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I. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”) 

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP  

Ngày 18/06/2014 BTC ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 

số 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN. 

Một số điểm mới cần lưu ý trong Thông tư này như sau : 

Nội dung Thông tư 78/2014/TT-BTC Thông tư 123/2012/TT-BTC 

1. Thuế suất thuế TNDN 

(thuế suất phổ thông) 

- Từ ngày 01/01/2014 thuế suất phổ thông 

là 22%. 

Trường hợp doanh nghiệp (DN) có năm tài 

chính khác năm dương lịch thì vẫn được 

áp dụng thuế suất 22% từ ngày 

01/01/2014.  

- Từ ngày 01/01/2016 thuế suất  phổ thông 

là 20%. 

* Lưu ý: Riêng đối với DN có tổng doanh 

thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp 

dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013. 

 

Thuế suất phổ thông là 25%. 

2. Chi phí được trừ 

 

2.1 Điều kiện ghi nhận chi 

phí được trừ 

 

 

 

 

Bổ sung thêm điều kiện phải thanh toán 

qua ngân hàng đối với các khoản chi có 

giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao 

gồm thuế GTGT): 

- Trường hợp trong kỳ tính thuế DN mua 

hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng 

trở lên nhưng DN chưa thanh toán thì vẫn 

được ghi nhận là chi chi phí được trừ trong 

kỳ tính thuế có phát sinh nghiệp vụ. 

Đến kỳ tính thuế tiếp theo, nếu DN không 

thanh toán qua ngân hàng mà tiến hành 

thanh toán bằng tiền mặt thì khoản chi này 

không được tính vào chi phí được trừ. DN 

phải kê khai điều chỉnh giảm vào kỳ tính 

thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền 

mặt đó. 

 

* Lưu ý: quy định này không áp dụng với 

các hóa đơn đã thanh toán bằng tiền mặt 

trước ngày 02/08/2014 (ngày Thông tư 

78/2014/TT-BTC có hiệu lực) 

 

 

Không có nội dung hướng dẫn 

này 
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Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02/08/2014 và thay thế Thông tư 123/2012/TT-BTC. 

 

 

 

 

 

 

Nội dung 

 (tiếp theo) 

Thông tư 78/2014/TT-BTC 

(tiếp theo) 

Thông tư 123/2012/TT-BTC  

(tiếp theo) 

2.2 Chi phí nguyên liệu, vật 

liệu, nhiên liệu, năng 

lượng… vượt mức tiêu hao 

hợp lý 

 

DN tự xây dựng, quản lý và lưu giữ định 

mức tiêu hao tại DN, không phải đăng 

ký với cơ quan thuế. 

DN phải đăng ký định mức với cơ 

quan thuế 

2.3 Chứng từ làm căn cứ 

ghi nhận chi phí được trừ 

đối với chi phí vé máy bay 

đi công tác 

Trường hợp DN có mua vé máy bay qua 

website thương mại điện tử cho người 

lao động đi công tác để phục vụ hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, nếu DN không thu hồi được thẻ 

lên máy bay (boarding pass) của người 

lao động thì chứng từ làm căn cứ ghi 

nhận chi phí được trừ bao gồm: 

- Vé máy bay điện tử; và 

- Giấy điều động đi công tác; và 

- Chứng từ thanh toán không dùng tiền 

mặt của DN có cá nhân tham gia hành 

trình vận chuyển. 

 

Không có nội dung hướng dẫn 

này. 

2.4 Phần chi vượt mức 01 

triệu đồng/tháng/người  

Để: trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ 

có tính chất an sinh xã hội, mua bảo 

hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân 

thọ cho người lao động không được 

tính vào chi phí được trừ 

 

Không có nội dung hướng dẫn 

này. 

2.5 Chi phí quảng cáo, tiếp 

thị, khuyến mại… 

Không vượt quá 15% tổng chi được trừ. 

 

 

Lưu ý: Trong số tổng chi được trừ này 

không bao gồm chiết khấu thanh toán 

 

Không vượt quá 10% tổng chi 

được trừ. Đối với DN mới thành 

lập trong 3 năm đầu thì không 

vượt quá 15% tổng chi được trừ. 

Lưu ý: Trong tổng số chi được trừ 

bao gồm cả chiết khấu thanh 

toán. 
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Công văn 1892/TCT-DNL xác định thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế 

đối với hàng hóa xuất khẩu 

Ngày 23/05/2014, Tổng cục thuế ban hành công văn 1892/TCT-DNL hướng dẫn về việc xác 

định thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa xuất khẩu. 

Căn cứ các quy định hiện hành tại Thông tư 64/2013/TT-BTC và Nghị định 04/2014/NĐ-CP, 

thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm 

chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Trường hợp xuất khẩu 

hàng hóa, ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế TNDN là ngày xác nhận hoàn 

tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. 

* Lưu ý: Theo Chuẩn mực Kế toán thì doanh thu bán hàng hóa được ghi nhận khi DN đã 

chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa cho người mua 

cũng như DN không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc 

quyền kiểm soát hàng hóa. Do đó trong một số trường hợp có thể xảy ra sự chênh lệch về 

thời điểm ghi nhận doanh thu giữa kế toán và thuế.  

 

II. HÓA ĐƠN 

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn viết sai  

Ngày 02/06/2014 Cục thuế TP Hồ Chí Minh có công văn số 4099/CT-TTHT hướng dẫn về 
trường hợp hóa đơn đã lập giao cho khách hàng ghi sai các chỉ tiêu như: tên, địa chỉ, mã số 
thuế… 

Trường hợp Công ty lập hóa đơn giao cho khách hàng chỉ ghi sai chỉ tiêu trên hóa đơn như: 
tên, địa chỉ, mã số thuế …và các sai sót này không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp, số 
thuế GTGT còn được khấu trừ thì Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh nội dung 
đã ghi sai. Đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai; 
nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh. 

Hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu ra, bên mua kê khai trên bảng kê 

đầu vào của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh (không điều chỉnh về doanh thu và tiền thuế GTGT, 

các chỉ tiêu này trên các bảng kê ghi bằng không (0)). 
 

 

IV. VẤN ĐỀ KHÁC 

Hướng dẫn trả lương tại các doanh nghiệp bị thiệt hại do bạo động 

Ngày 04/06/2014, BLĐTBXH đã ban hành Công văn số 1861/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn việc 
trả lương tại các DN phải ngưng hoạt động do bạo loạn trong tháng 05/2014. 

Trường hợp DN bị thiệt hại phải ngừng sản xuất kinh doanh nhưng đã hoạt động hoặc sẽ 
hoạt động trở lại trước ngày 01/07/2014, DN và người lao động sẽ thỏa thuận về khoản tiền 
lương trong thời gian người lao động phải nghỉ việc, song không thấp hơn mức lương tối thiểu 
vùng. 
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Đối tượng được hỗ trợ tiền lương ngừng việc là những người có tên trong danh sách lao động 
thường xuyên của DN tại thời điểm ngày 11/05/2014, và bị ngừng việc từ ngày 12/05/2014 
đến trước ngày 01/07/2014. Tuy nhiên, những người không quay lại làm việc khi DN hoạt 
động trở lại sẽ nằm ngoài đối tượng này.  

Về thời gian chi trả sẽ do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc 
Ban chấp hành công đoàn cấp trên thỏa thuận. Và khoản tiền này sẽ được hạch toán vào chi 
phí được trừ của DN. 

Ngoài ra nếu DN trên chưa thanh toán tiền lương tháng 4 và những ngày làm việc trong tháng 
5 trước khi phải ngừng hoạt động do chủ DN chưa quay trở lại thì DN được tạm ứng từ ngân 
sách địa phương để trả tiền lương tháng 4 và những ngày làm việc trong tháng 5 trước khi 
phải ngừng hoạt động. Khoản tiền này DN thực hiện hoàn trả ngân sách địa phương khi chủ 
DN quay trở lại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

© 2010 I-GLOCAL CO., LTD. All rights reserved.  

This newsletter is published for our clients and other interested parties. The information presented contains only highlights and we recommend  
that you seek professional advice before taking action on specific issues. Please contact: I-GLOCAL offices (info@i-glocal.com) for further information.     

Các từ viết tắt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp KCN Khu công nghiệp 

TNCN Thuế thu nhập cá nhân  CTLD Công ty liên doanh 

GTGT Thuế giá trị gia tăng TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

FCT Thuế nhà thầu  BTC Bộ Tài Chính 

TSCĐ Tài sản cố định BCT Bộ Công Thương 

TCHQ Tổng cục Hải Quan BLĐTBXH Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội 

TCT Tổng Cục Thuế BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

pDNCX Doanh nghiệp chế xuất CV Công văn 

KCX Khu chế xuất NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

SDĐNN Sử dụng đất nông nghiệp NTNN Nhà thầu nước ngoài 
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