
BÀI TẬP TNDN
Kỳ tính thuế

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A (DN A) kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm
2013 áp dụng theo năm dương lịch, đầu năm 2014 lựa chọn chuyển đổi sang
năm tài chính từ ngày 01/4 năm này sang ngày 31/03 năm sau, thì kỳ tính
thuế thu nhập doanh nghiệp năm chuyển đổi (năm chuyển đổi 2014) được
tính từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/03/2014 (3 tháng), kỳ tính thuế thu
nhập doanh nghiệp năm tiếp theo (năm tài chính 2014) được tính từ ngày
01/04/2014 đến hết ngày 31/03/2015.

Ví dụ 2: Cũng trường hợp nêu trên nhưng DN A được hưởng ưu đãi thuế thu
nhập doanh nghiệp (miễn thuế 2 năm, giảm 50% thuế TNDN trong 4 năm
tiếp theo), năm 2012 bắt đầu được miễn thuế thì DN A sẽ hưởng ưu đãi thuế
như sau (miễn thuế các năm 2012, 2013; giảm 50% thuế các năm 2014,
2015, 2016, 2017).

Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn giảm 50% thuế theo kỳ tính thuế năm
chuyển đổi 2014 thì doanh nghiệp tiếp tục thực hiện giảm 50% thuế TNDN
3 năm tính thuế tiếp theo tính từ năm tài chính 2014 (năm tài chính 2014 từ
1/4/2014 đến 31/3/2015) đến hết năm tài chính 2016.

Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn không hưởng ưu đãi giảm 50% thuế
TNDN đối với kỳ tính thuế TNDN năm chuyển đổi 2014 (kỳ tính thuế năm
chuyển đổi 2014 kê khai nộp thuế theo mức thuế suất không được hưởng ưu
đãi) thì doanh nghiệp được giảm 50% thuế TNDN từ năm tài chính 2014 (từ
1/4/2014 đến 31/3/2015) đến hết năm tài chính 2017.

PP Tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu

Ví dụ 3: Đơn vị sự nghiệp A có phát sinh hoạt động cho thuê nhà, doanh thu
cho thuê nhà một (01) năm là 100 triệu đồng, đơn vị không xác định được
chi phí, thu nhập của hoạt động cho thuê nhà nêu trên do vậy đơn vị lựa
chọn kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh
thu bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

Số thuế TNDN phải nộp = 100.000.000 đồng x 5% = 5.000.000 đồng
Doanh thu để tính TN chịu thuế {k1,d5}

a) Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ
thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Ví dụ 4: Doanh nghiệp A là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương
pháp khấu trừ thuế. Hóa đơn giá trị gia tăng gồm các chỉ tiêu như sau:

Giá bán:                        100.000 đồng.



Thuế GTGT (10%):         10.000 đồng.

Giá thanh toán:              110.000 đồng.

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 100.000 đồng.

b) Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp
trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

Ví dụ 5: Doanh nghiệp B là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương
pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng. Hóa đơn bán hàng chỉ ghi giá bán là
110.000 đồng (giá đã có thuế GTGT).

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 110.000 đồng.

K3,điều 5  Ví dụ 6: Hóa đơn tiền điện ghi chỉ số công tơ từ ngày 5/12 đến
ngày 5/1. Doanh thu của hóa đơn này được tính vào tháng 1.
Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế {tt96}

Ví dụ 7: Tháng 8 năm 2014 doanh nghiệp A có mua hàng hóa đã có hóa
đơn và giá trị ghi trên hóa đơn là 30 triệu đồng nhưng chưa thanh toán.
Trong kỳ tính thuế năm 2014, doanh nghiệp A đã tính vào chi phí được trừ
khi xác định thu nhập chịu thuế đối với giá trị mua hàng hóa này. Sang năm
2015, doanh nghiệp A có thực hiện thanh toán giá trị mua hàng hóa này bằng
tiền mặt do vậy doanh nghiệp A phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối
với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán
bằng tiền mặt (kỳ tính thuế năm 2015).

Ví dụ 8: Doanh nghiệp A có mua xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi có nguyên giá
là 6 tỷ đồng, công ty trích khấu hao 1 năm sau đó thực hiện thanh lý. Số
khấu hao theo chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định là 1
tỷ đồng (thời gian trích khấu hao là 6 năm theo văn bản về khấu hao tài sản
cố định). Số trích khấu hao theo chính sách thuế được tính vào chi phí được
trừ là 1,6 tỷ đồng/6 năm = 267 triệu đồng. Doanh nghiệp A thanh lý bán xe
là 5 tỷ đồng.

Thu nhập từ thanh lý xe: 5 tỷ đồng - (6 tỷ đồng - 1 tỷ đồng) = 0 đồng

Ví dụ 9: Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2014, DN A có trích quỹ dự
phòng tiền lương là 10 tỷ đồng, đến ngày 30/06/2015 (đối với trường hợp
doanh nghiệp áp dụng kỳ tính thuế theo năm dương lịch), DN A mới chi số
tiền từ quỹ dự phòng tiền lương năm 2014 là 7 tỷ đồng thì DN A phải tính
giảm chi phí tiền lương năm sau (năm 2015) là 3 tỷ đồng (10 tỷ – 7 tỷ). Khi
lập hồ sơ quyết toán năm 2015 nếu DN A có nhu cầu trích lập thì tiếp tục
trích lập quỹ dự phòng tiền lương theo quy định.



Ví dụ 10: Doanh nghiệp A thuê tài sản cố định trong 4 năm với số tiền
thuê là: 400 triệu đồng và thanh toán một lần. Chi phí thuê tài sản cố định
được hạch toán vào chi phí hàng năm là 100 triệu đồng. Chi phí thuê tài sản
cố định hàng năm vượt trên 100 triệu đồng thì phần vượt trên 100 triệu đồng
không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.
Điều 7. Thu nhập khác
Điều 8. Thu nhập được miễn thuế

Ví dụ 11: Doanh nghiệp B nhận vốn góp của doanh nghiệp A. Thu nhập
trước thuế tương ứng với phần vốn góp của doanh nghiệp A trong doanh
nghiệp B là 100 triệu đồng.

- Trường hợp 1: Doanh nghiệp B không được ưu đãi thuế thu nhập doanh
nghiệp và doanh nghiệp B đã nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm
cả khoản thu nhập của doanh nghiệp A nhận được thì thu nhập mà doanh
nghiệp A nhận được từ hoạt động góp vốn là 78 triệu đồng [(100 triệu - (100
triệu x 22%)], doanh nghiệp A được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối
với 78 triệu đồng này.

- Trường hợp 2: Doanh nghiệp B được giảm 50% số thuế thu nhập doanh
nghiệp phải nộp và doanh nghiệp B đã nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp
bao gồm cả khoản thu nhập của doanh nghiệp A nhận được theo số thuế thu
nhập được giảm thì thu nhập mà doanh nghiệp A nhận được từ hoạt động
góp vốn là 89 triệu đồng [100 triệu - (100 triệu x 22% x 50%)],  doanh
nghiệp A được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 89 triệu đồng này.

- Trường hợp 3: Doanh nghiệp B được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì
thu nhập mà doanh nghiệp A nhận được từ hoạt động góp vốn là 100 triệu
đồng, doanh nghiệp A được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 100
triệu đồng này.
Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ

Ví dụ 12: Năm 2013 DN A có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng, năm 2014 DN A có
phát sinh thu nhập là 12 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2013 là 10
tỷ đồng, DN A phải chuyển toàn bộ vào thu nhập năm 2014.

Ví dụ 13: Năm 2013 DN B có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng, năm 2014 DN B có
phát sinh thu nhập là 15 tỷ đồng thì:

+ DN B phải chuyển toàn bộ số lỗ 15 tỷ đồng vào thu nhập năm 2014;

+ Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, DN B phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục
theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2013 nêu trên vào các năm tiếp theo,
nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.



TT96/2015 Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 Thông tư số
78/2014/TT-BTC như sau:

“3.  Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp
nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan
thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp
nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền (trừ
trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định). Số lỗ của doanh
nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo
dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh
nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển
vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi,
sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá
5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Số lỗ  của doanh nghiệp phát  sinh  trước khi  chia,  tách  thành doanh
nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ
này sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn
chủ sở hữu được chia, tách”.

Điều 10. Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh
nghiệp
Điều 11. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Ví dụ: Doanh nghiệp áp dụng năm tài chính từ ngày 01/04/2013 đến ngày
31/03/2014. Trường hợp doanh nghiệp đang áp dụng thuế suất phổ thông,
không được hưởng thuế suất ưu đãi thì khi quyết toán thuế TNDN, doanh
nghiệp tính và phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp như sau:

Số thuế
TNDN
phải
nộp

=

Thu  nhập
chịu  thuế
trong  kỳ
tính thuế

x  9  tháng  x
25% +

Thu  nhập
chịu  thuế
trong  kỳ
tính thuế

x  3  tháng  x
22%

12 tháng 12 tháng

Ví dụ 14: Công ty A áp dụng kỳ tính thuế theo năm tài chính từ ngày 01
tháng 4 năm này đến hết ngày 31 tháng 3 năm sau, có doanh thu bán hàng
hóa cung cấp dịch vụ mã [01] và doanh thu hoạt động tài chính mã [08] trên
Phụ lục 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN
năm tài chính 2013 (từ ngày 01/04/2013 đến hết ngày 31/3/2014) không quá
20 tỷ đồng thì từ năm tài chính 2014 (từ ngày 01/04/2014 đến hết ngày
31/3/2015) Công ty A được áp dụng thuế suất thuế TNDN năm tài chính
2014 là 20%, nếu tổng doanh thu năm tài chính 2014 xác định theo hướng



dẫn nêu trên mà trên 20 tỷ đồng thì năm tài chính 2015 (từ ngày 01/04/2015
đến hết ngày 31/3/2016) Công ty A áp dụng thuế suất thuế TNDN 22%.

Ví dụ 15: Công ty A áp dụng kỳ tính thuế theo năm dương lịch, năm dương
lịch 2014 xin tạm nghỉ kinh doanh 3 tháng, bắt đầu kinh doanh từ ngày
01/4/2014 đến hết ngày 31/12/2014, có doanh thu bán hàng hóa cung cấp
dịch vụ mã số [01] và doanh thu hoạt động tài chính mã [08] trên phụ lục
03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN năm
2014 là 18 tỷ đồng, doanh thu bình quân tháng năm 2014 là 18 tỷ đồng chia
(:) 9 tháng bằng (=) 2 tỷ đồng thì năm 2015 Công ty A không được áp dụng
thuế suất thuế TNDN 20%, phải áp dụng thuế suất thuế TNDN 22%, nếu
doanh thu bình quân tháng năm 2014 không quá 1,67 tỷ đồng thì năm 2015
Công ty A áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.
Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm không đủ 12 tháng thì
trong năm đó doanh nghiệp thực hiện kê khai tạm tính quý theo thuế suất
22% (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế). Kết thúc năm
tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá
1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải
nộp của năm tài chính theo thuế suất 20% (trừ các khoản thu nhập quy định
tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư này). Doanh thu được xác định căn cứ vào chỉ
tiêu tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp chỉ
tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán
thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-
BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế. Doanh thu bình
quân của các tháng trong năm đầu tiên không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì năm
tiếp theo doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.
Điều 12. Nguyên tắc xác định
Điều 13. Xác định số thuế phải nộp
Điều 14. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

TT96  Điều  8.  Sửa đổi,  bổ  sung gạch  đầu dòng thứ hai  điểm a
Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“- Giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định đối với từng
trường hợp như sau:

+ Nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp là giá trị phần
vốn góp lũy kế đến thời điểm chuyển nhượng vốn trên cơ sở sổ sách, hồ sơ,
chứng từ kế toán và được các bên tham gia đầu tư vốn hoặc tham gia hợp
đồng hợp tác kinh doanh xác nhận, hoặc kết quả kiểm toán của công ty kiểm
toán độc lập đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=156/2013/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=156/2013/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


+ Nếu là phần vốn do mua lại thì giá mua là giá trị vốn tại thời điểm
mua. Giá mua được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp,
chứng từ thanh toán.

Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện hạch toán kế toán bằng đồng
ngoại tệ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán có
chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng và giá mua
của phần vốn chuyển nhượng được xác định bằng đồng ngoại tệ; Trường
hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam có chuyển nhượng
vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng phải được xác định bằng đồng
Việt Nam theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp
mở tài khoản tại thời điểm chuyển nhượng”.

Ví dụ 16: Doanh nghiệp A góp 400 tỷ đồng gồm 320 tỷ đồng là giá trị nhà
xưởng và 80 tỷ đồng tiền mặt để thành lập doanh nghiệp liên doanh sản xuất
giấy vệ sinh sau đó doanh nghiệp A chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên
cho doanh nghiệp B với giá là 550 tỷ đồng, vốn góp của doanh nghiệp A tại
thời điểm chuyển nhượng trên sổ sách kế toán là 400 tỷ đồng, chi phí liên
quan đến việc chuyển nhượng vốn là 70 tỷ đồng. Thu nhập để tính thuế thu
nhập từ chuyển nhượng vốn trong trường hợp này là 80 tỷ đồng (550 - 400 -
70).
Điều 15. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
Đ16 TN chuyển nhượng BĐS
Điều 17. Căn cứ tính thuế TN chuyển nhượng BĐS
Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ví dụ 15a: Năm 2015, doanh nghiệp thành lập mới tại địa bàn tỉnh Sơn
La (thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) hoạt động
trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải. Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi
thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn có điều kiện
kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong năm 2015, doanh nghiệp có nhiều tuyến xe chạy cố định (đi từ
Sơn La đến thành phố Hà Nội và ngược lại; đi từ Sơn La đến thành phố Hạ
Long và ngược lại) và tuyến xe chạy theo các hợp đồng (đi từ Sơn La đến
thành phố Đà Nẵng và ngược lại; đi từ thành phố Hà Nội đến thành phố Đà
Nẵng và ngược lại; đi từ thành phố Bắc Ninh đến Sơn La).

Việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ
hoạt động dịch vụ vận tải của doanh nghiệp căn cứ theo địa bàn thành lập dự
án đầu tư (địa bàn tỉnh Sơn La -  thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội



đặc biệt khó khăn) và có điểm đi hoặc điểm đến thuộc địa bàn thành lập dự
án đầu tư (địa bàn tỉnh Sơn La), cụ thể như sau:

+ Thu nhập từ hoạt động dịch vụ vận tải đối với các tuyến xe được
hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do có điểm đi hoặc điểm đến tại
địa bàn tỉnh Sơn La: tuyến xe cố định (đi từ Sơn La đến thành phố Hà Nội và
ngược lại; đi từ Sơn La đến thành phố Hạ Long và ngược lại) và tuyến xe
chạy theo các hợp đồng (đi từ Sơn La đến thành phố Đà Nẵng và ngược lại;
đi từ thành phố Bắc Ninh đến Sơn La).

+ Thu nhập từ hoạt động dịch vụ vận tải đối với tuyến xe không được
hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do điểm đi hoặc điểm đến không
thuộc địa bàn tỉnh Sơn La: tuyến xe đi từ thành phố Hà Nội đến thành phố
Đà Nẵng và ngược lại.

* Ví dụ 15b: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện
về địa bàn (hoạt động trong lĩnh vực sản xuất):

Năm 2015, doanh nghiệp có dự án đầu tư mới để thực hiện dự án sản
xuất tại địa bàn tỉnh Hà Giang (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt
khó khăn). Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do
đáp ứng điều kiện về địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong năm 2015, doanh nghiệp bắt đầu sản xuất sản phẩm tại địa bàn
tỉnh Hà Giang và xuất bán sản phẩm tại tỉnh Hà Giang (địa bàn thực hiện dự
án - địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) và các tỉnh lân cận
(ngoài địa bàn tỉnh Hà Giang) như tỉnh Cao Bằng (địa bàn có điều kiện kinh
tế xã hội đặc biệt khó khăn), thành phố Lào Cai (địa bàn có điều kiện kinh tế
xã hội khó khăn), thành phố Hà Nội (không thuộc địa bàn ưu đãi). Do sản
phẩm bán ra đều sản xuất tại tỉnh Hà Giang (địa bàn thực hiện dự án đầu tư)
nên thu nhập từ sản phẩm bán ở tỉnh Hà Giang và các tỉnh khác đều được
hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện sản xuất tại địa bàn
tỉnh Hà Giang.

* Ví dụ 15c: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện
về địa bàn (hoạt động trong lĩnh vực xây dựng):

Năm 2015, doanh nghiệp thành lập mới tại địa bàn tỉnh Hà Giang (địa
bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) hoạt động trong lĩnh vực
xây dựng. Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do
đáp ứng điều kiện về địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong năm 2015, doanh nghiệp thực hiện hoạt động xây dựng tại địa
bàn tỉnh Hà Giang, đồng thời có hoạt động xây dựng tại các tỉnh lân cận như
tỉnh Cao Bằng (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn), thành



phố Lào Cai (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn), thành phố Hà
Nội (không thuộc địa bàn ưu đãi). Do hoạt động xây dựng thực hiện tại địa
bàn tỉnh Hà Giang nên thu nhập từ hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh Hà
Giang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo địa bàn tỉnh Hà
Giang. Đối với thu nhập từ hoạt động xây dựng tại các tỉnh lân cận thì xác
định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

+ Đối với thu nhập tại địa bàn tỉnh Cao Bằng (địa bàn có điều kiện kinh
tế xã hội đặc biệt khó khăn): được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
theo mức và thời gian ưu đãi thuế còn lại của doanh nghiệp.

+ Đối với thu nhập tại địa bàn thành phố Lào Cai (địa bàn có điều kiện
kinh tế xã hội khó khăn): được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
theo điều kiện địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo mức và thời
gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện tại địa bàn thành phố
Lào Cai cho thời gian còn lại của doanh nghiệp.

+ Đối với thu nhập tại địa bàn thành phố Hà Nội (không thuộc địa bàn
ưu đãi): không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do hoạt động
xây dựng thực hiện tại địa bàn không thuộc địa bàn ưu đãi.

* Ví dụ 15d: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện
về địa bàn (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ):

Năm 2015, doanh nghiệp thành lập mới tại địa bàn tỉnh Hà Giang (địa
bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) hoạt động trong lĩnh vực
dịch vụ. Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do
đáp ứng điều kiện về địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong năm 2015, doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ tại địa bàn tỉnh Hà
Giang, đồng thời có hoạt động dịch vụ tại các tỉnh lân cận như tỉnh Cao
Bằng (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn), thành phố Lào
Cai (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn), thành phố Hà Nội (không
thuộc địa bàn ưu đãi). Do hoạt động dịch vụ thực hiện tại địa bàn tỉnh Hà
Giang nên thu nhập từ hoạt động dịch vụ tại địa bàn tỉnh Hà Giang được
hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo địa bàn tỉnh Hà Giang. Đối
với thu nhập từ hoạt động dịch vụ tại các tỉnh lân cận thì xác định ưu đãi
thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

+ Đối với thu nhập tại địa bàn tỉnh Cao Bằng (địa bàn có điều kiện kinh
tế xã hội đặc biệt khó khăn): được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
theo mức và thời gian ưu đãi thuế còn lại của doanh nghiệp.

+ Đối với thu nhập tại địa bàn thành phố Lào Cai (địa bàn có điều kiện
kinh tế xã hội khó khăn): được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp



theo điều kiện địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo mức và thời
gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện tại địa bàn thành phố
Lào Cai cho thời gian còn lại của doanh nghiệp.

+ Đối với thu nhập tại địa bàn thành phố Hà Nội (không thuộc địa bàn
ưu đãi): không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do hoạt động
dịch vụ thực hiện tại địa bàn không thuộc địa bàn ưu đãi.

Ví dụ 16: Công ty A là một doanh nghiệp sản xuất nhựa trong khu công
nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (Khu công nghiệp không thuộc địa bàn hưởng
ưu đãi) và đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN: áp dụng thuế suất 15%
trong 12 năm kể từ khi có doanh thu, miễn thuế TNDN 3 năm kể từ khi có
thu nhập chịu thuế, giảm 50% thuế TNDN trong 7 năm tiếp theo, năm 2014
Công ty A có đầu tư mở rộng, tổng giá trị máy móc thiết bị đầu tư mới trong
năm là 5 tỷ đồng. Biết rằng tổng giá trị TSCĐ cuối năm 2014 là 20 tỷ đồng,
tổng thu nhập tính thuế phát sinh của năm 2014 là 1,2 tỷ đồng, trong đó thu
nhập khác không được hưởng ưu đãi là 200 triệu đồng, thì:

Thu nhập do đầu tư mở rộng không được hưởng ưu đãi là:

Phần  thu  nhập
tăng thêm do đầu
tư mở rộng không
áp  dụng  ưu  đãi
thuế  thu  nhập
doanh nghiệp

=
(1,2 tỷ đồng - 200 triệu
đồng)

x 5 tỷ đồng

20 tỷ đồng

 = 250 triệu đồng   

Thu nhập tính thuế không được hưởng ưu đãi thuế TNDN năm 2014 là: 200
triệu đồng + 250 triệu đồng = 450 triệu đồng

Thu nhập tính thuế được hưởng ưu đãi thuế TNDN năm 2014 là:

1,2 tỷ đồng - 450 triệu đồng = 750 triệu đồng

9. Trường hợp trong cùng kỳ tính thuế, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động
kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được
hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác của các hoạt động kinh doanh (không bao
gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự
án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển
nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của
pháp luật) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ vào thu
nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn.



Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập
doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập.

Trường hợp trong các kỳ tính thuế trước, doanh nghiệp đang bị lỗ (nếu còn
trong thời hạn chuyển lỗ) thì doanh nghiệp phải chuyển lỗ tương ứng với
các hoạt động có thu nhập. Nếu doanh nghiệp không tách riêng được lỗ của
từng hoạt động thì doanh nghiệp chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động được
hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trước sau đó vẫn còn lỗ thì chuyển
vào thu nhập của hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh
nghiệp (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản,
chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự
án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy
định của pháp luật).

Ví dụ 17: Trong kỳ tính thuế năm 2014, DN A có phát sinh:

- Lỗ từ hoạt động sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế là 1 tỷ đồng.

- Lãi từ hoạt động kinh doanh máy tính không thuộc diện ưu đãi thuế là 1 tỷ
đồng.

- Lãi từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán (thu nhập khác của hoạt
động kinh doanh) là 2 tỷ đồng.

Trường hợp này DN A được lựa chọn bù trừ giữa lỗ từ hoạt động sản xuất
phần mềm và lãi từ hoạt động kinh doanh máy tính hoặc lãi từ hoạt động
chuyển nhượng chứng khoán; phần thu nhập còn lại sẽ nộp thuế TNDN theo
thuế suất của phần có thu nhập.

Cụ thể: Bù trừ lỗ 1 tỷ đồng sản xuất phần mềm với lãi 1 tỷ đồng của hoạt
động kinh doanh máy tính hoặc hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.

=> DN còn thu nhập là 2 tỷ đồng và phải nộp thuế TNDN với mức thuế suất
22% (2 tỷ đồng x 22%).

Ví dụ 18: Trong kỳ tính thuế năm 2014, DN B có phát sinh:

- Lãi từ hoạt động sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế là 2 tỷ đồng (hoạt
động này đang áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%).

- Lãi từ hoạt động kinh doanh máy tính không thuộc diện ưu đãi thuế là 2 tỷ
đồng.

- Lỗ từ hoạt động kinh doanh chứng khoán (thu nhập khác của hoạt động
kinh doanh) là 1 tỷ đồng.



Kỳ tính thuế năm 2013, DN B có lỗ từ hoạt động kinh doanh máy tính là 1
tỷ đồng thì khi xác định thu nhập chịu thuế của năm 2014, DN B phải thực
hiện chuyển lỗ như sau:

Cụ thể:

- Bù trừ giữa lãi và lỗ phát sinh trong năm 2014: doanh nghiệp lựa chọn bù
trừ lỗ của hoạt động kinh doanh chứng khoán vào thu nhập của hoạt động
kinh doanh máy tính, hoạt động kinh doanh máy tính còn lãi là (2 tỷ - 1 tỷ) =
1 tỷ đồng.

- Chuyển lỗ của hoạt động kinh doanh máy tính năm 2013 để bù trừ với lãi
của hoạt động kinh doanh máy tính năm 2014: (1 tỷ - 1 tỷ = 0 tỷ)

Kê khai, tính và nộp thuế TNDN của hoạt động được ưu đãi thuế:

2 tỷ đồng x 10% = 200 triệu đồng

=> Thuế TNDN phải nộp là: 200 triệu đồng

Ví dụ 19: Trong kỳ tính thuế năm 2014, DN C có phát sinh:

- Lãi từ hoạt động sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế là 2 tỷ đồng (hoạt
động này đang áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% ).

- Lãi từ hoạt động kinh doanh máy tính không thuộc diện ưu đãi thuế là 2 tỷ
đồng.

- Lỗ từ hoạt động kinh doanh chứng khoán (thu nhập khác của hoạt động
kinh doanh) là 1 tỷ đồng.

Kỳ tính thuế năm 2013, DN C có lỗ là 2 tỷ đồng tuy nhiên doanh nghiệp
không tách riêng được khoản lỗ này là của hoạt động nào do vậy DN C phải
thực hiện bù trừ lỗ vào thu nhập của hoạt động đang được ưu đãi trước (hoạt
động sản xuất phần mềm).

Cụ thể: - Bù trừ giữa lãi và lỗ phát sinh năm 2014: doanh nghiệp lựa chọn
bù trừ lỗ hoạt động kinh doanh chứng khoán vào hoạt động kinh doanh máy
tính, hoạt động kinh doanh máy tính còn lãi là (2 tỷ - 1 tỷ) = 1 tỷ đồng

- Chuyển lỗ của năm 2013 để bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất phần
mềm năm 2014: 2 tỷ - 2 tỷ = 0 tỷ

Kê khai nộp thuế TNDN với mức thuế suất 22% của hoạt động kinh doanh
không được hưởng ưu đãi thuế, cụ thể: 1 tỷ x 22% = 220 triệu đồng.
Điều 19. Thuế suất ưu đãi
Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
Điều 21. Các trường hợp giảm thuế khác
Điều 22. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp



Ví dụ 20: Năm 2014, doanh nghiệp A có dự án đầu tư mới sản xuất sản
phẩm phần mềm, nếu năm 2014 doanh nghiệp A đã có thu nhập chịu thuế từ
dự án sản xuất sản phẩm phần mềm thì thời gian miễn giảm thuế được tính
liên tục kể từ năm 2014. Trường hợp dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm
phần mềm của doanh nghiệp A phát sinh doanh thu từ năm 2014, đến năm
2016 dự án đầu tư mới của doanh nghiệp A vẫn chưa có thu nhập chịu thuế
thì thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ năm 2017.


