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Số: 4400/TCT-DNNCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

V/v chính sách thuế TNCN

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
Địa chỉ: 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 864/DHG-AC ngày 6/9/2019 của Công ty cổ phần
Dược Hậu Giang về chính sách thuế đối với khoản thưởng chuyến du lịch nghiên cứu thị trường
cho nhân viên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Tiết đ.3.2, Điểm đ, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn
thi hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập
cá nhân hướng dẫn:
“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế
…
2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
…
đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người
sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:
…
đ.3) Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân theo yêu cầu như:
chăm sóc sức khỏe, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ, cụ thể như sau:
…
đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khỏe,
vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội
dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao
động thì không tính vào thu nhập chịu thuế.”
Căn cứ hướng dẫn nêu trên và hồ sơ của người nộp thuế, trường hợp Công ty cổ phần
Dược Hậu Giang có thưởng cho tất cả nhân viên chuyến đi tham quan du lịch – học tập – nghiên

cứu thị trường thì trường hợp nội dung chi trả khoản chi phí cho chuyển đi tham quan du lịch học tập - nghiên cứu thị trường nêu trên ghi rõ tên của người lao động được hưởng hoặc khoản
tiền thưởng này được thanh toán cho từng người lao động thì khoản tiền thưởng này được tính
vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động.
Đề nghị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang liên hệ với Cục thuế Thành phố Cần Thơ để
được hướng dẫn cụ thể./.
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