TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43470/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2019

V/v thuế TNDN đối với khoản thu về ở nội trú

Kính gửi: Trường cao đẳng du lịch Hà Nội
Địa chỉ: Số 236 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội;
MST: 0100773211
Trả lời Công văn hỏi số 1733/CV/CĐDLHN ngày 14/12/2018 của Trường cao đẳng du
lịch Hà Nội hỏi về chính sách thuế, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý
kiến như sau:
- Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính
hướng dẫn luật thuế TNDN, quy định phương pháp tính thuế:
“5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động
theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp
trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh
nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập
của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên
doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:
+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.
Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.
+ Đối với hoạt động khác: 2%.”
- Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 2117/TCT-CS ngày 27/5/2019 của Tổng cục Thuế
v/v chính sách thuế;
Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, Trường hợp Trường cao đẳng du lịch Hà Nội là
đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, kê khai và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu
thì Trường kê khai, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 2% trên doanh thu từ hoạt động cho học sinh, sinh
viên học tại trường ở ký túc xá (khoản thu về ở nội trú của trường) theo quy định tại khoản 5
Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời để Trường cao đẳng du lịch Hà Nội được biết và thực hiện.
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