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V/v khai thuế thu nhập củ nhản.

Hà Nội, ngày 0/  tháng-ĩ- năm 2021

rồng cục Thuê nhận được phản ánh vướng mấc của các Cục Thuế tronẸ 
quả trình thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/ỌH14 và Nghị định so 
126/2020/NĐ-CP ngậy 19/10/2020 của Chính phủ CỊUV định chi tiết một sô điêu 
cùa Luật Quàn lý thuế. Ve vấn đề này. Tồng cục Thue có ý kiến như sau:

1. v ề  kha i  thuế  T N C N  tháng , quý

- Tại Điều 8 Nghị dịnh số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 
phú quy định chi tict một số diều của Luật Quản lý thuể quy định:

"Diều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo nămt 
khai theo từng lơn phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế

1. Các loại thuế, khoản thu khúc thuộc ngàn sách nhà nước do cơ quan 
quản lý thuế quàn ỉý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:

a) Thuế giả trị gia tâng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp ngirời nộp 
thuế đáp inig các tiêu chi theo quy định tại Diêu 9 Nghị định này ỉ hì được lựa 
chọn khai theo quý.

2. Cúc loại thuế, khoản thu khác thuộc ngán sách nhà nước khai theo quỷ,
bao gôm:

c) Thuế thu nhập cả nhân đỏi với tò chức, cả nhận trả thu nhập thuộc diện 
khẩu trừ thuế theo qĩty định cùa pháp luật thuế thu nhập cả nhân. mà tổ chức, cả 
nhân trả thu nhập đó thuộc diện khai thuế giả trị gia tàng theo quý và lựa chọn 
khai thuế tìm nhập cá nhàn theo quỷ; có nhàn cỏ thu nhập từ tiền lương, tiền 
cổng trục tiếp khai thuế với cơ quan thuế và lựa chọn khai thuế thu nhập cả 
nhân theo quý.

- Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 
Chính phủ quy định:

"Điều 9. Tiêu chí khai thuế theo quý' đổi với thuế giả trị gia tănơ và thuế  
thu nhập cả nhân

I. Tiêu chi khai thuế theo quỷ



a. Ị) ỉygicợi nộp thue thuọc aiẹn Ktĩai inue gia irf p iu  lurtg T - -

qity định tại điếm a khoản 1 Điêu 8 Nghị định này nếu cỏ lóng doanh thu ban 
hàng hoả và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kê từ 50 tỳ' đóng trởxuông thì 
được khai thuế giả trị gia tâng theo quý. Doanh thu bán hànạ hóa, cung cap 
dịch vụ được xúc định là tống doanh thu trên các tờ khai thuê giá trị gia tcĩng 
của cảc kỳ' tinh thuế trong nâm dirơng lịch.
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b) Khai thuê thu nhập cả nhân theo quý như sau: - 7
b.ỉ) Ngicời nộp íhué thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo thảng .. 

được quy định tại điểm a khoản 1 Điểu 8 Nghị định này nếu đù điêu kiện khai 
thuể giả trị gia tăng theo quỷ thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cả nhàn theo
quỵ.

ỂP

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp cảc cơ quan hành chính nhà 
nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ qụan đảng, đọàn thê, tô chức chinh 
trị - xã hội,... có phát sinh trả thu nhập từ tiên lương, tịên công nhưng khong 
phát sinh doanh thu bán hàne hóa, dịch vụ thì thuộc đôi tượng khai thuê thu 
nhập cá nhân theo quý.

2. v ề  khai  Ihuế T N C N  cùa  tổ chức,  cá n h â n  k h ô n g  p h á t  s inh  t r à  th u
nhập

- Tại khoản 6 Điều I Luật sửa đổi, bổ sung một sổ diều của Luật thuế Thụ 
nhập cá nhân ngày 22/11/2012 quy định:

"6. Điều 24 đieợc sữa đỏi, bổ sung như sau:

“Điều 24. Trách nhiệm của tẻ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm  
của đoi tuựìĩg nộp thuê là cá nhân cư trú

ỉ. Trách nhiệm kê kỉĩai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định 
như sau:

a) Tồ chức, cả nhân trà thu nhập có trách nhiệm kẽ khai, khấu trừ, nộp 
thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đôi với các ìoại thu nhạp chfu 
thuế trả cho đổi tượìĩg nộp thuế;

II

- Tại điểm 9.9 khoản 9 Phụ lục I - Danh mục hồ so  khai thuế ban hành 
kèm theo Nghị định sô 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chm h phu auv 
định: "  M ^

kht ,huả cùa tồ chức- cú nhân lrá ‘hu nhập kháu trừ thuê đổivới tiên hrơỉĩg, tiên còng

ci) Hồ sơ khai thuế thảng, quỳ
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Tờ khai thuê thu nhập cả nhân (áp dụng đổi với tố chức, cả nhân trà các 
khoán thu nhập từ tiên lương, tiền công) mầu sổ 05/KK-TNCN. ”

Căn cứ các quỵ định nêu trên, chi trường hợp tồ chức, cá nhân phát sinh
tra thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập
ca nhân. Dọ đỏ, trường họp tồ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu
thue thu nhập cá nhận thì khòng thuộc diện điều chinh của Luật thuế Thu nhập
ca nhàn, riieo đỏ, tô chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu
n lạp ca nhan tháng/quý nào thi không phải khai thuế thu nhâp cá nhân cùa 
iháng/quý đó.

Tông cục Thuế thông báo đề Cục Thuế các tinh, thành phố trực thuộc 
Trung ương được biết./.

Nơi nhận:
- Như ưèn;
- Vụ Chinh sách;
-V ụ  Pháp ché;
- V ụ K ẻ khai và  K c toán thuể;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN. h  L


