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Dịch vụ hỗ trợ luân chuyển nhân sự quốc tế

Cập nhật thuế TNCN về điều kiện giảm trừ
gia cảnh, tiền thưởng khuyến khích hiệu
quả và giảm thuế TNCN khi làm việc tại
khu kinh tế
Tháng 5/2017
Trong bản tin tháng này, Grant Thornton Việt Nam cập nhật về chính sách về thuế
TNCN để Quý Doanh nghiệp tham khảo như sau:
1. Tổng Cục thuế hướng dẫn thuế về điều kiện giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN.
2. Chính sách thuế thu nhập cá nhân từ tiền thưởng khuyến khích hiệu quả.
3. Giảm 50% thuế TNCN phải nộp đối với nhân viên đến làm việc tại khu kinh tế.

1

Tax Newsletter No 08 - 2017

1. Tổng Cục thuế hướng dẫn thuế về
điều kiện giảm trừ gia cảnh khi tính
thuế TNCN

việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật
với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) thì các
khoản tiền thưởng khác là thu nhập chịu thuế thu
nhập cá nhân.

Tổng Cục thuế vừa có Công văn hướng dẫn rằng
trường hợp ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại;
cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột mà cá
nhân người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi
dưỡng nhưng không thỏa mãn điều kiện là cá nhân
không nơi nương tựa thì không đủ điều kiện để
người nộp thuế thu nhập cá nhân tính giảm trừ gia
cảnh khi tính thuế TNCN.

Đối với khoản tiền thưởng khuyến khích hiệu quả
cho tập thể đơn vị mà Công ty phân bổ cho cá
nhân trong Công ty thì khoản thu nhập này là thu
nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Grant Thornton khuyến nghị các Doanh nghiệp
soát xét lại các người phụ thuộc đã đăng ký của
nhân viên công ty để đảm bảo chỉ đăng ký người
phụ thuộc đủ điều kiện giảm trừ gia cảnh.

2. Chính sách thuế thu nhập cá nhân từ
tiền thưởng khuyến khích hiệu quả

3. Giảm 50% thuế TNCN phải nộp đối
với nhân viên đến làm việc tại khu kinh
tế.
Cục thuế Hà Nội có hướng dẫn đối với trường hợp
Công ty cử nhân viên đến làm việc tại khu kinh tế
để thực hiện hợp đồng dịch vụ đã ký kết với doanh
nghiệp tại khu kinh tế thì các nhân viên này thuộc
đối tượng được giảm 50% số thuế TNCN phải nộp
cho thời gian làm việc tại khu kinh tế này.

Tổng cục Thuế nhận hướng dẫn rằng trừ các tiền
thưởng nêu tại điểm e, Khoản 2 Điều 2 của Thông
tư số 111/2013/TT-BTC (ví dụ như: Tiền thưởng
kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong
tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh
hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy
định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; Tiền
thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng
quốc tế, cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh
được Nhà nước Việt Nam thừa nhận, thưởng về
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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, xin vui lòng
truy cập
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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