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TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số 8511/CT-TT&HT Thủ Dầu Một, ngày 27  tháng 08  năm  2010 

V/v: chi phí hợp lý  

       Kính gửi: Công ty TNHH SUNGBO Vina 
Lô L-2A-CN, KCN Mỹ phước 2, Bến cát, Bình Dương 

MST 3701639382 

Cục Thuế có nhận công văn số 06/CV đề năm 2010 của Công ty về việc chi phí hợp lý. 

Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:  

- Tại khoản 2, 3 Điều 107-Bộ Luật lao động 1994 có quy định:  

“Khoản 2: Người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu 
đến khi điều trị xong cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.  

Khoản 3: Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường ít nhất bằng 30 tháng 
lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân 
người chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động. Trường 
hợp do lỗi của người lao động thì cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 12 tháng 
lương”.  

- Tại điểm 3.2.2 Thông tư số 13/BYT-TT ngày 24/10/1996 của Bộ Y tế hướng dẫn 
“hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động , 
kể cả người học nghề, tập nghề. Đối với các đối tượng làm công việc nặng nhọc, độc hại phải tổ 
chức khám sức khoẻ 6 tháng 1 lần”. 

Căn cứ tại điểm 2 - mục IV-phần C-Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của 
Bộ Tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, trong đó 
không có quy định 02 khoản chi tiền khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân viên và tiền khám 
chữa bệnh khi công nhân bị tai nạn lao động mà bảo hiểm y tế không chi trả, nên để đảm bảo 
sức khoẻ cho người lao động nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đối 
với 02 khoản chi nói trên nếu được Công ty chi đúng theo quy định của Bộ luật lao động và của 
Bộ Y tế và có hóa đơn hợp pháp thì Công ty được hạch toán vào chi phí hợp lý.  

 Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./. 
 
Nơi nhận:                                                                                      KT. CỤC TRƯỞNG 
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