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BỘ TÀI CHÍNH 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 
 

Số: 89/2013/TT-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013 

 
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng  

tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và  
bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp 

 
Căn cứ Luật chứng khoán; 
Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu 
nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập 
và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư 
tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp 
tại doanh nghiệp (gọi tắt là Thông tư số 228/2009/TT-BTC) như sau: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 228/2009/TT-BTC 
như sau: 

a) Đối tượng: là các khoản vốn doanh nghiệp đang đầu tư vào tổ chức kinh tế 
được thành lập theo quy định của pháp luật (bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần không đủ điều kiện để trích lập dự phòng theo quy định tại khoản 1 
Điều 5 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính, công ty 
liên doanh, công ty hợp danh) và các khoản đầu tư dài hạn khác phải trích lập dự 
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phòng nếu tổ chức kinh tế mà doanh nghiệp đang đầu tư bị lỗ (trừ trường hợp lỗ 
theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư). 

Việc trích lập dự phòng đầu tư dài hạn được thực hiện đối với các khoản đầu tư 
được trình bày theo phương pháp giá gốc, không áp dụng cho các khoản đầu tư 
trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật; 

 b) Điều kiện: Doanh nghiệp chỉ thực hiện trích lập dự phòng khi tổng số vốn 
đầu tư thực tế của chủ sở hữu cao hơn tổng giá trị vốn chủ sở hữu thực có của tổ 
chức kinh tế được đầu tư; 

c) Phương pháp trích lập dự phòng: 

Mức trích cho mỗi khoản đầu tư tài chính bằng số vốn đã đầu tư và tính theo 
công thức sau: 

 
Mức trích dự 

phòng cho 
mỗi khoản 
đầu tư tài 

chính 

= 

Tổng vốn 
đầu tư thực 
tế của các 
bên tại tổ 

chức kinh tế 

-

Vốn chủ sở 
hữu thực có 
của tổ chức 

kinh tế 

x
Số vốn đầu tư của mỗi bên 

 
Tổng vốn đầu tư thực tế của 
các bên tại tổ chức kinh tế 

 
Trong đó: 
- Tổng vốn đầu tư thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế được xác định trên 

Bảng cân đối kế toán năm của tổ chức kinh tế nhận vốn góp tại thời điểm trích lập 
dự phòng (mã số 411 và 412 Bảng cân đối kế toán - ban hành kèm theo Quyết định 
số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính); 

- Vốn chủ sở hữu thực có của tổ chức kinh tế được xác định trên Bảng cân đối 
kế toán năm của tổ chức kinh tế tại thời điểm trích lập dự phòng (mã số 410 Bảng 
cân đối kế toán - ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

Ví dụ: Công ty A là công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực xây dựng có mức 
vốn điều lệ là 50 tỷ đồng, với cơ cấu 3 cổ đông góp vốn là: Công ty B nắm giữ 50% 
vốn điều lệ tương ứng 25 tỷ đồng; Công ty C nắm giữ 30% vốn điều lệ tương ứng 
15 tỷ đồng, Công ty D nắm giữ 20% vốn điều lệ tương ứng 10 tỷ đồng. Các công 
ty đã đầu tư đủ vốn theo tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ, vì vậy tổng vốn đầu tư của 3 
Công ty B, C, D tại Công ty A là 50 tỷ đồng. 

Năm 2012, do suy thoái kinh tế nên kết quả hoạt động SXKD của công ty A bị 
lỗ 6 tỷ đồng, dẫn đến vốn chủ sở hữu (mã số 410 của Bảng cân đối kế toán) 
của Công ty A còn lại 44 tỷ đồng. 
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Như vậy, năm 2012 khi Công ty B, Công ty C, Công ty D thực hiện trích lập 
dự phòng khoản đầu tư tài chính tại Công ty A phải căn cứ vào báo cáo tài chính 
năm 2012 của Công ty A, mức trích lập dự phòng tổn thất khoản đầu tư tài 
chính tại Công ty cổ phần A của các Công ty như sau:  

Mức trích lập dự phòng đầu tư tài chính của Công ty B: 

(50 tỷ đồng - 44 tỷ đồng) x 
50
25  = 3 tỷ đồng.  

Mức trích lập dự phòng đầu tư tài chính của Công ty C: 

(50 tỷ đồng - 44 tỷ đồng) x 
50
15  = 1,8 tỷ đồng 

Mức trích lập dự phòng đầu tư tài chính của Công ty D: 

(50 tỷ đồng - 44 tỷ đồng) x 
50
10  = 1,2 tỷ đồng 

d) Xử lý khoản dự phòng: 
Tại thời điểm lập dự phòng nếu các khoản vốn đầu tư vào tổ chức kinh tế bị tổn 

thất do tổ chức kinh tế bị lỗ thì phải trích lập dự phòng tổn thất các đầu tư tài chính 
theo các quy định tại tiết c Điều này; 

Nếu số dự phòng tổn thất đầu tư tài chính phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng, 
thì doanh nghiệp không phải trích lập khoản dự phòng tổn thất đầu tư tài chính; 

Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng, thì doanh 
nghiệp trích thêm vào chi phí tài chính của doanh nghiệp phần chênh lệch. 

Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng, thì doanh 
nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch ghi giảm chi phí tài chính. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2013.  
2. Các doanh nghiệp đã thực hiện trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư 

tài chính trên cơ sở báo cáo tài chính cùng năm của tổ chức kinh tế nhận vốn góp 
khi các cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra xuất toán khỏi chi phí được trừ 
khi xác định thu nhập chịu thuế thì số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng 
thêm tương ứng mà doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách nhà nước sẽ giảm trừ vào 
số phải nộp của năm sau (trường hợp doanh nghiệp chưa nộp thì không phải nộp 
và không phải điều chỉnh lại sổ sách kế toán). 

Các doanh nghiệp đã thực hiện trích lập dự phòng đối với các khoản đầu 
tư tài chính trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của tổ chức kinh tế nhận 
vốn góp (Ví dụ: Công ty mẹ trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn 
năm 2011 đã căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2010 của các tổ chức kinh tế nhận 
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vốn góp), doanh nghiệp đã thực hiện kê khai thuế theo quy định của pháp luật thì 
không thực hiện điều chỉnh lại việc trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính 
theo quy định của Thông tư này.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về 
Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Trần Văn Hiếu 


