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BẢN TIN               THÁNG 06 NĂM 2015

TỔNG HỢP VỀ THUẾ 

Ngày 22/06/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC 

và Công văn 2512 /TCT – CS hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp 

(TNDN) tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ  quy 

định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về 

thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa 

đổi, bổ sung một số điều của:  

 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 

 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014  

Có hiệu lực thi hành từ ngày 06/08/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN 

từ năm 2015 trở đi.  

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC 

như sau: 

STT Quy định mới Quy định cũ 

Sửa đổi quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối 
với hoạt động cung ứng dịch vụ 

1 

 
Là thời điểm hoàn thành việc cung ứng 
dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc 
cung ứng dịch vụ cho người mua, bãi 
bỏ việc ghi nhận doanh thu tại thời 
điểm lập hóa đơn. 
 
Như vậy, theo thông tư mới, thì quy định 
đã thay đổi cho phù hợp với luật kế toán 
hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp về mặt tính thuế TNDN. 

Là thời điểm hoàn thành việc cung ứng 
dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm 
lập hóa đơn cung ứng dịch vụ. 

CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN 
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Tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn 

Đối với chi phí liên quan đến phần giá trị 
tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa 
hoạn và trường hợp bất khả kháng khác 
không được bồi thường. 
 
Lược bỏ các tài liệu sau: 

 Văn bản của doanh nghiệp gửi 
cơ quan thuế trực tiếp quản lý 
giải trình về tài sản, hàng hóa bị 
tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, 
hỏa hoạn. 

 Văn bản xác nhận của Ủy ban 
nhân dân cấp xã, phường, thị 
trấn, Ban quản lý Khu công 
nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh 
tế nơi xảy ra sự việc thiên tai, 
dịch bệnh, hỏa hoạn là trong thời 
gian đó có xảy ra thiên tai, dịch 
bệnh, hỏa hoạn 

 
Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá 
trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết 
hạn sử dụng, không được bồi thường 
thì được tính vào chi phí được trừ khi 
xác định thu nhập chịu thuế. 
 
Lược bỏ các tài liệu sau: 

 Văn bản của doanh nghiệp gửi 
cơ quan thuế trực tiếp quản lý 
giải trình về hàng hóa bị bị hư 
hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư 
hỏng do thay đổi quá trình sinh 
hóa tự nhiên. 

Phải có các văn bản đề cập 
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Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, 
vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá (gọi chung là NVL) 

Bãi bỏ định mức tiêu hao NVL mà 
doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý cho 
mục đích thuế TNDN. 

Phần chi vượt định mức tiêu hao NVL 
đã được Nhà nước ban hành định mức 
sẽ không được tính vào chi phí được 
trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Doanh nghiệp phải xây dựng định mức, 
Đối với phần chi thực tế vượt định mức 
tiêu hao sẽ không được tính vào chi phí 
được trừ khi xác định thu nhập chịu 
thuế. 

3 

Tiền thuê tài sản của cá nhân 

Bổ sung quy định không tính vào chi phí 
được trừ khi tính thuế đối với chi trả tiền 
thuê tài sản của cá nhân không có đầy 
đủ hồ sơ, chứng từ như sau:  
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 Trường hợp doanh nghiệp thuê 
tài sản của cá nhân thì hồ sơ để 
xác định chi phí được trừ là hợp 
đồng thuê tài sản và chứng từ trả 
tiền thuê tài sản. 

 Trường hợp doanh nghiệp thuê 
tài sản của cá nhân mà tại hợp 
đồng thuê tài sản có thoả thuận 
doanh nghiệp nộp thuế thay cho 
cá nhân thì hồ sơ để xác định chi 
phí được trừ là hợp đồng thuê tài 
sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản 
và chứng từ nộp thuế thay cho cá 
nhân. 

 Trường hợp doanh nghiệp thuê 
tài sản của cá nhân mà tại hợp 
đồng thuê tài sản có thỏa thuận 
tiền thuê tài sản chưa bao gồm 
thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế 
thu nhập cá nhân) và doanh 
nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân 
thì doanh nghiệp được tính vào 
chí phí được trừ tổng số tiền thuê 
tài sản bao gồm cả phần thuế nộp 
thay cho cá nhân. 

 
 
 
Chưa có quy định 
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Tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động 

Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho 
người lao động được tính vào chi phí 
được trừ với điều kiện sau và bỏ đi 
mức khống chế tối đa 01 triệu 
đồng/tháng/người:  
- Đựợc ghi cụ thể điều kiện được hưởng 
và mức được hưởng tại một trong các 
hồ sơ sau:  

 Hợp đồng lao động;  

 Thoả ước lao động tập thể;  

 Quy chế tài chính của Công ty, 
Tổng công ty, Tập đoàn;  

 Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội 
đồng quản trị, Tổng giám đốc, 
Giám đốc quy định theo quy chế 
tài chính của Công ty, Tổng công 
ty. 

Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ 
thuộc các khoản chi mua bảo hiểm tự 
nguyện cho người lao động nhưng 
không vượt quá 01 triệu 
đồng/tháng/người. 

5 

Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam chi 
trả các chi phí về chỗ ở cho các chuyên 
gia nước ngoài trong thời gian công tác 
ở Việt Nam và khoản chi này được quy 
định trong hợp đồng với doanh nghiệp 
nước ngoài thì được tính vào chi phí 
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 
TNDN. 

Chưa có quy định 
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Trang phục cho người lao động 

Được tính vào chi phí được trừ nếu: 

 Bằng hiện vật: nếu có hóa đơn, 
chứng từ theo quy định 

 Bằng tiền: tối đa 05 triệu 
đồng/người/năm 

 Bằng tiền và hiện vật: tối đa đối 
với chi bằng tiền không vượt quá 
05 triệu đồng/người/năm, bằng 
hiện vật phải có hóa đơn, chứng 
từ.  

Được tính vào chi phí được trừ nếu: 

 Bằng hiện vật: tối đa 05 triệu 
đồng/người/năm 

 Bằng tiền: tối đa 05 triệu 
đồng/người/năm 

 Bằng tiền và hiện vật: mức chi 
tối đa không vượt quá 05 triệu 
đồng/người/năm. 
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Phụ cấp cho người lao động đi công tác 

Bỏ mức khống chế đối với khoản chi 
phụ cấp cho người lao động đi công tác, 
doanh nghiệp được tính vào chi phí 
được trừ nếu có hóa đơn, chứng từ 
theo quy định.  

Trường hợp doanh nghiệp có khoán 
phụ cấp cho người lao động đi công tác 
và thực hiện đúng theo quy chế tài 
chính hoặc quy chế nội bộ của doanh 
nghiệp thì được tính vào chi phí được 
trừ khoản chi khoán. 

 
 
 
 
 
Tối đa 02 lần mức quy định theo hướng 
dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ 
công chức, viên chức Nhà nước. 
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Trường hợp doanh nghiệp cử người lao 
động đi công tác (bao gồm công tác 
trong nước và công tác nước ngoài) nếu 
có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở 
lên, chi phí mua vé máy bay thanh toán 
bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ 
điều kiện là hình thức thanh toán không 
dùng tiền mặt và tính vào chi phí được 
trừ nếu: 

 Có hóa đơn, chứng từ phù hợp 
do người cung cấp hàng hóa, 
dịch vụ giao xuất. 

 Doanh nghiệp có quyết định 
hoặc văn bản cử người lao động 
đi công tác. 

 Quy chế tài chính hoặc quy chế 
nội bộ của doanh nghiệp cho 
phép người lao động được phép 
thanh toán khoản công tác phí, 
mua vé máy bay bằng thẻ ngân 
hàng do cá nhân là chủ thẻ và 
khoản chi này sau đó được 

Chưa có quy định 
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doanh nghiệp thanh toán lại cho 
người lao động. 

ƯU ĐÃI THUẾ TNDN 

 

Ưu đãi đối với trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu 
đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về địa bàn ưu đãi đầu tư 

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi 
thuế TNDN quy định tại khoản 5 Điều 18 
Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được 
sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 
151/2014/TT-BTC) được sửa đổi, bổ 
sung những nội dung sau: 

 Doanh nghiệp mới thành lập từ 
dự án đầu tư đã được cấp Giấy 
phép đầu tư hoặc Giấy chứng 
nhận đầu tư trước ngày 
01/01/2014 nhưng đang trong 
quá trình đầu tư, chưa đi vào 
hoạt động, chưa phát sinh doanh 
thu thì được hưởng ưu đãi thuế 
thu nhập doanh nghiệp theo dự 
án đầu tư mới theo quy định tại 
Luật số 32/2013/QH13; Luật số 
71/2014/QH13 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành. 

Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép 
đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư 
trước ngày 01/01/2014 nhưng đang 
trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt 
động, chưa phát sinh doanh thu và 
được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh 
Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng 
nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 
01/01/2014 của dự án đó thì được 
hưởng ưu đãi theo dự án đầu tư mới. 

 

Hiệu lực thi hành quy định tại Điều 14 

Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2015 và áp dụng 
cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi. 

Đối với các doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác năm dương lịch thì: 

 Việc chuyển tiếp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (thời gian miễn thuế, giảm thuế, thời 
gian áp dụng thuế suất ưu đãi) theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC được tính cho 
thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015. 

 Các nội dung sửa đổi, bổ sung khác thực hiện từ ngày 01/01/2015. 
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Các từ viết tắt 

 
 

 

TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp CTLD Công ty liên doanh 

TNCN Thuế thu nhập cá nhân  TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

GTGT Thuế giá trị gia tăng UBND Ủy ban Nhân dân 

TNT Thuế nhà thầu  BTC Bộ Tài Chính 

TSCĐ Tài sản cố định BCT Bộ Công Thương 

TCT Tổng Cục Thuế BLĐTBXH Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội 

DNCX Doanh nghiệp chế xuất BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

KCX Khu chế xuất CV Công văn 

SDĐNN Sử dụng đất nông nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước  

KCN Khu công nghiệp NTNN Nhà thầu nước ngoài 

NSNN Ngân sách Nhà nước BHXH Bảo hiểm xã hội 

BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo thất nghiệp 
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