Dịch vụ hỗ trợ luân chuyển nhân sự quốc tế

Quyết toán thuế TNCN cho
người cư trú cho năm 2016
Tháng 12 năm 2016

Theo quy định của Luật thuế TNCN, cá nhân được xác định là đối
tượng cư trú thuế của Việt Nam trong năm 2016 và có thu nhập từ tiền
lương sẽ phải có nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN với thời hạn cuối
cùng để kê khai và nộp thuế là ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Bản tin cập nhật về thuế 12/2016

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế, Cơ quan
thuế thường đưa ra các điều chỉnh thuế liên quan
đến các tình huống điển hình như sau:
• Xác định không đúng kỳ quyết toán thuế dẫn đến
kê khai không đúng kỳ thu nhập chịu thuế, nộp
tờ khai quyết toán thuế chậm so với thời hạn
quy định.
• Không kê khai đầy đủ các nguồn thu nhập từ
tiền lương và tiền công hay kê khai nguồn thu
nhập ở nước thấp hơn so với thực nhận khi
quyết toán cho cá nhân cư trú có nguồn thu
nhập toàn cầu.
• Xác định công thức tính tỷ lệ tiền nhà vào thu
nhập chịu thuế không phù hợp với hướng dẫn
của Tổng Cục thuế.
• Xác định chưa đúng thu nhập chịu thuế TNCN
đối với các khoản lợi ích bằng tiền và lợi ích
không bằng tiền mà cá nhân nhận được và các
tài liệu chứng minh đi kèm chưa đầy đủ.
• Giảm trừ gia cảnh nhưng không đăng ký đúng
thời điểm, không có tài liệu chứng minh hay
người phụ thuộc không đủ điều kiện để được
giảm trừ.
• Không kê khai nghĩa vụ thuế TNCN của các
chuyên gia nước ngoài sang làm việc ngắn hạn
tại Doanh nghiệp.
• Lỗi vi phạm thủ tục hành chính thuế liên quan
đến tờ khai thuế, thông báo nghĩa vụ thuế của
các nhân viên của nhà thầu sang làm việc tại
Doanh nghiệp.
• Khấu trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài vào số
thuế phải nộp ở Việt Nam nhưng không có tài
liệu chứng minh theo đúng quy định.

• Áp dụng miễn thuế TNCN theo hiệp định tránh
đánh thuế hai lần nhưng không nộp hồ sơ đề
nghị miễn hoặc có nộp nhưng không đúng
khung thời hạn quy định.

Grant Thornton Việt Nam rất sẵn sàng trợ giúp các
cá nhân, doanh nghiệp trong việc lập hay soát xét
tờ khai quyết toán thuế TNCN cho năm 2016 để
đảm bảo tính đúng, tính đủ thuế nghĩa vụ thuế
TNCN hay áp dụng một cách phù hợp các quy định
thuận lợi theo các điều khoản của các Hiệp định
tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam ký kết với các
nước cho từng trường hợp cụ thể.

Thông tin thêm về Dịch vụ hỗ trợ nhân sự luân
chuyển quốc tế đăng tải tại:
http://www.grantthornton.com.vn/en/services/tax/glo
bal-mobility-services/
Vui lòng liên hệ với các chuyên gia thuế của
Grant Thornton Việt Nam để được hỗ trợ cụ thể.

Liên hệ
Bản tin chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo.
Grant Thornton Việt Nam không chịu trách nhiệm
về các sai sót trong bản tin này, cũng như các tổn
thất gây ra do việc sử dụng các thông tin từ Bản tin
này mà không có ý kiến tư vấn chính thức từ Grant
Thornton Việt Nam trước khi thực hiện.

Để tải xuống các bản tin này
Xin vui lòng đăng nhập vào trang
web của chúng tôi:
http://www.grantthornton.com.vn/

Xin liên hệ với các chuyên gia tư vấn chuyên
nghiệp của chúng tôi nếu quý vị có nhu cầu cần sử
dụng các thông tin từ Bản tin này hoặc cần sự trợ
giúp của Grant Thornton Việt Nam.
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