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Ngày 18/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 223/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế GTGT và TTĐB đối
với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
Cách thức tính TTĐB và GTGT dành cho các đơn vị có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được
hướng dẫn trong công văn này.
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Tại hướng dẫn của Công văn số 223/TCT-CS , trường hợp doanh nghiệp thực hiện

theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ

Tài chính và Quy chế Quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có

thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 91/2005/QĐ-BTC ngày 08/12/2005 của

Bộ Tài chính thì việc lập hóa đơn đối với trò chơi có thưởng được thực hiện như

sau:

-Tổng Doanh thu (là số tiền thu được của khách trong ngày): … đồng (1)

Trong đó: Số tiền trả thưởng nếu có:… đồng (2)

-Thuế suất thuế GTGT: (3)

-Tiền thuế GTGT: (4)

+ Nếu [(1) – (2)] >0 thì (4) = [(1) – (2)]/[1+ (3)] x (3)

+ Nếu [(1) – (2)] <0 thì (4) = 0

Trường hợp trong ngày, số tiền trả thưởng cao hơn số tiền thu được của khách [(1)

– (2)] <0 thì được bù trừ vào doanh thu tính thuế GTGT của ngày tiếp theo

trong cùng kỳ khai thuế nhưng không được bù trừ vào các kỳ kê khai thuế

tiếp theo.
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