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Kính gửi: Công Ty CP Vật Tư Thiết Bị & Xây Dựng Công Trình 624 

Địa chỉ: Số 01 Hoàng Hoa Thám, P.6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

MST 0300479048 

Trả lời văn bản số 197/TCKT ngày 23/11/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau: 

Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị 

gia tăng (GTGT) quy định giá tính thuế GTGT: 

“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, 

biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời 

điểm phát sinh các hoạt động này. 

…” 

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm b 

Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 

119/2014/TT-BTC) như sau: 

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để 

khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao 

động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). 

…” 

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 

số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông 

tư số 151/2014/TT-BTC) về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 

doanh nghiệp (TNDN): 

“Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng 

đủ các điều kiện sau: 

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế 

GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

…” 



Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày năm 2015 và năm 2016 có in lịch để tặng khách 

hàng và đối tác thì khi xuất lịch biếu, tặng Công ty phải lập hóa đơn, tính thuế GTGT như bán hàng hóa. Chi phí in 

lịch nếu có hóa đơn chứng từ hợp pháp (hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng phải có chứng từ thanh toán 

không dùng tiền mặt) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được 

trích dẫn tại văn bản này. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như trên: 

- P.KT4; 

- P.PC; 
- Lưu: VT, TTHT. 
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Nguyễn Nam Bình 

  


