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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 91776/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

V/v tiền điện thoại, xăng xe chi cho nhân viên.

Kính gửi: Công ty TNHH Vật liệu Tiên tiến Desam
(Địa chỉ: Nhà 33 ngõ 283 Phố Đội Cấn, P Liễu Giai, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Mã số thuế: 0107846701)
Trả lời công văn số 33/2019/DESAM ngày 23/10/2019 của Công ty TNHH Vật liệu Tiên
tiến Desam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế liên quan đến việc xác định chi phí
được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản chi tiền điện thoại, tiền xăng xe cho người lao
động, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ 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 hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác
định thu nhập chịu thuế TNDN:
“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:
nghiệp.

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, 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:
...2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các
trường hợp sau:
a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp
đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không
có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.
b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động
không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau:
Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty,

Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định
theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty…”
Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Vật liệu Tiên tiến Desam có cơ cấu
trả thu nhập cho người lao động hàng tháng bao gồm tiền điện thoại và tiền xăng xe (được quy
định trong quy chế của Công ty, hợp đồng lao động và chi tiết trong bảng lương) thì công ty
được tính các khoản chi này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp
ứng quy định tại Điều 4 thông tư số 96/2015/TT-BTC.
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Vật liệu Tiên tiến Desam được biết và
thực hiện./.
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