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Ngày 18/06/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 

218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập 

doanh nghiệp. Thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ 

năm 2014 trở đi. 

 

Bên cạnh những thay đổi chính đã nêu tại văn bản Luật và Nghị định, Thông tư 78/2014/TT-BTC đưa ra 

những hướng dẫn chi tiết và một số điểm mới. Chúng tôi xin lưu ý một số nội dung mới và thay đổi nổi bật 

của Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau: 

 

THU NHẬP CHỊU THUẾ 

 

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền 

tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của 

pháp luật  phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 22%, không 

được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh (trừ phần thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư kinh 

doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%).  

 

Trường hợp các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng 

quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) lỗ thì số lỗ này được bù 

trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác) trong kỳ tính thuế. Trong thông 

tư không nói trường hợp ngược lại, nhưng được hiểu nếu hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường bị lỗ 

thì không được bù trừ với lãi của hoạt động kinh doanh bất động sản, trừ trường hợp dưới đây:  

 

Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, sau khi có quyết định giải thể nếu có chuyển 

nhượng bất động sản là tài sản cố định của doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản 

(nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả số lỗ của các năm trước được 

chuyển sang theo quy định) vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản. 

 

Đối với số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng 

quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) của các năm 2013 trở về 

trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển vào thu nhập của hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư, 

nếu chuyển không hết thì được chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu 

nhập khác) từ năm 2014 trở đi. 

 

DOANH THU 

 

Bổ sung thêm thời điểm xác định doanh thu đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành 

việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua. 

 

Bổ sung thêm cách xác định doanh thu của hoạt động kinh doanh sân Golf: Đối với hình thức bán vé, bán 

thẻ chơi gôn theo ngày, doanh thu kinh doanh sân gôn làm căn cứ xác định thu nhập tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp là số tiền thu được từ bán vé, bán thẻ và các khoản thu khác phát sinh trong kỳ tính thuế; Đối 

với hình thức bán vé, bán thẻ hội viên loại thẻ trả trước cho nhiều năm, doanh thu làm căn cứ xác định thu 

nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp của từng năm là số tiền bán thẻ và các khoản thu khác thực thu được 

chia cho số năm sử dụng thẻ hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần. 

 

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì 

doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được thực hiện tương tự như hướng dẫn đối với hoạt động cho thuê tài 

sản tại Thông tư 123/2012/TT-BTC. 
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CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ 

 

Quy định mới về thanh toán không dùng tiền mặt: Bắt buộc khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ từng lần 

có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên (bao gồm VAT) ghi trên hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ khi thanh 

toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. (các khoản chi đã thanh toán bằng tiền mặt trước 

02/08/2014 thì không phải điều chỉnh lại). Như vậy được hiểu là các khoản chi không có hóa đơn mua 

hàng hóa, dịch vụ mà giá trị trên 20 triệu (cả VAT) thì vẫn được thanh toán bằng tiền mặt, ví dụ như chi 

Lương, thưởng, …. 

 

Khấu hao tài sản cố định: Công cụ dụng cụ, bao bì luân chuyển không đáp ứng đủ điều kiện xác định là 

tài sản cố định theo quy định thì được phân bổ tối đa 3 năm (theo quy định Thông tư 123/2012 là 2 năm). 

Khi thanh lý xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống (có nguyên giá vượt 1,6 tỷ đồng) thì giá trị còn lại được tính 

theo giá mua trừ đi số khấu hao lũy kế hợp lý theo chuẩn mực kế toán (Thông tư 123/2012 chưa quy 

định rõ về vấn đề này). 

 

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu: Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên vật liệu 

(kể cả nguyên vật liệu chính) và không phải đăng ký với cơ quan thuế (Thông tư 123/2012 quy định phải 

đăng ký đối với nguyên vật liệu phục vụ cho sản phẩm chính). Điều này cũng có nghĩa là nếu Nhà nước có 

qui định định mức thì doanh nghiệp phải tuân thủ định mức đó. 

 

Quy định mới về lập bảng kê thu mua hàng hóa: mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh 

doanh có mức doanh thu năm dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng) nếu không 

có hóa đơn được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ theo mẫu số 01/TNDN. Bên cạnh đó, các 

trường hợp được lập bảng kê thu mua hàng hóa không bắt buộc có phải có chứng từ thanh toán qua ngân 

hàng. 

 

Chi phí lương: Bổ sung khoản chi tiền học cho con người nước ngoài từ mầm non đến trung học phổ 

thông sẽ được coi là chi phí hợp lệ nếu có quy định trong hợp đồng lao động và có đầy đủ hóa đơn chứng 

từ theo quy định (Thông tư 123/2012 chỉ cho chi đối với bậc phổ thông). Thời gian tối đa để sử dụng quỹ 

dự phòng tiền lương là 6 tháng kể từ khi kết thúc niên độ kế toán (quy định của Thông tư 123/2012 là 1 

năm). 

 

Chứng từ thanh toán đối với mua vé máy bay qua website thương mại điện tử: trong trường hợp 

không thu hồi được thẻ lên máy bay thì chứng từ là vé máy bay điện tử, giấy điều động đi công tác và 

chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. 

 

Quy định mới về chi phí được trừ đối với các khoản chi cho người lao động: trích nộp quỹ hưu trí tự 

nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động dưới mức 01 triệu 

đồng/tháng/người, các khoản trích này phải được quy định cụ thể điều kiện được hưởng và mức được 

hưởng tại một trong các hồ sơ theo quy định, và doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với các 

khoản bảo hiểm bắt buộc cho người lao động trước khi thực hiện các khoản bảo hiểm tự nguyện nêu trên. 

 

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm: Bãi bỏ khoản trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm và quy 

định chi phí được trừ là khoản thực chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo đúng quy định 

hiện hành. 

 

Góp vốn bằng giá trị lợi thế kinh doanh, giá trị quyền sử dụng thương hiêu thì giá trị lợi thế kinh 

doanh, giá trị quyền sử dụng thương hiệu góp vốn không phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế. 
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Chi phí lãi vay: bổ sung rõ ràng hơn khoản chi phí lãi vay tương ứng với phần vốn điều lệ góp thiếu: đã 

được ghi nhận vào giá trị tài sản (vốn hóa) cũng sẽ không được trừ khi tính thuế. 

 

Chi phí quản cáo khuyến mại: nâng tỷ lệ khống chế lên 15% tổng chi phí được trừ và bao gồm cả khoản 

chi dùng để biếu, tặng, cho (Thông tư 123/2012 khống chế 10% và không bao gồm khoản chi dùng để biếu, 

tặng, cho). 

 

Chi phí liên quan đến việc thuê quản lý đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, 

kinh doanh casino: vượt quá 4% doanh thu hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh 

casino. 

 

Bổ sung các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế nhưng vẫn được trừ: chi phòng 

chống HIV/AIDS; chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh; chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng; 

chi mang tính chất đặc thù cho từng ngành nghề. 

 

Bù trừ chi phí lãi vay và lãi tiền gửi trong giai đoạn đầu tư: Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh 

nghiệp phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền 

vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư. 

 

Quy đinh mới về khoản chi không được tính vào chi phí tính thuế: khoản chi liên quan trực tiếp đến 

việc phát hành cổ phiếu (trừ cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả) và cổ tức của cổ phiếu (trừ cổ tức của cổ phiếu 

thuộc loại nợ phải trả), mua bán cổ phiếu quỹ và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc tăng, giảm 

vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. 

 

THU NHẬP KHÁC 

 

Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ: Sau khi bù trừ lãi hoặc lỗ chênh 

lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh 

nghiệp được tính vào thu nhập hoặc chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Lãi 

hoặc lỗ chênh lệch tỷ giá không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh 

doanh chính của doanh nghiệp được tính vào thu nhập khác hoặc chi phí sản xuất kinh doanh chính khi 

xác định thu nhập chịu thuế. (Thông tư 123/2012 không quy định phân biệt giữa việc liên quan và không 

liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính mà sẽ ghi vào thu nhập khác (nếu lãi) hoặc chi phí sản 

xuất kinh doanh (nếu lỗ)). 

 

THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ 

 

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) lần đầu của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ 

giảm phát thải; các lần chuyển nhượng tiếp theo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. 

 

Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ NN giao của Ngân hàng PT VN về tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất 

khẩu; thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của NH chính sách 

XH… 

 

Phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và lĩnh vực 

xã hội hóa khác để lại đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành. 

 

Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

 



 
 

 

 

5 

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài việc thực hiện trích quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ theo quy định của Điều này còn phải đảm bảo tỷ lệ trích quỹ tối thiểu quy định tại 

Luật Khoa học và Công nghệ. 

 

 

THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

 

Kể từ ngày 01/01/2014 thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%. 

 

Kể từ ngày 01/01/2016 thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% 

 

Doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 20 tỷ áp dụng thuế suất 20%. Tiêu chí để xét là tổng doanh thu 

bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính năm trước liền kề. 

 

 

THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN 

 

Trường hợp doanh nghiệp bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở 

hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản và kê khai theo tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 

(mẫu số 08). 

 

Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn cho tổ chức, cá nhân thì phần giá trị vốn chuyển nhượng 

theo hợp đồng chuyển nhượng có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không 

dùng tiền mặt. Trường hợp việc chuyển nhượng vốn không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì 

cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng. Điều này phù hợp với quy định tại Nghị định 

222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 về việc từ 01/03/2014 không được thanh toán bằng tiền mặt cho các 

nghiệp vụ chuyển nhượng vốn. 

 

Trường hợp phần vốn doanh nghiệp góp hoặc mua lại có nguồn gốc một phần do vay vốn thì giá mua của 

phần vốn chuyển nhượng bao gồm cả các khoản chi phí trả lãi tiền vay để đầu tư vốn. 

 

 

THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN 

 

Đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ và kê khai 

tạm nộp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu thu được tiền, doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tính 

thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm đồng thời có phát sinh chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa 

hồng môi giới khi bắt đầu chào bán vào năm phát sinh doanh thu thu tiền theo tiến độ thì chưa tính các 

khoản chi phí này vào năm phát sinh chi phí. Các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng 

môi giới này được tính vào chi phí được trừ theo mức khống chế theo quy định vào năm đầu tiên bàn giao 

bất động sản, phát sinh doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 
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ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

 

Quy định mới và rõ ràng về các khoản thu nhập được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: 

 

 Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện 

về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đâu tư và các khoản thu nhập 

như thanh lý phế liệu, phê phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá 

liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ 

hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp. 

 Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện 

ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được 

hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, C Khoản 3 Điều này. 

 

Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định rõ các trường hợp được coi là đầu tư mới. 

 

Đầu tư mở rộng 

 

Doanh nghiệp có dự án thuộc lĩnh vực và địa bàn được ưu đãi có mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, đổi 

mới công nghệ (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) nếu đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí: Về nguyên giá tài sản 

cố định, Về tỷ trọng tài sản cố định, Về công suất thiết kế thì được lựa chọn ưu đãi theo diện đầu tư mở 

rộng đối với phần thu nhập tăng thêm là ưu đãi theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại hoặc áp 

dụng thời gian miễn giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng như đối với dự án mới. Nếu 

không đáp ứng được 1 trong 3 tiêu chí trên thì ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt 

động cho thời gian còn lại. 

 

DN đang được hưởng ưu đãi mà thực hiện đầu tư xây dựng dây truyền mới, mở rộng không thuộc lĩnh vực 

được ưu đãi thì phần thu nhập tăng thêm không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 

********* 

 

Nếu Quý Doanh nghiệp có bất kỳ vướng mắc nào liên quan tới việc áp dụng thực hiện các quy định tại 

Thông tư 78/2014/TT-BTC nêu trên, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi được giải đáp 

cho Quý vị. 
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Bản tin này được dùng để cung cấp cho khách hàng và nhân viên nghiệp vụ của 

VACO. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

 
 

Ông Nguyễn Đức Tiến     Ông Ngô Tiến Thành 

Phó Tổng Giám đốc      Chủ nhiệm tư vấn thuế 

0913 557 926       0904 007 017 

04 3577 0781 (số máy lẻ: 569)    04 3577 0781 (số máy lẻ: 269) 

tiennd@vaco.com.vn      thanhnt@vaco.com.vn 
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