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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   9376/CT-TT&HT 
 V/v: Chi phí công tác. 

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 09   năm  2010 

                               
 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng thương mại TTT 
A3 số 11, khu công nghiệp Sóng Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

Mã số thuế: 3700365160 
Cục Thuế có nhận công văn số 085/2010/CV ngày 09/09/2010 của Công ty về việc giải 

đáp chính sách thuế. 

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

1. Về hạch toán chi phí: 

Tại điểm 2 - Mục IV - Phần C – Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ 
Tài chính có quy định:  

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: 
... 
2.5. Chi tiền lương, tiền công  thuộc một trong các trường hợp sau: 
a) Chi tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán khác để trả cho người lao động nhưng 

thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 
... 
2.9. Chi  phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; 

Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài (không bao gồm 
tiền đi lại và tiền ở) vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán 
bộ công chức, viên chức Nhà nước”. 

Vậy, trường hợp Công ty có khoán tiền công tác phí cho người lao động, nếu được quy 
định cụ thể trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể và thực tế Công ty có chi trả 
cho người lao động thì Công ty được hạch toán khoản khoán công tác phí cho người lao động 
vào chi phí hợp lý (cụ thể chi phí tiền lương) theo mức được Bộ Tài chính quy định nói trên. 
Mức chi phụ cấp đi công tác trong nước được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 
23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007 của Bộ Tài chính. 

2. Về thuế thu nhập cá nhân: 

Tại điểm 2 - Điều 1 – Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính 
có hướng dẫn: 

“2. Bổ sung hướng dẫn tiết 2.1.5 như sau: Đối với các khoản lợi ích khác mà người lao 
động được hưởng thì chỉ tính vào thu nhập chịu thuế đối với các trường hợp xác định được đối 
tượng được hưởng; không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân đối với các khoản lợi ích 
không xác định được cụ thể người được hưởng”. 

Trường hợp công ty khoán chi tiền công tác phí cho người lao động thì xác định được 
đối tượng được hưởng là người lao động nên Công ty phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN 
của người lao động khoản tiền công tác phí mà người lao động được hưởng. 

Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./. 
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