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BӜ TÀI CHÍNH
BӜ TÀI CHÍNH

CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHƬA VIӊT NAM
Ĉӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc

Sӕ: 25/2018/TT-BTC

Hà N͡i, ngày 16 tháng 3 năm 2018

THÔNG TѬ
Hѭӟng dүn Nghӏ ÿӏnh sӕ 146/2017/NĈ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 cӫa
Chính phӫ và sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Thông tѭ sӕ 78/2014/TT-BTC
ngày 18 tháng 6 năm 2014 cӫa Bӝ Tài chính, Thông tѭ sӕ 111/2013/TT-BTC
ngày 15 tháng 8 năm 2013 cӫa Bӝ Tài chính
Căn cͱ Lu̵t chͱng khoán s͙ 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và
Lu̵t s͙ 62/2010/QH12 s͵a ÿ͝i, b͝ sung m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Lu̵t chͱng khoán
ngày 24 tháng 11 năm 2010;
Căn cͱ Lu̵t Thu͇ thu nh̵p cá nhân s͙ 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11
năm 2007 và Lu̵t s͵a ÿ͝i, b͝ sung m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Lu̵t Thu͇ thu nh̵p cá nhân
s͙ 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012;
Căn cͱ Lu̵t doanh nghi͏p s͙ 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cͱ Lu̵t s͵a ÿ͝i, b͝ sung m͡t s͙ ÿi͉u cͯa các Lu̵t v͉ thu͇ s͙ 71/2014/QH13
ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cͱ Lu̵t s͙ 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 s͵a ÿ͝i, b͝ sung
m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Lu̵t Thu͇ giá tr͓ gia tăng, Lu̵t Thu͇ tiêu thͭ ÿ̿c bi͏t và Lu̵t
Qu̫n lý thu͇;
Căn cͱ Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 65/2013/NĈ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 cͯa Chính
phͯ quy ÿ͓nh chi ti͇t m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Lu̵t Thu͇ thu nh̵p cá nhân và Lu̵t s͵a ÿ͝i,
b͝ sung m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Lu̵t Thu͇ thu nh̵p cá nhân;
Căn cͱ Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 12/2015/NĈ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 cͯa Chính
phͯ quy ÿ͓nh chi ti͇t thi hành Lu̵t s͵a ÿ͝i, b͝ sung m͡t s͙ ÿi͉u cͯa các Lu̵t v͉
thu͇ và s͵a ÿ͝i, b͝ sung m͡t s͙ ÿi͉u cͯa các Ngh͓ ÿ͓nh v͉ thu͇;
Căn cͱ Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 100/2016/NĈ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 cͯa Chính
phͯ quy ÿ͓nh chi ti͇t thi hành Lu̵t s͵a ÿ͝i, b͝ sung m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Lu̵t Thu͇ giá
tr͓ gia tăng, Lu̵t Thu͇ tiêu thͭ ÿ̿c bi͏t và Lu̵t Qu̫n lý thu͇;
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Căn cͱ Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 146/2017/NĈ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 cͯa Chính
phͯ s͵a ÿ͝i, b͝ sung m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 100/2016/NĈ-CP ngày 01
tháng 7 năm 2016 và Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 12/2015/NĈ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015
cͯa Chính phͯ;
Căn cͱ Ngh͓ ÿ͓nh s͙ 87/2017/NĈ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 cͯa Chính
phͯ quy ÿ͓nh chͱc năng, nhi͏m vͭ, quy͉n h̩n và c˯ c̭u t͝ chͱc cͯa B͡ Tài chính;
Theo ÿ͉ ngh͓ cͯa T͝ng cͭc tr˱ͧng T͝ng cͭc Thu͇,
B͡ tr˱ͧng B͡ Tài chính ban hành Thông t˱ h˱ͣng d̳n Ngh͓ ÿ͓nh s͙
146/2017/NĈ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 cͯa Chính phͯ và s͵a ÿ͝i, b͝ sung
m͡t s͙ ÿi͉u cͯa Thông t˱ s͙ 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 cͯa B͡
Tài chính, Thông t˱ s͙ 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 cͯa B͡ Tài
chính nh˱ sau:
ĈiӅu 1. Sӱa ÿәi, bә sung khoҧn 23 ĈiӅu 4 Thông tѭ sӕ 219/2013/TT-BTC
ngày 31/12/2013 cӫa Bӝ Tài chính (ÿã ÿѭӧc sӱa ÿәi, bә sung theo Thông tѭ sӕ
130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 cӫa Bӝ Tài chính) nhѭ sau:
“23. Sҧn phҭm xuҩt khҭu là tài nguyên, khoáng sҧn khai thác chѭa chӃ biӃn
thành sҧn phҭm khác.
Sҧn phҭm xuҩt khҭu là hàng hóa ÿѭӧc chӃ biӃn trӵc tiӃp tӯ nguyên liӋu chính
là tài nguyên, khoáng sҧn có tәng trӏ giá tài nguyên, khoáng sҧn cӝng vӟi chi phí
năng lѭӧng chiӃm tӯ 51% giá thành sҧn xuҩt sҧn phҭm trӣ lên, trӯ mӝt sӕ trѭӡng
hӧp theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu 1 Nghӏ ÿӏnh sӕ 146/2017/NĈ-CP.
a) Tài nguyên, khoáng sҧn là tài nguyên, khoáng sҧn có nguӗn gӕc trong nѭӟc
gӗm: Khoáng sҧn kim loҥi; khoáng sҧn không kim loҥi; dҫu thô; khí thiên nhiên;
khí than.
b) ViӋc xác ÿӏnh tӹ trӑng trӏ giá tài nguyên, khoáng sҧn và chi phí năng lѭӧng
trên giá thành ÿѭӧc thӵc hiӋn theo công thӭc:
Tӹ trӑng trӏ giá
tài
nguyên,
khoáng sҧn và =
chi phí năng
lѭӧng trên giá
thành sҧn xuҩt
sҧn phҭm

Trӏ giá tài nguyên, khoáng sҧn + chi phí năng lѭӧng
x 100%
Tәng giá thành sҧn xuҩt sҧn phҭm
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Trӏ giá tài nguyên, khoáng sҧn ÿѭa vào chӃ biӃn ÿѭӧc xác ÿӏnh nhѭ sau: Ĉӕi
vӟi tài nguyên, khoáng sҧn trӵc tiӃp khai thác là chi phí trӵc tiӃp, gián tiӃp khai
thác ra tài nguyên, khoáng sҧn không bao gӗm chi phí vұn chuyӇn tài nguyên,
khoáng sҧn tӯ nѫi khai thác ÿӃn nѫi chӃ biӃn; ÿӕi vӟi tài nguyên, khoáng sҧn mua
ÿӇ chӃ biӃn tiӃp là giá thӵc tӃ mua không bao gӗm chi phí vұn chuyӇn tài nguyên,
khoáng sҧn tӯ nѫi mua ÿӃn nѫi chӃ biӃn.
Chi phí năng lѭӧng gӗm: nhiên liӋu, ÿiӋn năng, nhiӋt năng.
Trӏ giá tài nguyên, khoáng sҧn và chi phí năng lѭӧng ÿѭӧc xác ÿӏnh theo giá trӏ
ghi sә kӃ toán phù hӧp vӟi Bҧng tәng hӧp tính giá thành sҧn phҭm.
Giá thành sҧn xuҩt sҧn phҭm bao gӗm: Chi phí nguyên vұt liӋu trӵc tiӃp, chi
phí nhân công trӵc tiӃp và chi phí sҧn xuҩt chung. Các chi phí gián tiӃp nhѭ chi phí
bán hàng, chi phí quҧn lý, chi phí tài chính và chi phí khác không ÿѭӧc tính vào
giá thành sҧn xuҩt sҧn phҭm.
Tӹ lӋ trӏ giá tài nguyên, khoáng sҧn và chi phí năng lѭӧng trên giá thành sҧn
xuҩt sҧn phҭm ÿѭӧc xác ÿӏnh căn cӭ vào quyӃt toán năm trѭӟc và tӹ lӋ này ÿѭӧc
áp dөng әn ÿӏnh trong năm xuҩt khҭu. Trѭӡng hӧp năm ÿҫu tiên xuҩt khҭu sҧn
phҭm thì tӹ lӋ trӏ giá tài nguyên, khoáng sҧn và chi phí năng lѭӧng trên giá thành
sҧn xuҩt sҧn phҭm ÿѭӧc xác ÿӏnh theo phѭѫng án ÿҫu tѭ và tӹ lӋ này ÿѭӧc áp dөng
әn ÿӏnh trong năm xuҩt khҭu; trѭӡng hӧp không có phѭѫng án ÿҫu tѭ thì tӹ lӋ trӏ
giá tài nguyên, khoáng sҧn và chi phí năng lѭӧng trên giá thành sҧn xuҩt sҧn phҭm
ÿѭӧc xác ÿӏnh theo thӵc tӃ cӫa sҧn phҭm xuҩt khҭu;
c) Trѭӡng hӧp doanh nghiӋp không xuҩt khҭu mà bán cho doanh nghiӋp
khác ÿӇ xuҩt khҭu thì doanh nghiӋp mua hàng hóa này ÿӇ xuҩt khҭu phҧi thӵc
hiӋn kê khai thuӃ GTGT nhѭ sҧn phҭm cùng loҥi do doanh nghiӋp sҧn xuҩt trӵc
tiӃp xuҩt khҭu;
d) Cөc ThuӃ các tӍnh, thành phӕ phӕi hӧp vӟi các cѫ quan quҧn lý nhà nѭӟc
chuyên ngành trên ÿӏa bàn theo chӭc năng, nhiӋm vө cӫa tӯng cѫ quan ÿӇ hѭӟng
dүn các doanh nghiӋp có hoҥt ÿӝng sҧn xuҩt, kinh doanh xuҩt khҭu sҧn phҭm tӯ tài
nguyên, khoáng sҧn căn cӭ ÿһc tính sҧn phҭm và quy trình sҧn xuҩt sҧn phҭm ÿӇ
xác ÿӏnh sҧn phҭm xuҩt khҭu là tài nguyên, khoáng sҧn ÿã chӃ biӃn hoһc chѭa chӃ
biӃn thành sҧn phҭm khác ÿӇ thӵc hiӋn kê khai theo quy ÿӏnh.
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Ĉӕi vӟi trѭӡng hӧp doanh nghiӋp kê khai sҧn phҭm ÿã chӃ biӃn thành sҧn
phҭm khác mà quy trình sҧn xuҩt sҧn phҭm chѭa ÿӫ cѫ sӣ xác ÿӏnh là sҧn phҭm
khác thì Cөc ThuӃ có trách nhiӋm báo cáo Tәng cөc ThuӃ ÿӇ phӕi hӧp vӟi các Bӝ,
Cѫ quan quҧn lý nhà nѭӟc chuyên ngành căn cӭ vào quy trình sҧn xuҩt sҧn phҭm
xuҩt khҭu cӫa doanh nghiӋp ÿӇ xác ÿӏnh sҧn phҭm xuҩt khҭu là tài nguyên, khoáng
sҧn chѭa chӃ biӃn thành sҧn phҭm khác hay ÿã chӃ biӃn thành sҧn phҭm khác theo
quy ÿӏnh cӫa pháp luұt.
ĈiӅu 2. Sӱa ÿәi, bә sung khoҧn 4 ĈiӅu 18 Thông tѭ sӕ 219/2013/TT-BTC
ngày 31/12/2013 cӫa Bӝ Tài chính (ÿã ÿѭӧc sӱa ÿәi, bә sung theo Thông tѭ sӕ
130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 cӫa Bӝ Tài chính) nhѭ sau:
“4. Hoàn thuӃ ÿӕi vӟi hàng hóa, dӏch vө xuҩt khҭu
a) Cѫ sӣ kinh doanh trong tháng (ÿӕi vӟi trѭӡng hӧp kê khai theo tháng), quý
(ÿӕi vӟi trѭӡng hӧp kê khai theo quý) có hàng hóa, dӏch vө xuҩt khҭu bao gӗm cҧ
trѭӡng hӧp: Hàng hóa nhұp khҭu sau ÿó xuҩt khҭu vào khu phi thuӃ quan; hàng
hóa nhұp khҭu sau ÿó xuҩt khҭu ra nѭӟc ngoài, có sӕ thuӃ giá trӏ gia tăng ÿҫu vào
chѭa ÿѭӧc khҩu trӯ tӯ 300 triӋu ÿӗng trӣ lên thì ÿѭӧc hoàn thuӃ giá trӏ gia tăng
theo tháng, quý; trѭӡng hӧp trong tháng, quý sӕ thuӃ giá trӏ gia tăng ÿҫu vào chѭa
ÿѭӧc khҩu trӯ chѭa ÿӫ 300 triӋu ÿӗng thì ÿѭӧc khҩu trӯ vào tháng, quý tiӃp theo.
Cѫ sӣ kinh doanh trong tháng/quý vӯa có hàng hóa, dӏch vө xuҩt khҭu, vӯa có
hàng hóa, dӏch vө tiêu thө nӝi ÿӏa thì cѫ sӣ kinh doanh phҧi hҥch toán riêng sӕ thuӃ
GTGT ÿҫu vào sӱ dөng cho sҧn xuҩt kinh doanh hàng hóa, dӏch vө xuҩt khҭu.
Trѭӡng hӧp không hҥch toán riêng ÿѭӧc thì sӕ thuӃ giá trӏ gia tăng ÿҫu vào cӫa
hàng hóa, dӏch vө xuҩt khҭu ÿѭӧc xác ÿӏnh theo tӹ lӋ giӳa doanh thu cӫa hàng hóa,
dӏch vө xuҩt khҭu trên tәng doanh thu hàng hóa, dӏch vө cӫa các kǤ khai thuӃ giá
trӏ gia tăng tính tӯ kǤ khai thuӃ tiӃp theo kǤ hoàn thuӃ liӅn trѭӟc ÿӃn kǤ ÿӅ nghӏ
hoàn thuӃ hiӋn tҥi.
Sӕ thuӃ GTGT ÿҫu vào cӫa hàng hóa, dӏch vө xuҩt khҭu (bao gӗm sӕ thuӃ
GTGT ÿҫu vào hҥch toán riêng ÿѭӧc và sӕ thuӃ GTGT ÿҫu vào ÿѭӧc phân bә theo
tӹ lӋ nêu trên) nӃu sau khi bù trӯ vӟi sӕ thuӃ GTGT phҧi nӝp cӫa hàng hóa, dӏch vө
tiêu thө nӝi ÿӏa còn lҥi tӯ 300 triӋu ÿӗng trӣ lên thì cѫ sӣ kinh doanh ÿѭӧc hoàn
thuӃ cho hàng hóa, dӏch vө xuҩt khҭu. Sӕ thuӃ GTGT ÿѭӧc hoàn cӫa hàng hóa,
dӏch vө xuҩt khҭu không vѭӧt quá doanh thu cӫa hàng hóa, dӏch vө xuҩt khҭu nhân
(x) vӟi 10%.
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Ĉӕi tѭӧng ÿѭӧc hoàn thuӃ trong mӝt sӕ trѭӡng hӧp xuҩt khҭu nhѭ sau: Ĉӕi vӟi
trѭӡng hӧp ӫy thác xuҩt khҭu, là cѫ sӣ có hàng hóa ӫy thác xuҩt khҭu; ÿӕi vӟi gia
công chuyӇn tiӃp, là cѫ sӣ ký hӧp ÿӗng gia công xuҩt khҭu vӟi phía nѭӟc ngoài;
ÿӕi vӟi hàng hóa xuҩt khҭu ÿӇ thӵc hiӋn công trình xây dӵng ӣ nѭӟc ngoài, là
doanh nghiӋp có hàng hóa, vұt tѭ xuҩt khҭu thӵc hiӋn công trình xây dӵng ӣ nѭӟc
ngoài; ÿӕi vӟi hàng hóa xuҩt khҭu tҥi chӛ là cѫ sӣ kinh doanh có hàng hóa xuҩt
khҭu tҥi chӛ.
b) Cѫ sӣ kinh doanh không ÿѭӧc hoàn thuӃ giá trӏ gia tăng ÿӕi vӟi trѭӡng hӧp:
Hàng hóa nhұp khҭu sau ÿó xuҩt khҭu mà hàng hóa xuҩt khҭu ÿó không thӵc hiӋn
viӋc xuҩt khҭu tҥi ÿӏa bàn hoҥt ÿӝng hҧi quan theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt vӅ hҧi
quan; hàng hóa xuҩt khҭu không thӵc hiӋn viӋc xuҩt khҭu tҥi ÿӏa bàn hoҥt ÿӝng hҧi
quan theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt vӅ hҧi quan;
c) Cѫ quan thuӃ thӵc hiӋn hoàn thuӃ trѭӟc, kiӇm tra sau ÿӕi vӟi ngѭӡi nӝp thuӃ
sҧn xuҩt hàng hóa xuҩt khҭu không bӏ xӱ lý ÿӕi vӟi hành vi buôn lұu, vұn chuyӇn
trái phép hàng hóa qua biên giӟi, trӕn thuӃ, gian lұn thuӃ, gian lұn thѭѫng mҥi
trong thӡi gian hai năm liên tөc; ngѭӡi nӝp thuӃ không thuӝc ÿӕi tѭӧng rӫi ro cao
theo quy ÿӏnh cӫa Luұt quҧn lý thuӃ và các văn bҧn hѭӟng dүn thi hành.”
ĈiӅu 3. Sӱa ÿәi, bә sung tiӃt e ÿiӇm 2.2, tiӃt b ÿiӇm 2.6, ÿiӇm 2.11 và ÿiӇm 2.30
khoҧn 2 ĈiӅu 6 Thông tѭ sӕ 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 cӫa Bӝ Tài chính
(ÿã ÿѭӧc sӱa ÿәi, bә sung tҥi ĈiӅu 4 Thông tѭ sӕ 96/2015/TT-BTC ngày
22/6/2015 cӫa Bӝ Tài chính) nhѭ sau:
1. Bә sung tiӃt e ÿiӇm 2.2 khoҧn 2 ĈiӅu 6 Thông tѭ sӕ 78/2014/TT-BTC (ÿã
ÿѭӧc sӱa ÿәi, bә sung tҥi ĈiӅu 4 Thông tѭ sӕ 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015
cӫa Bӝ Tài chính):
“Trѭӡng hӧp doanh nghiӋp có chuyӇn nhѭӧng mӝt phҫn vӕn hoһc chuyӇn
nhѭӧng toàn bӝ doanh nghiӋp khác theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt, nӃu có chuyӇn
giao tài sҧn thì doanh nghiӋp nhұn chuyӇn nhѭӧng chӍ ÿѭӧc trích khҩu hao tài sҧn
cӕ ÿӏnh vào chi phí ÿѭӧc trӯ ÿӕi vӟi các tài sҧn chuyӇn giao ÿӫ ÿiӅu kiӋn trích khҩu
hao theo giá trӏ còn lҥi trên sә sách kӃ toán tҥi doanh nghiӋp chuyӇn nhѭӧng.”.
2. Sӱa ÿәi ÿoҥn thӭ nhҩt tҥi tiӃt b ÿiӇm 2.6 khoҧn 2 ĈiӅu 6 Thông tѭ sӕ
78/2014/TT-BTC (ÿã ÿѭӧc sӱa ÿәi, bә sung tҥi ĈiӅu 4 Thông tѭ sӕ 96/2015/TT-BTC
ngày 22/6/2015 cӫa Bӝ Tài chính):
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“b) Các khoҧn tiӅn lѭѫng, tiӅn thѭӣng cho ngѭӡi lao ÿӝng không ÿѭӧc ghi cө
thӇ ÿiӅu kiӋn ÿѭӧc hѭӣng và mӭc ÿѭӧc hѭӣng tҥi mӝt trong các hӗ sѫ sau: Hӧp
ÿӗng lao ÿӝng; Thӓa ѭӟc lao ÿӝng tұp thӇ; Quy chӃ tài chính cӫa Công ty, Tәng
công ty, Tұp ÿoàn; Quy chӃ thѭӣng do Chӫ tӏch Hӝi ÿӗng quҧn trӏ, Tәng giám ÿӕc,
Giám ÿӕc quy ÿӏnh theo quy chӃ tài chính cӫa Công ty, Tәng công ty.”.
3. Sӱa ÿәi, bә sung ÿiӇm 2.11 khoҧn 2 ĈiӅu 6 Thông tѭ sӕ 78/2014/TT-BTC
(ÿã ÿѭӧc sӱa ÿәi, bә sung tҥi ĈiӅu 4 Thông tѭ sӕ 96/2015/TT-BTC ngày
22/6/2015 cӫa Bӝ Tài chính):
“2.11. Phҫn chi vѭӧt mӭc 03 triӋu ÿӗng/tháng/ngѭӡi ÿӇ: Trích nӝp quӻ hѭu trí
tӵ nguyӋn, mua bҧo hiӇm hѭu trí tӵ nguyӋn, bҧo hiӇm nhân thӑ cho ngѭӡi lao ÿӝng;
phҫn vѭӧt mӭc quy ÿӏnh cӫa pháp luұt vӅ bҧo hiӇm xã hӝi, vӅ bҧo hiӇm y tӃ ÿӇ trích
nӝp các quӻ có tính chҩt an sinh xã hӝi (bҧo hiӇm xã hӝi, bҧo hiӇm hѭu trí bә sung
bҳt buӝc), quӻ bҧo hiӇm y tӃ và quӻ bҧo hiӇm thҩt nghiӋp cho ngѭӡi lao ÿӝng.
Khoҧn chi trích nӝp quӻ hѭu trí tӵ nguyӋn, quӻ có tính chҩt an sinh xã hӝi,
mua bҧo hiӇm hѭu trí tӵ nguyӋn, bҧo hiӇm nhân thӑ cho ngѭӡi lao ÿӝng ÿѭӧc tính
vào chi phí ÿѭӧc trӯ ngoài viӋc không vѭӧt mӭc quy ÿӏnh tҥi ÿiӇm này còn phҧi
ÿѭӧc ghi cө thӇ ÿiӅu kiӋn hѭӣng và mӭc hѭӣng tҥi mӝt trong các hӗ sѫ sau: Hӧp
ÿӗng lao ÿӝng; Thӓa ѭӟc lao ÿӝng tұp thӇ; Quy chӃ tài chính cӫa Công ty, Tәng
công ty, Tұp ÿoàn; Quy chӃ thѭӣng do Chӫ tӏch Hӝi ÿӗng quҧn trӏ Tәng giám ÿӕc,
Giám ÿӕc quy ÿӏnh theo quy chӃ tài chính cӫa Công ty, Tәng công ty.
Doanh nghiӋp không ÿѭӧc tính vào chi phí ÿӕi vӟi các khoҧn chi cho
chѭѫng trình tӵ nguyӋn nêu trên nӃu doanh nghiӋp không thӵc hiӋn ÿҫy ÿӫ các
nghƭa vө vӅ bҧo hiӇm bҳt buӝc cho ngѭӡi lao ÿӝng (kӇ cҧ trѭӡng hӧp nӧ tiӅn
bҧo hiӇm bҳt buӝc).”.
4. Sӱa ÿәi ÿoҥn thӭ nhҩt cӫa gҥch ÿҫu dòng thӭ năm tҥi ÿiӇm 2.30, khoҧn 2,
ĈiӅu 6 cӫa Thông tѭ sӕ 78/2014/TT-BTC (ÿã ÿѭӧc sӱa ÿәi, bә sung tҥi ĈiӅu 4
Thông tѭ sӕ 96/2015/TT-BTC):
“- Khoҧn chi có tính chҩt phúc lӧi chi trӵc tiӃp cho ngѭӡi lao ÿӝng nhѭ: chi
ÿám hiӃu, hӹ cӫa bҧn thân và gia ÿình ngѭӡi lao ÿӝng; chi nghӍ mát, chi hӛ trӧ ÿiӅu
trӏ; chi hӛ trӧ bә sung kiӃn thӭc hӑc tұp tҥi cѫ sӣ ÿào tҥo; chi hӛ trӧ gia ÿình ngѭӡi
lao ÿӝng bӏ ҧnh hѭӣng bӣi thiên tai, ÿӏch hӑa, tai nҥn, ӕm ÿau; chi khen thѭӣng
con cӫa ngѭӡi lao ÿӝng có thành tích tӕt trong hӑc tұp; chi hӛ trӧ chi phí ÿi lҥi
ngày lӉ, tӃt cho ngѭӡi lao ÿӝng; chi bҧo hiӇm tai nҥn, bҧo hiӇm sӭc khӓe, bҧo hiӇm
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tӵ nguyӋn khác cho ngѭӡi lao ÿӝng (trӯ khoҧn chi mua bҧo hiӇm nhân thӑ cho
ngѭӡi lao ÿӝng, bҧo hiӇm hѭu trí tӵ nguyӋn cho ngѭӡi lao ÿӝng hѭӟng dүn tҥi
ÿiӇm 2.11 ĈiӅu này) và nhӳng khoҧn chi có tính chҩt phúc lӧi khác. Tәng sӕ chi có
tính chҩt phúc lӧi nêu trên không quá 01 tháng lѭѫng bình quân thӵc tӃ thӵc hiӋn
trong năm tính thuӃ cӫa doanh nghiӋp.”
ĈiӅu 4. Sӱa ÿәi, bә sung ÿiӇm b khoҧn 4 ĈiӅu 2 Thông tѭ sӕ 111/2013/
TT-BTC ngày 15/8/2013 cӫa Bӝ Tài chính nhѭ sau:
“b. Thu nhұp tӯ chuyӇn nhѭӧng chӭng khoán, bao gӗm: thu nhұp tӯ chuyӇn
nhѭӧng cә phiӃu, quyӅn mua cә phiӃu, trái phiӃu, tín phiӃu, chӭng chӍ quӻ và
các loҥi chӭng khoán khác theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 1 ĈiӅu 6 cӫa Luұt chӭng
khoán. Thu nhұp tӯ chuyӇn nhѭӧng cә phiӃu cӫa các cá nhân trong công ty cә
phҫn theo quy ÿӏnh tҥi khoҧn 2 ĈiӅu 6 cӫa Luұt chӭng khoán và ĈiӅu 120 cӫa
Luұt doanh nghiӋp.”
ĈiӅu 5. HiӋu lӵc thi hành
1. Thông tѭ này có hiӋu lӵc thi hành kӇ tӯ ngày 01 tháng 5 năm 2018.
2. Các trѭӡng hӧp phát sinh tӯ ngày 01/02/2018, chӏu sӵ ÿiӅu chӍnh cӫa Nghӏ
ÿӏnh sӕ 146/2017/NĈ-CP ÿѭӧc thӵc hiӋn theo quy ÿӏnh tҥi Nghӏ ÿӏnh sӕ 146/2017/
NĈ-CP và hѭӟng dүn tҥi ĈiӅu 1, ĈiӅu 2, khoҧn 2, 3, 4 ĈiӅu 3 Thông tѭ này.
3. Trong quá trình thӵc hiӋn nӃu có vѭӟng mҳc, ÿӅ nghӏ các tә chӭc, cá nhân
phҧn ánh kӏp thӡi vӅ Bӝ Tài chính ÿӇ nghiên cӭu giҧi quyӃt./.
KT. BӜ TRѬӢNG
THӬ TRѬӢNG

Ĉӛ Hoàng Anh Tuҩn

