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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 3072/BTC-CST 
ngày 19 tháng 03 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

V/v vướng mắc về thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư số 201/2012/TT-
BTC Thông tư số 81/2013/TT-BTC và Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg 

Công văn 845/TCT-CNTT 
ngày 15 tháng 03 năm 2018 
Bộ Tài Chính – Tổng cục Thuế 

V/v kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC 

Công văn 2330/VPCP-KTTH 
ngày 13 tháng 03 năm 2018 
Văn phòng Chính Phủ 

V/v miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo Điều ước quốc tế 

Thông tư 25/2018/TT-BTC 
ngày 16 tháng 03 năm 2018 

HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2017/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2017 
CỦA CHÍNH PHỦ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 
SỐ 78/2014/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, THÔNG 
TƯ SỐ 111/2013/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Thông tư 25/2018/TT-BTC 
ngày 16 tháng 03 năm 2018 

Theo đó, hướng dẫn mới về khoản chi được trừ và không được trừ khi tính 

thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), cụ thể như sau: 

Khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN: 

Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự 

nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao 

động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y 

tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động. 

Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua 

bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính 

vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại điểm này còn phải 

được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức 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 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=201/2012/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=201/2012/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=81/2013/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=146/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=78/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=111/2013/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty. 

Doanh nghiệp không được tính vào chi phí đối với các khoản chi cho chương 

trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa 

vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo 

hiểm bắt buộc). 

Khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN 

Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám 

hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều 

trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình 

người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen 

thưởng con  của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi 

phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức 

khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo 

hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao 

động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc 

lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương 

bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. 

 

  

 


