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CV 10/2010-THT              16.10.2010  

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

  
Số     9776/CT-TT&HT Thủ Dầu Một, ngày 05  tháng 10  năm  2010 

V/v: Hạch toán chi phí tiền thưởng Lễ, 
Tết.  

 

                               
Kính gửi: Công ty TNHH Chân Thành 

5/28, ấp Bình Đức, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 
Mã số thuế: 3700935283 

Cục Thuế có nhận công văn số 012/CVĐ-CT092010 của Công ty về việc tiền thưởng Lễ, 
thưởng Tết có được tính vào chi phí giá thành. 

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

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

b) Các khoản tiền thưởng cho người lao động không mang tính chất tiền lương, các 
khoản tiền thưởng không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hợp đồng lao động hoặc 
thoả ước lao động tập thể”.  

Vậy, trường hợp trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể có quy định cụ 
thể tiền thưởng Lễ, Tết và thực tế Công ty có chi trả cho người lao động thì Công ty được hạch 
toán khoản chi tiền thưởng Lễ, Tết cho người lao động vào chi phí hợp lý (cụ thể chi phí tiền 
lương). 

Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./. 
Nơi nhận:                                                                                   KT. CỤC TRƯỞNG 
Như trên;                                       PHÓ CỤC TRƯỞNG 
P. TT&HT; 
Lưu HC-TV.                                                                         Đã ký : Võ Thanh Bình 
                                                                           


