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Ngày 14/03/2017 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 834/TCT-DNL về việc chính sách thuế đối với hàng cho
biếu, tặng từ quỹ phúc lợi.
Trong công văn có đề cập tới các trường hợp công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT khi sử dụng sản phẩm, hàng
hóa để cho, biếu, tặng cán bộ công nhân viên của Công ty trong dịp lễ, tết và trang trải bằng quỹ phúc lợi.
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Theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế Công văn số 834/TCT-

DNL ngày 14/03/2017 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế đối với hàng cho

biếu, tặng từ quỹ phúc lợi:

+ Trường hợp Công ty sử dụng sản phẩm do chính Công ty sản xuất ra hoặc hàng

hóa do Công ty mua về với mục đích để bán, sau đó sử dụng một phần để cho, biếu,

tặng cán bộ công nhân viên của Công ty trong dịp lễ, tết và trang trải bằng quỹ

phúc lợi thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT theo quy định và phải xuất

hóa đơn, tính nộp thuế GTGT như trường hợp bán hàng hóa cho khách hàng.

+ Trường hợp Công ty sử dụng quỹ phúc lợi mua hàng hóa từ bên ngoài để cho,

biếu, tặng cán bộ, công nhân viên của Công ty trong dịp lễ, tết không phục vụ hoạt

động sản xuất kinh doanh thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Khi xuất

hàng hóa nêu trên để cho, biếu, tặng cán bộ, công nhân viên, Công ty không phải

lập hóa đơn và không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Công văn số 641/TCHQ-TXNK ngày 06/02/2017 của Tổng cục Hải quan về vướng

mắc hoàn thuế, miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng

không trực tiếp xuất khẩu mà bán cho doanh nghiệp khác để sản xuất sản phẩm

xuất khẩu thì không được miễn thuế, hoàn thuế theo quy định tại Nghị định số

134/2016/NĐ-CP.
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