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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     11069/CT-TT&HT Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 11 năm  2010 

V/v hạch toán chi phí hợp lý.  
 
                               

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Wimbledon 
Địa chỉ: KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương 

MST: 3700544917 
                                                

Cục Thuế có nhận công văn số 01/WIM ngày 02/11/2010 của Công ty về việc chi phí 
hoa hồng môi giới.  

Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau: 
 Tại điểm 1 - Mục IV - Phần C – Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của 

Bộ Tài chính có quy định: “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.” 
  
  Vậy, trường hợp Công ty được Công ty môi giới giới thiệu khách hàng, nếu có hợp 
đồng môi giới và có chứng từ thanh toán tiền cho Công ty môi giới thì Công ty được hạch 
toán khoản chi hoa hồng môi giới vào chi phí hợp  lý. 

Tuy nhiên, hợp đồng môi giới phải được ký  trước  khi Công ty ký hợp đồng bán hàng 
với khách hàng thì mới được xem là hợp lệ, trong trường hợp này Công ty mới được hạch  
toán khoản chi tiền hoa hồng môi giới vào chi phí hợp lý. 

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.                                                                     Đã ký : Võ Thanh Bình 
                  
 
 


