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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   9282 /CT-TT&HT Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 09  năm  2010 

V/v chứng từ trả hàng và hạch toán chi 
phí hợp lý. 

 

 
                                     

Kính gửi: Công ty CP CN gỗ Kaiser  
Địa chỉ: KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương 

MST: 3700564705 
                                                

Cục Thuế có nhận công văn số 100909/KS-AC ngày 09/9/2010 của Công ty về việc 
xử lý hóa đơn đối với hàng trả lại, xác định chi phí hợp lý.  

Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau: 
  1/ Tại điểm 2.8 - Mục IV - Phần B – Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 
của Bộ Tài chính có quy định: “Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, 
người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, 
chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, 
cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy 
cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán điều chỉnh doanh số 
bán, số thuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua, số thuế GTGT đầu vào.” 
 Trường hợp Công ty mua máy dùng cho sản xuất, Công ty đã nhận hàng nhưng sau đó 
phát hiện không phù hợp với hoạt động sản xuất của Công ty nên trả lại cho người bán thì 
Công ty phải thực hiện hồ sơ, thủ tục theo như hướng dẫn nói trên của Bộ Tài chính. Trường 
hợp khách hàng lập hóa đơn trong tháng 7/2010 nhưng đến nay Công ty chưa kê khai thuế 
GTGT đầu vào thì Công ty phải kê khai vào tờ khai thuế GTGT của tháng tiếp sau. Thời gian 
để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn theo quy định tại 
tiết c.8 - khoản c - điểm 1 - Mục III - Phần B – Thông tư số 129/2008/TT-BTC nói trên của 
Bộ Tài chính. Nếu Công ty kê khai hóa đơn mua vào cùng thời điểm Công ty lập hóa đơn trả 
hàng thì hóa đơn trả lại hàng nói trên Công ty kê khai vào phụ lục 01-1/GTGT. 
 2/ Tại Mục IV - Phần C – Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài 
chính có quy định:  

“1. Trừ các khoản chi nêu tại khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi 
nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

1.1 Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp. 
1.2  Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.” 
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: 
… 
2.19 Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, hoa  hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh 

tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo 
tặng của các cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt 
quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% 
trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản 
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chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ 
không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra.” 

Vậy, trường hợp Công ty có chi mua quà trung thu, quà tết cho công nhân, chi phí cho 
người lao động đi tham quan không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
nên Công ty không được hạch toán vào chi phí hợp lý. 

Trường hợp Công ty có chi cho việc tổ chức hội nghị nhằm khuyến khích thi đua, tăng 
năng suất, hội nghị tổng kết cuối năm để tuyên dương, khen thưởng người lao động thì Công 
ty được hạch toán vào chi phí hợp lý được quy định theo mức khống chế nói trên.   
  Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                   KT. CỤC TRƯỞNG 

- Như trên;                                                                          PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- P. TTHT; 
- Lưu HC-TV. 
(100911/108/85024) 

                 
 
 
 
 
 


