn chi mà vuot mürc

quy dilh cüa ptrâp luat vè bâo hiém xâ hQi, bâo hiêm y té dé trich nQp câc quÿ cô
tinh chât an sinh xâ hôi (bâo hiêm xd hôi, bâo hiêm huu tri bô sung bàt buQc), quÿ
bâo hiém y té và quÿ bâo hiém thât nghiÇp cho nguùi lao dQng thi sê không duoc
tinh vào chi phi dugc trtr khi xâc dinh thu nhâp chiu thuê.

Thông tu này cô hiÇu luc tir ngày 0ll\2l20l8 (Tù' ngày NShi dinh sô
146/2017/|VD-CP cô hiêu lryc thi hành).

4.Xâc dinh sô thué txroN ù hoat dQng chuyén nhugng bât dQng sân dâ t?m
nôp duoc bù trtr r,,ôi sô thué TNON tù hoat dQng chuyén nhucr. ng bât Ogng sân phâi

nQp t4i nàm quyét toân, hoàn thành bât dQng sân: Tai Khoân 1 Dièu 17 Thông tu
t6lStZOl lTT-B'fC qry dinh: "t Tru'àng hqp doanh nghiQp cô thu ttàn cüa khdctt
hàng mà chua xdc dinh du'qc cht phi trong ung vô'i doanh thu thî doanh nghiQp kê

khai tam nQp thué thu nhQp doanh nghiQp theo ÿ te 1% ûên doanh thu thu duqc
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tièn và doanh thu này chu'a phài tinh vào doanh thu tinh thué thu nhqp doanh
nghiQp trong nàftl. "

Càn cri quy dlnh trôn, doanh nghiêp phâi tam nqp 1Yo trên doanh thu thu duoc
tièn cüa ho4t dQng chuyén nhuong Uât aông sân (BDS). Sô thué t4m nQp này së

dugc bù trir tucrng img vôi 16 tt ué phâi nôp theo quyét toân cüa nàm ghi nhpn

doanh thu, chi phi cüa BES ducvc hoàn thành, chuyén nhuo. ng. Vi du: Trong nàm

2}lg, Dou.nh nghiÇp A thu duoc tièn theo tién dô cüa 100 biêt thq vôi sô tièn 100

tÿ dông, sô thué pnâi tam nôp tir hopt dQng chuyên nhusng PDS,Ià I tÿ dông. Dén
cuôi nàrn 2019, Doanh nghiêp hoàn thành 50 biêt thu vôi sô thuê TNDN phâi nQp

theo quyét toân Ià 2 tÿ dông, rO th,.ré TNDN dâ t4m n§p tuong ü'ng vôi doanh thu
cüa 50 biÇt thu này là 500 triÇu dông thi sô thué tprn nQp dugc bù trù' tucrng ring

i . ,. ^vôi sô phâi nQp cüa quyêt toân nâm 2019 cüa ho4t dQng chuyên nhugng BDS là
500 triêu dông, s6 tnué côn phâi nQp là 1,5 tÿ dông.

5. Chi phi khâu hao tài sân cô dinh: Chi khâu hao dôi vôi tài sân c6 clinh nàm
20Lg du-gc quân 1ÿ, theo dôi,.h4ch toân trong sô sâch ké toân cüa.doanh nghiêp
theo ché dô quân lÿ tài sân c6 dinh ban hành kèm theo thông tu sô 45l2Ol3lTT-
BTq ngày 25lT4l2Tl3 và thông tu sô 14712016/TT-BTC ngày l3ll0l2T16, Thông
tu sô 28l2}l7ITT-BTC ngày 1210412018 süa Aôi tfrOng tu sô 4512013/TT-BTC cüa
Bô Tài chfnh, cU thé: Thông tu sô 28l20l7lTT-BTC süra ctôi, bô slrng gAch dàu
dông thü'3 Diém d Khoân 2 Dièu 4 Thông tu sô 4512013/TT-BTC ngày 251412013

cüa Bô Tài chinh huông dân xâc dinh nguyên giâ tài sân cO Airn hüu hinh:

"- Dôi vôi câc tài sân là nhà hôn ho. p vù'a dùng phgc vu hoat dông sân xuât
kinh doanh cüa doanh nghiêp, vù'a dùng Aé Uan hoàc cho thuê theo quy dlnh cüa
phâp luât thï doanh nghiêp phâi xâc dirrh và hach to6n riêng phàn giâ trf cùa nhà
hôn hqp theo timg mpc dich sü'dung, cu thé nhu sau:

Oôi vOi.phàn giâ tri tài sân (diên tich) tôa nhà hôn"hop dùng dé phpc vp hoat
ilông sân xuât kinh doanh cüa doanh nghiÇp và dùng dé cho thuê (tril truùng hqp
cho thuê tài chinh): doanh nghiêp thUc hiên ghi nhan giâtri cüaphàn Êi sâa (diÇn
tich) là tài sân cô dirh, quân lÿ, sü'dung và trich khâu hao tài sân cô dinh theo quy
dinh.

OOi vOi phàn giâ tri tài sân (diÇn tich) trong tôa nhà hôn h9p dùng dé bân thi
doanh nghiêp không ducvc h4ch toân là tài sân cô dinh và không ducyc trich khâu
ha«-r và theo dôi nhu môt tài sân Aé Uan.

Tiêu thürc dé xâc dinh giâ tri tirng loai tài sân và phân Uô mrâu hao tài sân dôi
vôi tirng mqc dfch sü dung dugc càn cir vào tÿ trgng giâ tri cüa tùrng phàn diÇn tich
theo tirng mpc dich sü dung trên giâ tri quyét toâncông trinh; hoàc càn c[r vào diÇn
tich thuc tê sü dung theo tù'ng mpc dich sü'dung dé hach roân.

pôi vOi câc doanh nghiÇp cô nhà hôn hqp mà không xâc dinh tâch riêng duoc
phàn giâ tri tài sân (diên tich) phuc vu cho hoat dông sân xuât kinh doanh cüa
doanh nghiêp, vria dé bân, dé cho thuê thi doanh nghiêp không hach toân roàn bô
phàn giâ tri tài sân (diÇn tich) này là tài sân cô dinh và không dtro-c trich khâu hao
theo quy dinh.
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Oôi vOi câc tài sân duoc dùng chung liên quan dén công trinh nhà hôn hqp
nhu sân chcri, duông di, nhà dé xe viêc xâc dinh giâ tri.cüa tùng loai tài sân và giâ
tri khâu hao câc tài sân dùng chung 9üng dugc p[în bô theo tiêu thirc dé xâc dinh
giâ tri tù'ng loai tài sân và phân bô khâu hao nhà hôn hop".

Truôc dây: Khoân 1 Dièu I Thông tu sô I47l2Tl6ITT-BTC ngày 1311012016
cüa Bô Tài chinh.

,rn.!. , ,\ ,,"Dôi voi ccic tài sàn là nhà hôn hctp vùra sû dUng làm tài sân hoqt dQng cûa
doanh nghiQp virq dé bdn, dé cho thuê theo quy dinh cüa phap luqt thi doanh
nghiQp phâi xdc dinh, tdch riêng phàn ùi sân (diQn tîch) tài sàn dé bdn, dé cho
thuê và không duqc hach toan là TSCD và không duo'c trïch khiiu hao. Truàng hqp
không xdc dinh, tdch riêng duqc phàn ùi sân dé ban, dé cho thuê thi doanh nghiQp
không hqch todn toàn bç tài sân là TSCD và không daoc trîch khiiu heo. "

Thông tu này cô hiÇu lyc thi hành tù'ngày 2610512018 và âp dung tù nàm tài
chinh 2016.

. - Ghi nhpn tài sân hôn hgp (vùra phpc vq hoat dông sàn xuât kinh doanh vira
nhàm cho bân) thay vi tài sân dê bân, dê kinh doanh cüa doanh nghiêp kinh doanh
bât dông sân.

- Tiêu thü'c ghi nhpn giâtri cüa tài cüa câc phàn tài sân trong nhà hôn ho.p: tÿ
trgng giâ tri,cüa timg phàn diÇn tich theo ttrng mpc dich sü dung hoàc diÇn tich sri
dUng thpc tê

- Cho phép trfch khâu hao dôi vôi phàn tài sân phUc vp hopt dông sân xuât
kinh doanh, cho thuê (tru thuê tài chinh) néu xâc dinh duoc giâtri cüa tài sân

- Công trinh dt)ng chung liên quan cïén nhà hôn ho. p duoc xâc dinh, trich khâu
hao và phân bô theo tiêu thtlc ghi nhân cüa câc phàn gi|tri tài sân ô trên.

6. Vè viêc trich lap và sü dpng quÿ dU phông tièn luong: Theo quy dlnh tpi
Khoân 2.6, Diètr 6 Thông tu s6 7812014/TT-BTC ngày 1816120!4 cüaBQ Tài chinh
(dd duqc s.ùa dôt bô sung tqi Dièu 4 Thông tyr sti 96/201S/TT-BTC), Doanh nghiêp
duoc quyét.dinh tÿ lê trich quÿ dU phông tièn lucrng nàm 2O2O nhung không quâ

l7oÂ quÿ tiên lucrng thuc hiÇn cüa nâm 2019. Viêc trich_lâp.du phông tiên luong
phâi dâm bâo sau khi trich Iâp, Doanh nghiÇp không bi lô, nêu doanh nghiÇp bi lô
thi không dugc trich dû l7%. Doanh nghiÇp không dugc sü dgng quÿ tiên lucrng

trich lâp dp phông vào muc dich khâc. Và néu sau 6 thâng t<é tU ngày két thüc nàm
tài chfnh nân 2019 (sau ngày 30/6/2020), Doanh nghiÇp chua sü dung ho{c sü
dgng.không hét quy dg phông tièn luong thi phâi tinh giâm chi phi cüa nàm sau.

Sô tiên trich quÿ dg phông tiên lucrng nâm 2019 nêu trên duoc tinh vào quÿ luong
thuc hiên cüa nàm 2020.

7. Vè chuyén lô khi chia, tâch doanh nghiÇp: Theo quy dfnh tai Tai Eièu 7,

Thông tu s6.9612015/TT-BTC ngày 221612015 cüa 89 Tài chinh (su'a dôi, bô.sung
Khoàn 3 Diêu 9 Thông tu sô 78/2014/TT-B.TC) quy dinh: Doun1, nghiêp chuyên dôi
loai hinh doanh nghiÇp, sâp nhâp, hqp nhât, chia, tâch, giâi thê, phâ sân phâi thuc

:,
hiên quyêt toân thuê vô'i co quan thuê dôn thcvi diêm cô quyêt dinh chuyên dôi 1o4i

hinh doanh nghiÇp, sâp nhâp, hop nhât, chia, tâch, giâi thé, phâ sân cüa co quan cô

thâm quyèn Qrù'traàng ho.'p khôngphr,.q"yit todn thué theo quy dlnh). Sô lô cüa

doanh nghiÇp phât sinh truôc khi chuyên dôi, sâp nhâp, hqp nhât phâi ducrc theo
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dôi chi tiét theo nàm phât sinh và bù trù'vào thu nhâp cùng nàm cüa doanh nghiÇp

sarr khi chuyên dôi. sàp nhâp, hgp nhât hoàc 6ue9 tiép tqc chuyên vào thu.nhQp cüa

câc nàm tiêp theo cira doanh rrghiêp sau khi chuyôn dôi, srip..hêp, hqp nhât dê dàm

bâo nguyên tàc chuyên lô tfnh liôn tuc không quâ 5 nàm, kê tùr nàm tiêp sau nàm
phât sinh lô.

SO tô cüa doanh nghiêp phât sinh truôc khi chia, tâch thành doanh nghiÇp

khâc và dang côn trong thài gian chuyên lô theo quy cTinh thi sô lô này sê dugc
phân bô cho câc doanh nghiÇp sau khi chia, tâch theo tÿ lÇ vôn chü sô hüu dugc
chia, tâch

8. Vè hpch toân chi phi dôi vôi khoân chi thanh toân bàng thé tin dr,rng: Công
vàn rO 5465/TCT-KK ngày 25l\112016; Công vàn tO 3}77ITCT-DNL ngày
05109/2018 cüa Tông cuc Thuê huông dân: Trucrng ho. p Doanh nghiêp thanh toân
cho nguùi bân tù thé tin dpng câ nhân là lao dông cüa Doanh nghiêp dâ dugc
Doanh nghiÇp üy quyên, nêu hinh thü'c thanh toân này dâ duoc quy dlnh cu thê tai
quy ché quân lÿ tài chinh cüa Doanh nghiÇp, dông thùi câc khoân chi trên cô dày
dü hô so, chimg tir chrîng minh hàng hôa, dich vq duoc sü dpng cho ho4t dQng sân

xuât kinlr doanh cüa doanh nghiÇp (hôct don mua hàng, dich vu. nxang tên và md sô
thué cûa Doanh nghiÇp, hà so liên quan dén viêc doanh nghiÇp thanh todn vôi
nguùi.bdn, chlmg tù'chuyên fièfl,thi hinh thüc thanh toân Lr'ên cluoc coi là dâp rmg
dü dièu kiÇn chimg tir thanh toân không dùng tièn màt và duoc tinh vào chi phi
duoc trir khi tinh thuê TNDN.

9. Vè khoân chi cô tinh chât phirc loi chi truc tiép cho ngtrùi lao dQng dugc
tinh vào chi phi không quâ 0l thâng luortg binh quân thuc té thUc hiÇn trong nàm
tinh thr"ré cüta doanh nghiÇp (quy dlnlt tqt lÇtoân 2.30 Dtàu 6 Thông tu sô
78/20 t 4/TT-BTC ngày 18/06/2014 cûa BO Tài chïnh huong dân vè thuê TNDN - dd
duqc sù'a dôi bô sung tai Eièu I Thông tu sti 96/201S/TT-Bfq.

- Khoân chi phi tu vân thué TNCN cho nguùi lao dông Ià nguùi nuôc ngoài
không ghU. vr,r cho hoat dông sân xuât kinh doanh, không duoc coi là khoan chi cô
tinh chât ph.uc loi cho nguùi lao dông do dô không duoc tinh vào chi phi duoc trtr
khi tinh thuê TNDN.

- Khoân chi phi tu vân khâm sürc khôe cho nguùi lao dông, Khoân chi phi
,.4

rnua bâo hiêm xe mây cho nguùi lao dông là khoân chi cô tinh chât phüc loi chi
truc tiép cho nguùi lao dông.

- Khoân chi phf c.ô tinh chât phüc lcvi nhu chi hô tro chi phf di l4i ngày lê, tét
cho nguùi lao dông bàng hinh thüc chi truc tiép bàng iièn *at cho cân b§, nhân
viên, nguô'i lao dông cüa doanh nghiÇp thi ducrc xem là khoân chi cô tinh chât phüc
lcri chi truc tiép cho nguùi lao dqng tinh vào chi phi duoc trri khi xâc dinh thu
nhâp chiu thuê TNDN

Câc khoân chi phi mang tinh chât phüc lcri phâi dâp ring dièu kiên quy clinh
tai Khoân.1 Eièu 6 Thông tu sô 7812014/TT-BTC và dàm bâà tông câc khoân chi
cô tinh chât phüc lcri không quâ 01 thâng luong binh quân thuc téif,ç. hiên rrong
nàrn tinh thuê cüa doanh nghiêp theo quy dinh tai Khoân 2.30 Dièu 6 Thông tu sô
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7ï/}O|4ITT-LITC (dà du'ç'c su'a dôi, bô stutg tai Thông ttr sô 25/20t9/TT-BTC và
Thoong, ru s ô 9 6/2 0 I 5 /TT-BTC).

Oôi vOi doanh nghiêp Nhà nuôc, Công ty cô phàn cô vôn gôp chi phtii cüa
Nhà nuôc c6 câc khoân chi cô tinh chât phüc lqi chi truc tiép cho nguùi lao dQng

dugc tinh vào chi phi dugc trir khi tinh thué TNDN theo quy dinh nêu trên, néu
doanh nghiÇp cô trich lâp quÿ khen thuông phüc loi theo quy dinh thi càn phâi dàm
bâo nguyên tâc môt khoân chi phüc loi không hach toân trùng tù'2 nguàn nêu trên.
(Theo nôi dung huông dàn tqi công vàn sô I 59/TCT-CS ngày I 2/01/2018).

10. Chi phf quâng câo trên mang xâ hôi, môi giôi bân hàng qua mang:
Google, Facebook, booking.com

Truùng hqp Doanh nghiÇp mua dich vu quâng câo trên internet tu câc Công
ty nhu Google và Facebook và dâp ung câc diêu kiên vê thanh toân không dùng
tiên màt và giao dich diên tü'thi:

- Khoân chi phi quâng câo trên intemet Doanh nghiÇp trâ cho Công ty
Google, Facebook ducyc trtr khi xâc dinh thu nhpp chiu thué TNDN.

- Doanh nghiÇp cô trâch nhiêm khâu trùr, nQp thay thué nhà thàu truôc khi
thanh toân cho Facebook, Google theo quy dinh.

Vè uâ, dè này Tông cqc Thué dâ cô công vàn sô 2623ITCT-CS ngày
1610612018 vè viÇc tàng cuùng quân lÿ thué Oôi vOi hoat dông kinh doanh thu'ong
rurai diên tti.

1l..Luu ÿ dôi vôi doanh nghiÇp cô giao dich liên két viêc xâc dfnh chi phf dé

Lirrh thuê.

Theo quy dinh cüa Nghi dinh sô 2Ol2O17INIE-CP ngày 24/(YZl2017 cua Chinh
Phü quy dinh vè quân lÿ thué Aôi vOi doanh nghiÇp cô giao clich liêu kéq câc giao
dich liên kêt sau dây không dugc trù'vào chi phf tinh thuê trong,kÿ:

(i) Truùng h-o. p giao dfch liên kêt không phù ho. p bân chât giao dich dQc lpp

hoàc không gôp phàn tqo ra doanh thu, thu nhâp cho hoat dông sân xuât, kinh
doanh cüa nguùi nôp thué không duoc trtr.vào chi phi tinh thuéüong kÿ, bao gôrn'

. - Chi phi thanh toân cho bên liên kêt không thwc hiên bât kÿ ho4t dông sân

*rât, kinh doanh nào liên quan dén ngành nghè, hoat dông sân xuât, kinh doanh
cüa nguôi nôp thuê;

- Chi phi thanh toân cho bên liên két cO ho4t dQng sân xuât, kinh doanh nhung
quy mô tài sân, sô lugng nhân viên và chric nàng sân xuât, kinh doanh không
tuong xüng vôi giâ tri giao dich mà bên liên két nhân duoc tir nguùi nôp thué;

- çhi phi thanh toân cho bên liên két không cô quyèn loi, trâch nhiêm liên
quan aOi vOi tài sân, hàng hôa, dlch vu cung câp.cho nguùi nôp thué;

- Chi phi thanh toân cho bên liên kêt là dôi tuo-ng cu tni cüa rnQt nuôc hopc
vùng lânh thô không thu thué thu nhâp doanh nghiêp, không gôp phàn tao.ra doanh

thu, giâ tri gia tàng cho hoat dông sfur xuât, kinh doanh cü.a nguài nQp thué.
(ii) Vê chi phf cung câp dfch vu giü'a câc bên liên kêt, câc khoân chi phi dich

vu không duoc trri khi xâc dinh thu nhap chiu thuê bao gôm: 
.

- Chi phi phât sinh ttr câc dich vq dugc cung câp chi nhàrn mpc dich phuc vu
lqi fch hoàc t1o giâ tri cho câc bên liên kêt khâc;

j
:
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