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Gần đây, nhiều Cục thuế như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, An Giang,… đã 

có hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016, Grant Thornton Việt Nam 

tổng hợp các hướng dẫn đáng lưu ý nhằm hỗ trợ các khách hàng trong 

công việc quyết toán thuế TNCN năm 2016 cho nhân viên Việt Nam và người 

nước ngoài trong các nội dung sau: 
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Bản tin về thuế số 5-2017 
 
1.Đối tượng nào phải quyết toán thuế TNCN? 

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có số thuế phải nộp thêm hoặc 

có số thuế nộp thừa có nhu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau. 

Tổ chức chi trả thu nhập (Công ty, Văn phòng đại diện, chi nhánh…) thuộc diện 

khai thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết 

toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền 

không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai 

quyết toán thuế TNCN. 

2.Khi nào thì người nộp thuế phải nộp tờ khai quyết toán 

thuế TNCN? 

Đối với trường hợp có phát sinh thêm số thuế phải nộp: Thời hạn nộp hồ sơ và 

nộp thuế chậm nhất là ngày 31/3/2017. 

Đối với trường hợp có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn: Cá nhân có thể nộp hồ sơ 

bất cứ thời điểm nào trong năm (kể cả sau 31/3/2017) mà không bị phạt. Do đó cá 

nhân nên tránh nộp hồ sơ vào khoảng thời gian cuối tháng 3. 

3.Cá nhân phải tự quyết toán hay có thể ủy quyền cho 

Công ty quyết toán? 

Về cơ bản, Công ty có thể quyết toán thuế TNCN cho cá nhân có thu nhập từ tiền 

lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá 

nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết 

toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có thu 

nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng 

đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán 

thuế đối với phần thu nhập này. 

Để Công ty có thể quyết toán thay cho cá nhân thì cá nhân phải có văn bản ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-

TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài 

chính.  

 

Trường hợp Công ty có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán 

thuế thì Công ty có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền trong đó phản 

ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN đồng thời cam kết tính 

chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung 

trong danh sách. 

Người nước ngoài là đối tượng cư trú thuế tại Việt Nam mà vừa có thu nhập 

từ nước ngoài, vừa có thu nhập tại Việt Nam thì trực tiếp quyết toán với cơ 

quan thuế trên toàn bộ thu nhập phát sinh trong năm. 

Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc 

tại Việt Nam khai quyết toán thuế với Cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. 

4. Thủ tục thay đổi các thông tin liên quan đến cấp 

MST (bao gồm CMND và các thông tin trên giấy khai 

sinh): 

Trường hợp thay đổi các thông tin liên quan đến cấp MST (bao gồm CMND và 

các thông tin trên giấy khai sinh) thì Công ty tập hợp mẫu 20/ĐK-TCT (theo 

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) của cá nhân 

nộp cho Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cơ quan thuế thực hiện cập nhật 

thông tin thay đổi của từng NPT trên ứng dụng TMS). 
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Bản tin về thuế số 5-2017 
 
5.Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNCN 

 Tính toán thuế TNCN cần lưu ý gì? 

o Cần xác định đối tượng cư trú xem cá nhân là đối tượng cư trú thuế hay là đối 

tượng không cư trú thuế. 

o Xác định số lượng nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận 

được trong năm. 

 Các khoản được giảm trừ khi tính thu nhập tính thuế TNCN đối với thu nhập từ 

tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú: 

o Giảm trừ gia cảnh: 108 triệu đồng/năm cho người nộp thuế và 43,2 

triệu/người phụ thuộc đủ điều kiện/năm. 

o Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo 

hiểm bắt buộc và khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện (tối đa 12 triệu/năm). 

o Khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học thông qua các tổ chức đủ 

điều kiện. 

Tỷ giá sử dụng quy đổi khi nhận thu nhập bằng ngoại tệ:  

o Sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế mua vào của ngân hàng cá nhân mở tài 

khoản giao dịch tại thời điểm phát sinh thu nhập.  

o Trường hợp cá nhân không mở tài khoản giao dịch tại Việt Nam thì phải quy 

đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ mua vào của Ngân hàng 

thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm phát sinh thu nhập.   

Một số khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế như:  

o Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc;  

o Khoản người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm 

không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm;  

o Khoản chi về phương tiện đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc 

và ngược lại theo quy chế của đơn vị;  

o Khoản tiền nhận được do Công ty chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình 

người lao động theo quy định chung của Công ty và phù hợp với mức xác 

định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 

Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế: 

 

o Thu nhập làm căn cứ quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành 

thu nhập tính thuế, là thu nhập thực nhận (không bao gồm thu 

nhập được miễn thuế) cộng (+) các khoản lợi ích do người sử 

dụng lao động trả thay cho người lao động (nếu có) trừ (-) các 

khoản giảm trừ.  

o Trường hợp người sử dụng lao động áp dụng chính sách “tiền thuế 

giả định”, “tiền nhà giả định thì thu nhập làm căn cứ quy đổi thành 

thu nhập tính thuế không bao gồm “tiền thuế giả định”, “tiền nhà giả 

định”. 

 Khấu trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài có được bù trừ vào số thuế phải 

nộp ở Việt Nam không? 

o Khoản thuế đã nộp ở nước ngoài có thể được bù trừ vào số thuế 

phải nộp ở Việt Nam nếu phát sinh nghĩa vụ thuế từ phần thu nhập 

ở nước ngoài theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với nước 

ngoài đó. 

o Cá nhân cần nộp bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã 

nộp ở nước ngoài. Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước 

ngoài, Cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế 

đã nộp, cá nhân có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ 

thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ 

quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với 

số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của cá nhân. 
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