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THÔNG T
 
H��ng dn thi hành Ngh� ��nh 92/2013/N�-CP ngày 13 tháng 08 n�m 2013 c�a Chính ph� quy 

��nh chi ti�t thi hành m�t s� �i�u có hi�u l�c t� ngày 01 tháng 07 n�m 2013 c�a Lu�t s�a ��i, b� 
sung m�t s� �i�u c�a Lu�t Thu� thu nh�p doanh nghi�p và Lu�t s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u 

c�a Lu�t Thu� giá tr� gia t�ng 
--------------------- 

 
C�n c� Lu�t Thu� giá tr� gia t�ng s� 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 n�m 2008 và Lu�t s�a 	
i, 

b
 sung m�t s� 	i�u c�a Lu�t Thu� giá tr� gia t�ng s� 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 n�m 2013; 

C�n c� Lu�t Thu� thu nh�p doanh nghip s� 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 n�m 2008 và 
Lu�t s�a 	
i, b
 sung m�t s� 	i�u c�a Lu�t Thu� thu nh�p doanh nghip s� 32/2013/QH13 ngày 19 
tháng 6 n�m 2013; 

C�n c� Lu�t Qu�n lý thu� s� 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 n�m 2006 và Lu�t s�a 	
i, b
 
sung m�t s� 	i�u c�a Lu�t qu�n lý thu� s� 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 n�m 2012; 

C�n c� Ngh� 	�nh s� 92/2013/N�-CP ngày 13 tháng 8 n�m 2013 c�a Chính ph� quy 	�nh chi 
ti�t thi hành m�t s� 	i�u có hiu l�c t� ngày 01 tháng 7 n�m 2013 c�a Lu�t s�a 	
i, b
 sung m�t s� 
	i�u c�a Lu�t Thu� thu nh�p doanh nghip và Lu�t s�a 	
i, b
 sung m�t s� 	i�u c�a Lu�t Thu� giá tr� 
gia t�ng; 

C�n c� Ngh� 	�nh s� 118/2008/N�-CP ngày 27/11/2008 c�a Chính ph� quy 	�nh ch�c n�ng, 
nhim v�, quy�n h�n và c� c�u t
 ch�c c�a B� Tài chính; 

Theo 	� ngh� c�a T
ng c�c tr��ng T
ng c�c Thu�; 

B� tr��ng B� Tài chính h��ng d�n th�c hin quy 	�nh t�i Ngh� 	�nh s� 92/2013/N�-CP ngày 13 
tháng 8 n�m 2013 c�a Chính Ph� quy 	�nh chi ti�t thi hành m�t s� 	i�u có hiu l�c t� ngày 01 tháng 7 
n�m 2013 c�a Lu�t s�a 	
i, b
 sung m�t s� 	i�u c�a Lu�t Thu� thu nh�p doanh nghip và Lu�t s�a 
	
i, b
 sung m�t s� 	i�u c�a Lu�t Thu� giá tr� gia t�ng nh� sau: 

 

Ch��ng I 
THU� THU NH�P DOANH NGHI�P 

 
�i�u 1. Áp d�ng thu� thu nh�p doanh nghi�p ��i v�i doanh nghi�p có t�ng doanh thu 

n�m không quá 20 t� ��ng 
 
1. Doanh nghi�p ���c thành l�p theo quy ��nh c�a pháp lu�t Vi�t Nam, k	 c
 h�p tác xã, ��n 

v� s� nghi�p có thu (sau �ây gi là doanh nghi�p) có t�ng doanh thu n�m không quá 20 t� ��ng ���c 
áp d�ng thu� su�t thu� thu nh�p doanh nghi�p 20% k	 t� ngày 01 tháng 7 n�m 2013. 

 
T�ng doanh thu n�m làm c�n c� xác ��nh doanh nghi�p thu�c ��i t��ng ���c áp d�ng thu� 

su�t 20% là t�ng doanh thu c�a n�m tr��c li�n k� c�a doanh nghi�p ���c xác ��nh c�n c� vào ch� tiêu 
mã s� [01] và ch� tiêu mã s� [08] trên Ph� l�c k�t qu
 ho�t ��ng s
n xu�t kinh doanh c�a k� tính thu� 
n�m tr��c li�n k� theo M�u s� 03-1A/TNDN kèm theo t� khai quy�t toán thu� TNDN s� 03/TNDN ban 
hành kèm theo Thông t� s� 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 c�a B� Tài chính và các v�n b
n s�a ��i, 
b� sung, thay th� (n�u có). 

 
 �i v�i doanh nghi�p m�i thành l�p trong th�i gian t� 01/01/2013 ��n h�t ngày 30/6/2013 thì 

doanh thu ���c xác ��nh c�n c� vào ch� tiêu "doanh thu phát sinh trong k�” (không bao g�m thu nh�p 
khác) mã s� [21] trên T� khai thu� thu nh�p doanh nghi�p t�m tính c�a quý I và quý II n�m 2013 theo 
M�u s� 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông t� s� 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 c�a B� Tài chính 
và các v�n b
n s�a ��i, b� sung, thay th� (n�u có). 

Tr��ng h�p doanh nghi�p có t�ng th�i gian ho�t ��ng s
n xu�t kinh doanh k	 t� khi thành l�p 
��n h�t k� tính thu� thu nh�p doanh nghi�p n�m 2012 không �� 12 tháng ho!c k� tính thu� �"u tiên 
c�a n�m 2012 nhi�u h�n 12 tháng theo quy ��nh thì doanh thu làm c�n c� xác ��nh doanh nghi�p ���c 
áp d�ng thu� su�t 20% quy ��nh t�i kho
n này là doanh thu bình quân tháng c�a k� tính thu� thu nh�p 
doanh nghi�p n�m 2012 không v��t quá 1,67 t� ��ng. 

 



Tr��ng h�p doanh nghi�p m�i thành l�p trong 6 tháng �"u n�m 2013 thì doanh thu làm c�n 
c� xác ��nh doanh nghi�p ���c áp d�ng thu� su�t 20% quy ��nh t�i kho
n này là doanh thu bình quân 
c�a các tháng �"u n�m 2013 tính ��n h�t ngày 30 tháng 6 n�m 2013 không v��t quá 1,67 t� ��ng. 

 
 �i v�i doanh nghi�p m�i thành l�p k	 t� ngày 01/07/2013 th�c hi�n kê khai t�m tính quý theo 

thu� su�t 25% (tr� tr��ng h�p thu�c di�n ���c h�#ng �u �ãi v� thu�). K�t thúc n�m tài chính n�u 
doanh thu bình quân c�a các tháng trong n�m không v��t quá 1,67 t� ��ng thì doanh nghi�p quy�t 
toán thu� thu nh�p doanh nghi�p ph
i n�p c�a n�m tài chính theo thu� su�t 20% (tr� các kho
n thu 
nh�p quy ��nh t�i Kho
n 2,  i�u 1, Thông t� này). 

 
2. Thu� su�t 20% quy ��nh t�i kho
n 1  i�u này không áp d�ng ��i v�i các kho
n thu nh�p 

sau: 
a) Thu nh�p t� chuy	n nh��ng v�n, chuy	n nh��ng quy�n góp v�n; thu nh�p t� chuy	n 

nh��ng b�t ��ng s
n (tr� thu nh�p t� �"u t� - kinh doanh nhà # xã h�i quy ��nh t�i  i�u 2, Thông t� 
này), thu nh�p t� chuy	n nh��ng d� án �"u t�, chuy	n nh��ng quy�n tham gia d� án �"u t�, chuy	n 
nh��ng quy�n th�m dò, khai thác khoáng s
n; thu nh�p nh�n ���c t� ho�t ��ng s
n xu�t, kinh doanh 
# ngoài Vi�t Nam; 

 
b) Thu nh�p t� ho�t ��ng tìm ki�m, th�m dò, khai thác d"u, khí, tài nguyên quý hi�m khác và 

thu nh�p t� ho�t ��ng khai thác khoáng s
n; 
 
c) Thu nh�p t� kinh doanh d�ch v� thu�c di�n ch�u thu� tiêu th� �!c bi�t theo quy ��nh c�a Lu�t 

thu� tiêu th� �!c bi�t. 
 
3. Nguyên t$c xác ��nh: 
 
a) Doanh nghi�p ph
i h�ch toán riêng ph"n thu nh�p ���c áp d�ng thu� su�t 20% và ph"n thu 

nh�p không ���c áp d�ng thu� su�t 20%. Tr��ng h�p doanh nghi�p không h�ch toán riêng ���c 
ph"n thu nh�p ���c áp d�ng thu� su�t 20% và ph"n thu nh�p không ���c áp d�ng thu� su�t 20% thì 
thu nh�p ���c áp d�ng thu� su�t 20% ���c xác ��nh theo t� l� gi%a doanh thu bán hàng hóa, cung 
c�p d�ch v� ���c áp d�ng thu� su�t 20% trên t�ng doanh thu trong k� tính thu� c�a doanh nghi�p. 

 
b) Sau khi xác ��nh riêng ���c thu nh�p, doanh nghi�p ���c phép bù tr� lãi, l& gi%a các ho�t 

��ng v�i nhau, ph"n thu nh�p còn l�i sau khi bù tr� áp d�ng m�c thu� su�t thu� thu nh�p doanh 
nghi�p theo m�c thu� su�t c�a ho�t ��ng còn thu nh�p. Vi�c bù tr� lãi, l& gi%a các ho�t ��ng v�i nhau 
trong t�ng giai �o�n ���c áp d�ng v�n b
n c� th	 nh� sau: 

 
-  �i v�i giai �o�n t� ngày 01/7/2013 ��n h�t ngày 31/12/2013 th�c hi�n theo quy ��nh t�i  i�u 

16 Lu�t Thu� thu nh�p doanh nghi�p s� 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 n�m 2008 và các v�n b
n 
h��ng d�n thi hành. 

 
- K	 t� ngày 01/01/2014 th�c hi�n theo quy ��nh t�i kho
n 10  i�u 1 Lu�t s�a ��i, b� sung m�t 

s� �i�u c�a Lu�t Thu� thu nh�p doanh nghi�p s� 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 n�m 2013 và các v�n 
b
n h��ng d�n thi hành. 

 
c) Xác ��nh thu nh�p ���c áp d�ng thu� su�t 20% t� ngày 01/7/2013: 
 
- Tr��ng h�p doanh nghi�p xác ��nh ���c doanh thu, chi phí và thu nh�p ch�u thu� c�a ho�t 

��ng s
n xu�t kinh doanh ���c áp d�ng thu� su�t 20% t� ngày 01/7/2013 thì áp d�ng thu� su�t 20% 
theo th�c t� doanh nghi�p h�ch toán ���c k	 t� ngày 01 tháng 7 n�m 2013. 

 
- Tr��ng h�p doanh nghi�p không xác ��nh ���c thu nh�p ch�u thu� c�a ho�t ��ng s
n xu�t 

kinh doanh ���c áp d�ng thu� su�t 20% t� ngày 01/7/2013 thì thu nh�p ���c áp d�ng thu� su�t 20% 
k	 t� ngày 01 tháng 7 n�m 2013 ���c xác ��nh trên c� s# s� thu nh�p ���c áp d�ng thu� su�t 20% 
phát sinh bình quân trong các tháng nhân (×) s� tháng ho�t ��ng s
n xu�t kinh doanh tính t� ngày 
01/7/2013 ��n h�t n�m tài chính �ó và ���c xác ��nh theo công th�c sau: 

 
Thu nh�p thu�c 
di�n ���c áp 

d�ng thu� su�t 
20% k	 t� 

01/7/2013 ��n 
h�t n�m tài 

chính. 

T�ng thu nh�p thu�c di�n ���c áp d�ng thu� 
su�t 20% phát sinh trong n�m tài chính S� tháng ho�t ��ng 

s
n xu�t kinh doanh 
k	 t� 01/7/2013 ��n 

h�t n�m tài chính 
T�ng s� tháng ho�t ��ng s
n xu�t kinh doanh 

trong n�m tài chính 

 



Ví d� 1: 
Doanh nghi�p A có n�m tài chính b$t �"u t� ngày 01/4/2013 ��n h�t ngày 31/3/2014 (n�m tài 

chính li�n k� tr��c �ó có t�ng doanh thu n�m không quá 20 t�) có t�ng thu nh�p ch�u thu� là 
1.200.000.000 ��ng thì vi�c xác ��nh thu nh�p thu�c di�n ���c áp d�ng thu� su�t 20% t� ngày 
01/7/2013 ��n ngày 31/3/2014 (09 tháng) nh� sau: 

 
Thu nh�p thu�c 
di�n ���c áp 

d�ng thu� su�t 
20% k	 t� 

01/7/2013 ��n 
ngày 31/3/2014 

1.200.000.000 (��ng) 

 
x 9 (tháng) = 900.000.000 (�) 

12 (tháng) 

 
�i�u 2. Áp d�ng thu� thu nh�p doanh nghi�p ��i v�i thu nh�p c�a doanh nghi�p t� ��u 

t� - kinh doanh nhà   xã h�i 
 
1. Doanh nghi�p ���c thành l�p theo quy ��nh c�a pháp lu�t Vi�t Nam, k	 c
 h�p tác xã, ��n 

v� s� nghi�p có thu (sau �ây gi là doanh nghi�p) th�c hi�n �"u t� - kinh doanh nhà # xã h�i ���c áp 
d�ng thu� su�t thu� thu nh�p doanh nghi�p 10% ��i v�i ph"n thu nh�p t� doanh thu bán, cho thuê, 
cho thuê mua nhà # xã h�i phát sinh t� ngày 01 tháng 7 n�m 2013 không ph� thu�c vào th�i �i	m ký 
h�p ��ng bán, cho thuê ho!c cho thuê mua nhà # xã h�i. 

 
Nhà # xã h�i quy ��nh t�i kho
n này là nhà # do Nhà n��c ho!c t� ch�c, cá nhân thu�c các 

thành ph"n kinh t� �"u t� xây d�ng và �áp �ng các tiêu chí v� nhà #, v� giá bán nhà, v� giá cho thuê, 
v� giá cho thuê mua, v� ��i t��ng, �i�u ki�n ���c mua, ���c thuê, ���c thuê mua nhà # xã h�i theo 
quy ��nh c�a pháp lu�t v� nhà #. 

 
Tr��ng h�p doanh nghi�p th�c hi�n �"u t� - kinh doanh nhà # xã h�i ký h�p ��ng chuy	n 

nh��ng nhà có thu ti�n �ng tr��c c�a khách hàng theo ti�n �� tr��c ngày 01/7/2013 và còn ti�p t�c 
thu ti�n k	 t� ngày 01/7/2013 (doanh nghi�p ch�a xác ��nh ���c chi phí t��ng �ng v�i doanh thu, 
doanh nghi�p �ã kê khai t�m n�p thu� thu nh�p doanh nghi�p theo t� l� trên doanh thu thu ���c ti�n) 
và th�i �i	m bàn giao nhà k	 t� ngày 01/7/2013 thì thu nh�p t� ho�t ��ng chuy	n nh��ng nhà này 
���c áp d�ng thu� su�t 10%. 

 
Thu nh�p t� �"u t� - kinh doanh nhà # xã h�i ���c áp d�ng thu� su�t 10% t�i kho
n này là 

thu nh�p t� vi�c bán, cho thuê, cho thuê mua phát sinh t� ngày 01 tháng 7 n�m 2013. Tr��ng h�p 
doanh nghi�p không h�ch toán riêng ���c ph"n thu nh�p t� bán, cho thuê, cho thuê mua nhà # xã h�i 
phát sinh t� ngày 01 tháng 7 n�m 2013 thì thu nh�p ���c áp d�ng thu� su�t 10% ���c xác ��nh theo 
t� l� gi%a doanh thu ho�t ��ng bán, cho thuê, cho thuê mua nhà # xã h�i trên t�ng doanh thu trong th�i 
gian t��ng �ng c�a doanh nghi�p. 

 
2. Xác ��nh thu nh�p ���c áp d�ng thu� su�t 10% t� 01/7/2013: 
 
a) Tr��ng h�p doanh nghi�p xác ��nh ���c doanh thu, chi phí và thu nh�p ch�u thu� t� ngày 

01/7/2013 thì áp d�ng thu� su�t 10% theo th�c t� doanh nghi�p h�ch toán ���c k	 t� ngày 01 tháng 7 
n�m 2013. 

b) Tr��ng h�p doanh nghi�p có n�m tài chính theo n�m d��ng l�ch ho!c n�m tài chính khác 
n�m d��ng l�ch ho!c n�m tài chính không b$t �"u t� ngày 01/7/2013 và không xác ��nh ���c thu nh�p 
ch�u thu� t� ngày 01/7/2013 thì thu nh�p áp d�ng thu� su�t 10% k	 t� ngày 01 tháng 7 n�m 2013 ��n 
h�t n�m tài chính �ó và ���c xác ��nh theo công th�c sau: 

 
Thu nh�p 
thu�c di�n 
���c áp 

d�ng thu� 
su�t 10% 
bình quân 

tháng 

Doanh thu ho�t ��ng s
n xu�t, kinh 
doanh bán, cho thuê, cho thuê mua 

nhà # xã h�i 
x 

T�ng thu 
nh�p tính 
thu� trong 

n�m (không 
bao g�m 
thu nh�p 

khác) 

: 

S� tháng 
ho�t ��ng 
s
n xu�t 

kinh doanh T�ng doanh thu c�a doanh nghi�p 
trong n�m 

  
Thu nh�p thu�c di�n 

���c áp d�ng thu� su�t 
10% k	 t� 01/7/2013 ��n 

h�t n�m tài chính 

= 
Thu nh�p ���c áp 

d�ng thu� su�t 10% 
bình quân tháng 

x 
S� tháng ho�t ��ng s
n xu�t kinh 

doanh k	 t� 01/7/2013 ��n h�t n�m 
tài chính 

 



Ví d� 2: 
 
Doanh nghi�p B có n�m tài chính b$t �"u t� ngày 01/4/2013 ��n h�t ngày 31/3/2014 có các ch� 

tiêu ho�t ��ng kinh doanh nh� sau: 
 
- T�ng doanh thu trong n�m tài chính: 100 t� ��ng 
Trong �ó: Doanh thu ho�t ��ng s
n xu�t, kinh doanh bán, cho thuê, cho thuê mua nhà # xã h�i 

là: 24 t� ��ng 
- T�ng thu nh�p tính thu� trong n�m tài chính: 12 t� ��ng, trong �ó thu nh�p khác (bao g�m 

doanh thu ho�t ��ng tài chính) là 2 t� ��ng 
 
Vi�c xác ��nh thu nh�p thu�c di�n ���c áp d�ng thu� su�t 10% t� ngày 01/7/2013 ��n ngày 

31/3/2014 (09 tháng) nh� sau: 
 

Thu nh�p thu�c 
di�n ���c áp d�ng 
thu� su�t 10% bình 

quân tháng 

= 

24 (t�) 

x [12 (t�) – 2 (t�)] : 12 (tháng) = 0,2 (t�) 
100 (t�) 

  
Thu nh�p thu�c 

di�n ���c áp d�ng 
thu� su�t 10% k	 t� 
01/7/2013 ��n ngày 

31/3/2014 

= 0,2 (t�) 09 (tháng) = 1,8 t� 

 
 

Ch��ng II 
THU� GIÁ TR! GIA T"NG 

 
�i�u 3. Áp d�ng thu� su#t 5% ��i v�i nhà   xã h�i 

1. Áp d�ng thu� su�t 5% k	 t� ngày 01 tháng 7 n�m 2013 ��i v�i bán, cho thuê, cho thuê mua 
nhà # xã h�i. 

2. Nhà # xã h�i quy ��nh t�i  i�u này là nhà # theo quy ��nh t�i kho
n 1  i�u 2 Thông t� này. 

3. Tr��ng h�p bán, cho thuê mua nhà # xã h�i, thu� su�t 5% áp d�ng theo h�p ��ng bán, cho 
thuê mua nhà # xã h�i ���c ký t� ngày 01/7/2013 và áp d�ng v�i s� ti�n thanh toán t� ngày 01/7/2013 
��i v�i h�p ��ng ký tr��c ngày 01/7/2013. 

Tr��ng h�p cho thuê nhà # xã h�i, thu� su�t 5% áp d�ng c�n c� vào th�i �i	m thu ti�n theo 
h�p ��ng (k	 c
 tr��ng h�p thu ti�n tr��c cho nhi�u k�) k	 t� ngày 01/7/2013. Tr��ng h�p doanh 
nghi�p ch�a nh�n ���c ti�n thuê nhà k	 t� ngày 01/7/2013 thì áp d�ng theo th�i �i	m xu�t hoá ��n. 

Ví d� 3: 

Công ty xây d�ng Y là ch� �"u t� xây d�ng khu nhà # xã h�i X. Tháng 12/2012, Công ty Y và 
ông B ký h�p ��ng mua bán m�t c�n h� trong khu nhà # xã h�i X. Ông B thu�c ��i t��ng ���c mua 
nhà # xã h�i và vi�c mua bán gi%a Công ty Y và ông B th�c hi�n theo �úng quy ��nh c�a pháp lu�t v� 
mua bán nhà # xã h�i. H�p ��ng mua bán gi%a hai bên quy ��nh vi�c thanh toán c�a ông B cho Công 
ty xây d�ng Y ���c th�c hi�n thành nhi�u ��t nh� sau: 

 �t 1: Thanh toán 20% giá tr� c�a c�n h� ngay t�i th�i �i	m ký k�t h�p ��ng - tháng 12/2012. 

 �t 2: Thanh toán 30% giá tr� c�a c�n h� vào tháng 5/2013. 

 �t 3: Thanh toán 25% giá tr� c�a c�n h� vào tháng 12/2013. 

 �t 4: Thanh toán 25% giá tr� c�a c�n h� vào tháng 4/2014. 

Th�c t�, ông B th�c hi�n thanh toán vào các th�i �i	m �úng theo h�p ��ng. C�n c� theo quy 
��nh trên, Công ty xây d�ng Y áp d�ng thu� su�t thu� GTGT là 5% ��i v�i s� ti�n ông B thanh toán vào 
��t 3 (vào tháng 12/2013) và ��t 4 (vào tháng 4/2014). 

4. Tr��ng h�p ch� �"u t� d� án xây d�ng nhà # th��ng m�i th�c hi�n chuy	n ��i nhà # 
th��ng m�i sang nhà # xã h�i, vi�c chuy	n ��i ���c th�c hi�n theo �úng quy ��nh c�a pháp lu�t v� 
nhà # thì k	 t� ngày có quy�t ��nh cho phép �i�u ch�nh, chuy	n ��i m�c �ích s� d�ng c�a d� án c�a 
c� quan có th'm quy�n c(ng ���c áp d�ng thu� su�t thu� GTGT 5% k	 t� ngày 01/7/2013 ��i v�i 
bán, cho thuê mua, cho thuê nhà # xã h�i quy ��nh t�i  i�u này. 



5. Tr��ng h�p t� ngày 01/7/2013, doanh nghi�p �ã l�p hoá ��n v�i m�c thu� su�t 10% ��i 
v�i bán, cho thuê, cho thuê mua nhà # xã h�i thu�c ��i t��ng áp d�ng thu� su�t 5% quy ��nh t�i  i�u 
này thì l�p hoá ��n �i�u ch�nh và kê khai �i�u ch�nh, b� sung theo quy ��nh. Vi�c �i�u ch�nh thu� su�t 
n�u làm thay ��i n�i dung �ã ghi trên h�p ��ng bán, cho thuê, cho thuê mua nhà # xã h�i thì doanh 
nghi�p b� sung ph� l�c h�p ��ng ghi rõ n�i dung �i�u ch�nh này. 

�i�u 4. Gi$m 50% m%c thu� su#t thu� giá tr� gia t�ng ��i v�i nhà   th��ng m	i 

1. Gi
m 50% m�c thu� su�t thu� giá tr� gia t�ng t� ngày 01/7/2013 ��n h�t ngày 30/6/2014 ��i 
v�i bán, cho thuê ho!c cho thuê mua nhà # th��ng m�i là c�n h� hoàn thi�n có di�n tích sàn d��i 70 
m2 và có giá bán d��i 15 tri�u ��ng/m2. 

2. Nhà # th��ng m�i là c�n h� hoàn thi�n quy ��nh t�i  i�u này là c�n h� chung c� ���c hoàn 
thành, nghi�m thu theo thi�t k� c�a ch� �"u t� và ���c s� d�ng �	 # ���c ngay sau khi nh�n bàn 
giao và �áp �ng các �i�u ki�n t�i kho
n 3 ho!c kho
n 4  i�u này. 

3. Vi�c áp d�ng gi
m 50% m�c thu� su�t thu� GTGT ��i v�i bán, cho thuê mua nhà # th��ng 
m�i ph
i �áp �ng các �i�u ki�n sau: 

a) Nhà # th��ng m�i dùng �	 bán, cho thuê mua là c�n h� chung c� hoàn thi�n có di�n tích 
sàn ���c ghi trong h�p ��ng d��i 70m2 và có giá bán, giá cho thuê mua d��i 15 tri�u ��ng/m2. 

b) Giá bán, giá cho thuê mua nhà # th��ng m�i ph
i ���c ghi rõ trong h�p ��ng. 

Giá bán ho!c giá cho thuê mua nhà # th��ng m�i d��i 15 tri�u ��ng/m2 quy ��nh t�i kho
n 
này là giá bán, giá cho thuê mua �ã bao g�m thu� GTGT 10% và �ã bao g�m phí b
o trì công trình 
theo quy ��nh. 

Tr��ng h�p nhà # th��ng m�i bán theo ph��ng th�c tr
 góp, tr
 ch�m là giá bán tr
 m�t l"n 
�ã bao g�m thu� GTGT 10% và �ã bao g�m kho
n phí b
o trì công trình theo quy ��nh nh�ng không 
bao g�m kho
n lãi tr
 góp, tr
 ch�m và các kho
n lãi khác. 

Ví d� 4: 

Tháng 10/2013, ông C có mua m�t c�n h� chung c� v�i di�n tích là 54m2 t� Công ty xây d�ng 
E v�i giá bán ch�a bao g�m thu� GTGT và ch�a bao g�m phí b
o trì công trình là 14.000.000 ��ng 
cho 1m2 sàn. 

Giá bán �ã bao g�m thu� GTGT 10% và phí b
o trì công trình là 15.680.000 ��ng/m2 (= 
14.000.000 + 1.400.000 (thu� GTGT 10%) + 280.000 (phí b
o trì công trình 2%)). Do �ó, tr��ng h�p 
này không thu�c ��i t��ng ���c áp d�ng gi
m 50% m�c thu� su�t thu� GTGT. 

c) Vi�c gi
m 50% m�c thu� su�t thu� GTGT ��i v�i các h�p ��ng bán, cho thuê mua nhà # 
th��ng m�i ���c ký tr��c ngày 01/7/2013 và h�p ��ng ký trong th�i gian t� 01/7/2013 ��n h�t ngày 
30/6/2014 ���c áp d�ng ��i v�i s� ti�n thanh toán trong giai �o�n t� ngày 01/7/2013 ��n h�t ngày 
30/6/2014. 

Ví d� 5: 

Tháng 4/2013, Công ty xây d�ng X và ông A có ký h�p ��ng mua bán 01 c�n h� chung c� có 
di�n tích là 60m2 v�i giá bán ch�a bao g�m thu� GTGT, ch�a bao g�m phí b
o trì công trình là 
11.000.000 ��ng cho 1 m2 sàn. H�p ��ng mua bán gi%a hai bên quy ��nh vi�c thanh toán c�a ông A 
cho Công ty xây d�ng X ���c th�c hi�n thành nhi�u ��t: 

 �t 1: Thanh toán 20% giá tr� c�a c�n h� ngay t�i th�i �i	m ký k�t h�p ��ng - tháng 4/2013. 

 �t 2: Thanh toán 60% giá tr� c�a c�n h� vào tháng 8/2013. 

 �t 3: Thanh toán 20% giá tr� c�a c�n h� vào tháng 8/2014. 

Th�c t�, ông A th�c hi�n thanh toán vào các th�i �i	m �úng theo h�p ��ng. C�n c� theo quy 
��nh trên, Công ty xây d�ng X áp d�ng gi
m 50% thu� su�t thu� GTGT ��i v�i s� ti�n ông A thanh 
toán vào ��t 2 (vào tháng 8/2013). 

4. Vi�c áp d�ng gi
m 50% m�c thu� su�t thu� GTGT ��i v�i nhà # th��ng m�i là c�n h� cho 
thuê ph
i �áp �ng các �i�u ki�n sau: 

a) C�n h� cho thuê ph
i �áp �ng �i�u ki�n có di�n tích sàn d��i 70m2 và có giá tr� t��ng 
���ng v�i c�n h� cùng lo�i có giá bán d��i 15 tri�u ��ng/m2 . 

C�n h� cùng lo�i là c�n h� trong cùng khu v�c có di�n tích, �!c �i	m, v� trí t��ng t� v�i c�n h� 
cho thuê t�i th�i �i	m ký h�p ��ng cho thuê. 

b) Giá bán c�a c�n h� cùng lo�i dùng �	 làm c�n c� xác ��nh gi
m thu� su�t thu� GTGT cho 
c�n h� cho thuê t�i Kho
n này là giá �ã bao g�m thu� GTGT 10% và �ã bao g�m phí b
o trì công trình 
theo quy ��nh. 



c) Vi�c gi
m 50% m�c thu� su�t thu� GTGT ��i v�i tr��ng h�p cho thuê nhà # th��ng m�i 
���c tính trên s� ti�n cho thuê tr
 theo quy ��nh t�i h�p ��ng cho thuê (không phân bi�t ngày ký h�p 
��ng) t� ngày 01/7/2013 ��n h�t ngày 30/6/2014 (k	 c
 tr��ng h�p tr
 tr��c ti�n thuê cho nhi�u n�m). 

Tr��ng h�p doanh nghi�p cho thuê nhà t� ngày 01/7/2013 ��n h�t ngày 30/6/2014 mà ch�a 
nh�n ���c ti�n cho thuê thì xác ��nh gi
m 50% m�c thu� su�t thu� GTGT tính trên s� ti�n cho thuê t� 
ngày 01/7/2013 ��n h�t ngày 30/6/2014. 

5. L�p hoá ��n bán, cho thuê, cho thuê mua nhà # th��ng m�i thu�c di�n gi
m thu� su�t thu� 
GTGT: 

Khi l�p hoá ��n bán, cho thuê, cho thuê mua nhà # th��ng m�i thu�c di�n gi
m thu� su�t thu� 
GTGT theo h��ng d�n t�i  i�u này, t�i dòng thu� su�t thu� GTGT ghi “10% x 50%”; dòng ti�n thu� 
GTGT ghi theo s� ti�n thu� �ã tính gi
m; dòng t�ng s� ti�n thanh toán ghi theo s� ti�n ng��i mua ph
i 
thanh toán. 

Ví d� 6: 

Ti�p theo ví d� 5, t�i th�i �i	m thu ti�n ��t 2, Công ty xây d�ng X l�p hoá ��n giao cho ông A 
nh� sau: 

T�i c�t "Tên hàng hóa, d�ch v�" ghi "Thanh toán ��t 2 - gi
m 50% GTGT". 

" �n giá" ghi: 11.000.000 x 60 (m2) x 60% = 396.000.000 ��ng. 

"S� l��ng": 01 (��t). 

"Thu� su�t thu� GTGT" ghi: 10% x 50%. 

"Ti�n thu� GTGT" ghi: 19.800.000 ��ng. 

"T�ng giá thanh toán" ghi: 415.800.000 ��ng. 

Ví d� 7: 

Tháng 10/2013, Công ty xây d�ng A ký h�p ��ng bán m�t c�n h� chung c� hoàn thi�n, �ã ��a 
vào s� d�ng có di�n tích 50m2 v�i giá bán ch�a bao g�m thu� GTGT, ch�a bao g�m phí b
o trì công 
trình xây d�ng là 12.000.000 ��ng/m2 cho ông B. Theo h�p ��ng, toàn b� s� ti�n mua c�n h� ���c 
ông B thanh toán cho Công ty A ngay t�i th�i �i	m ký h�p ��ng và c�n h� ���c bàn giao vào tháng 
11/2013. 

Tr��ng h�p bán c�n h� c�a Công ty A thu�c ��i t��ng ���c gi
m 50% thu� su�t thu� GTGT 
(do giá sau khi �ã có thu� su�t thu� GTGT 10% và phí b
o trì công trình 2% là 12.000.000 + 1.200.000 
(thu� 10%) + 240.000 (phí b
o trì công trình) = 13.440.000 ��ng/m2) 

T�i th�i �i	m thu ti�n Công ty A l�p hóa ��n giao cho ông B nh� sau: 

T�i c�t "Tên hàng hóa, d�ch v�" ghi "Bán c�n h� thu�c di�n gi
m 50% thu� GTGT". 

" �n giá" ghi: 12.000.000 x 50 (m2) = 600.000.000 ��ng. 

"S� l��ng" ghi: 01 (c�n h�). 

"Thu� su�t thu� GTGT" ghi: 10% x 50%. 

"Ti�n thu� GTGT" ghi: 30.000.000 ��ng. 

"T�ng giá thanh toán" ghi: 630.000.000 ��ng. 

6. Kê khai thu� giá tr� gia t�ng ���c gi
m 

a) Th� t�c h� s� khai thu� GTGT th�c hi�n theo h��ng d�n t�i Lu�t Qu
n lý thu�, Lu�t s�a ��i 
b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t Qu
n lý thu� và các v�n b
n h��ng d�n thi hành. 

b) Hóa ��n gi
m thu� GTGT c�a nhà # th��ng m�i bán, cho thuê, cho thuê mua ���c kê khai 
theo nhóm “Hàng hoá, d�ch v� ch�u thu� su�t 10%” trên B
ng kê hoá ��n, ch�ng t� hàng hoá, d�ch v� 
bán ra kèm theo T� khai thu� GTGT dành cho ng��i n�p thu� theo ph��ng pháp kh�u tr�. Dòng ghi 
chú ghi "Gi
m 50% nhà # th��ng m�i". 

7. Tr��ng h�p t� ngày 01/7/2013, doanh nghi�p �ã l�p hoá ��n nh�ng không áp d�ng gi
m 
50% thu� su�t thu� GTGT ��i v�i bán, cho thuê, cho thuê mua nhà # th��ng m�i thu�c ��i t��ng 
���c gi
m 50% m�c thu� su�t thu� GTGT theo quy ��nh t�i  i�u này thì l�p hoá ��n �i�u ch�nh và kê 
khai �i�u ch�nh, b� sung theo quy ��nh. Vi�c �i�u ch�nh thu� su�t n�u làm thay ��i n�i dung �ã ghi trên 
h�p ��ng bán, cho thuê, cho thuê mua nhà # th��ng m�i thì doanh nghi�p b� sung ph� l�c h�p ��ng 
ghi rõ n�i dung �i�u ch�nh này. 

 
 



Ch��ng III 
T& CH'C TH(C HI�N 

 
�i�u 5. Hi�u l�c thi hành 

Thông t� này có hi�u l�c thi hành k	 t� ngày 30 tháng 11 n�m 2013 và áp d�ng cho các k� 
khai thu� thu nh�p doanh nghi�p và thu� giá tr� gia t�ng k	 t� ngày 01/7/2013. 

�i�u 6. Trách nhi�m thi hành 

1. U� ban nhân dân các t�nh, thành ph� tr�c thu�c Trung ��ng ch� ��o các c� quan ch�c n�ng 
t� ch�c th�c hi�n �úng theo quy ��nh c�a Chính ph� và h��ng d�n c�a B� Tài chính. 

2. C� quan thu� các c�p có trách nhi�m ph� bi�n, h��ng d�n các t� ch�c, cá nhân th�c hi�n 
theo n�i dung Thông t� này. 

3. T� ch�c thu�c ��i t��ng �i�u ch�nh c�a Thông t� này th�c hi�n theo h��ng d�n t�i Thông 
t� này. 

Trong quá trình th�c hi�n n�u có v��ng m$c, �� ngh� các t� ch�c, cá nhân ph
n ánh k�p th�i 
v� B� Tài chính �	 nghiên c�u gi
i quy�t./. 
  
 
 N�i nh�n: 
- V�n phòng Trung ��ng và các Ban c�a  
ng; 
- V�n phòng Qu�c h�i; 
- V�n phòng Ch� t�ch n��c; 
- V�n phòng T�ng Bí th�; 
- Vi�n Ki	m sát nhân dân t�i cao; 
- V�n phòng BC  phòng ch�ng tham nh(ng trung 
��ng; 
- Toà án nhân dân t�i cao; 
- Ki	m toán nhà n��c; 
- Các B�, c� quan ngang B�, c� quan thu�c 
Chính ph�, 
- C� quan Trung ��ng c�a các �oàn th	; 
- H�i ��ng nhân dân, U� ban nhân dân, S# Tài 
chính, C�c Thu�, Kho b�c nhà n��c các t�nh, 
thành ph� tr�c thu�c Trung ��ng; 
- Công báo; 
- C�c Ki	m tra v�n b
n (B� T� pháp); 
- Website Chính ph�; 
- Website B� Tài chính; Website T�ng c�c Thu�; 
- Các ��n v� thu�c B� Tài chính; 
- L�u: VT, TCT (VT, CS). 
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