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Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội 

Trả lời công văn số 44363/CT-HTr ngày 07/07/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị hướng 
dẫn chính sách thuế liên quan đến doanh nghiệp chi tiền mặt trả lãi tiền vay cho cá nhân, Tổng 
cục Thuế có ý kiến như sau: 

- Tại khoản 1, Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn: 

"Điều 13. Cấp hoá đơn do Cục Thuế đặt in 

1. Cơ quan thuế cấp hoá đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không 
kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để 
giao cho khách hàng. 

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hoá, 
dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê 
khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hoá đơn." 

- Tại tiết b khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngay 31/12/2013 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT: "b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải 
hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải lả tổ chức tín 
dụng." 

- Tại khoản 1 và điểm 2.17, điểm 2.18, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 
18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi được trừ và không dược trừ khi xác định 
thu nhập chịu thuế TNDN. 

- Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 
78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định: 

"Điều 4. 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) như 
sau: 

"Điều 6. 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 hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, 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. 

... 



2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: . . . 

2. 17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức 
tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam công bố tại thời điểm vay. 

2.18. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn 
đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả 
trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu 
tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư. 

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá anh kinh doanh có khoản chi trả lãi 
tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi 
xác định thu nhập chịu thuế. 

Chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của 
doanh nghiệp không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được xác định như sau: 

- Trường hợp số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu thì toàn bộ lãi tiền vay là 
khoản chi không được trừ. 

- Trường hợp số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn: 

+ Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay không được trừ bằng 
tỷ lệ (%) giữa vốn điều lệ còn thiếu trên tổng so tiền vay nhân (x) tổng số lãi vay. 

+ Nếu doanh nghiệp chỉ phát sinh một khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền không được trừ bằng 
số vốn điều lệ còn thiếu nhân (x) lãi suất của khoản vay nhân (x) thời gian góp vốn điều lệ còn 
thiếu....."." 

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, hoạt động cho vay riêng lẻ thuộc đối tượng không chịu thuế 
GTGT và cơ quan thuế không cấp hóa đơn cho cá nhân không kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ 
thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, 
nếu khoản chi trả lãi tiền vay doanh nghiệp vay của cá nhân đê phục vụ hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam công bố tại thời điểm vay, có hợp đồng vay và chứng từ thanh toán thì được tính vào chi 
phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Việc kê khai, nộp thuế TNCN thực hiện 
theo quy định 

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.  

  
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Vụ PC-BTC; 
- Vụ PC-TCT; 
- Lưu: VT, CS (3b). 
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