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- Cân cử Luật lime thu nhập cả nhăn; Luật sửa đổi, bỗ sung một sỗ điều 
cùa Lưật Thuế ihu nhập cá nhân; Nghị quyết sổ 954/2020/TJBTVQH14 ngà) 
02/0/2020 cùa ủ y  ban Thuởng vụ Quốc hợi ban hãnh diểu chinh mức giảm trử 
gia cánh cùa thue thu nhập cá nhân ITNCN); Nghị dịnh số 65/2013/NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chinh phủ; Thông tu số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 cùa 
Độ Tài chính;

- Căn củ Luật Quân lý thué sổ 38/2019/QI-Ỉ14 ngày 13/06/2019 của Quổc 
hội; Nghị định sổ 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 cùa Chinh phủ bail hành 
quy dịnh chi tiểt một sả điều cùa Luật Quản lý ihue; Thõng Ur sổ 80/2Q2J/TT- 
EỈTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính cỏ hiệu lực từ ngày 01/01/2022 hướng 
dần thì hành một số dicti của Luật Quán lý thuế vả Nghị dịnh sổ 126/2020/NĐ- 
CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Dê dám bão kịp thời hướng dần cho các io chức, cá nhãn thục hiện việc 
quvci toản thuế TNCN thống nhấi theo quy dịnh cua pháp luật Ihoể TNCN, pháp 
luật về quân lý thuế hiện hành, Tổng cục Thuế lưu ỷ một sổ nội dung như sau:

ì .  ỉlồr TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN TI1DẾ

I. Dổi với cá nhân trực liếp quyi-t (oàn vói ctr quan ThuỂ

Cả nhãn cư trú có ihu nhập lừ tiền luong, ticn cõng lừ hai nai trớ lên mà 
không đáp ứng điều kiện đirợc ủy quyền quyểl toán theo quy dịnh ihì phải trực 
liếp khĩti quyết loán thuế TNCN với cơ quan thuc nếu cỏ sổ thuc phải nộp them 
hoặc có số ihuể nộp ihừa dè nghị hoàn hoặc bù irừ vào kỳ khai tliuể lĩốp theo,

Cá nhàn cỏ mặL tại Việt Nam linh trong năm dương Ijch dầu tiền dưửi 183 
Jigáy? nhưng tinh trong 12 ilìáng liên tục kề LỈr ngày dầu tiên có mậL lỊii Việt Nam 
là từ 1S3 ngáy trở lèn ihi năm quyết toán dầu tiên lã 12 thảng liên lục kt- lừ ngàv 
dầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Cá nhân là ngưòi nưởc ngoải két ihúc họp dồng làm việc tại Việt Nam khai 
quyết toán thuế với cơ quan ihuổ tnrớc khi XLiầi cànli. Trưỉmn hựp cá nhân chưa 
ỉảm thù tục quyết toán Ihuc với cơ quan ihue thì (hục hiện úy quyển cho tô chức 
trá thu nhập hoặc tả chức, cá nhãn khảc quyếl toán thuố theo quy dịnh về quyct 
toán thuế đối với cả nhản. Trướng hợp lổ chức trã ihu nhập hoặc tả chúc, cả



nhân khầc nhận úv quven <juyết loan đù phái chịu trảch nhiệm về sổ ihuc TNCN 
phãi nộp thêni hoặc dirợc hoãn trà so thiic nộp thừa của cá  nhân.

Cá nhãn cư Lrú có iliu nhập từ tiền lương, tiền câng dirợc uả từ nuớc ngoài 
và cá nhãn cự irú có thu nhập lữ licit Luừng, lien cộng được liã ũr các tỏ chửc 
QuẠc té, r>ại Kt'r quủn. Linh sự L|uán chua khẵụ trif lime trọng năm thì cá nhân 
phải quyết tpáá trực ttL'p vởi cơ quan thuể, IÍCU cố số time pliãì nộp thêm  hoặc DÓ 
sổ (huề nộp thừa dề nghị hoản hioậc bù trừ vào kỳ khai thuế tíép theo,

Cá nhân cư ưú có thu nhập lừ tiền ỉưnmg,, tiền công dóng thòi thuộc diện 
XŨL giảm thuể do (hiên tai, hoã hoạn, lai nạn, bệnh hiểm nghòo ảnh hưỡng cỉển 
khả nàng Iiộp thuể Lhi không ửy quyển cho lổ chúc, cá nhân irà thu nhập quyỂl 
toán thuế ihaỵ mả phái tn,fc tìểp khai quyct tòổn với cơ  quan thuế theo quy dịnh.

2. Dổi vói tồ cliúc, cú nhân trả (hu nháp lĩr tìẺH lini ng  tiền cồng

TỒ durc, cá nhân trỏ thu nhập LÙ liền luơng, tiền còng có tréch nhiệm khai 
quyểt toán thuc TNCN kluing phàn biệt có phát sính khẩu trừ fhuá hay khủng 
phái sinh khấu trừ thuể và quyết toàn thui!1 TNCN lỉiay cho cá nhân có úy quyển 
Trường họp cá nhãn uỳ quyền quyềt toán thuc' TNCN cho to chức và có so tluic 
phiii nộp thêm sau quyẾt loàn từ 50,000 lỉniny trờ xuống thuộc dìệri dưục miễn 
thui thì tỏ chức, cả nhân trù thu nhập vin kè kluiì thòNịỊ tin cá nhân (luợc irã li HI 
nhỹp đó lụi hè sơ khai lỊLiyct toán thuê thu nhập cá nhũn của tố chúc vả khộng 
iàii£ hợp số thuiỂ phải nộp thém của các cá nhân có so thuẾ phái nộp IhỄm sau 
quyci toán lừ 50,000 <ítSĩiịi trờ xụỏng. Trường họp tô chực trá thu lìhặp íliì quyểt 
Loán thuc TNCN Lrưởc iliờì điểm có hiệu lực của Ngliị dịnb sổ 126/2020/NĐ-CP 
thì kháng xù IV liồí tố.

rrvòng hợp cá nhãn lủ niiirời lao dộng được diỏu chuyến từ tè chúc cù đến 
tổ chức mỏi do lố chức cữ líiực hiộn sáp nhập, hợp nbẩi, chia, tách, chuyền l!Ồì 
loại Kình doanh nghiệp hoặc tồ chức cũ và tồ chức mới [rong cùng một hệ thững 
thi lổ ọ hức mỏi củ trách nhiệm quyct loàn IhuỂ 'rNCN ihco úv quyền của cá 
nhân dồi với cà phần thu nhập do lẳ chức cũ chi irâ và tổ chức trã thu nhập mới 
thu lại chứng lữ khấu irừ thuế TNCN do lổ chúc trà thu nhập cũ cap chữ 
người lao tlộny (ncu cỏ),

Truông iiựp to chức, cá nhân trô thu nhập gi;ũ tìiề, piiấ sảnt chẩm đứt hoạt 
dộng, chấn; dín bợp dồng Koặc tổ chức lại doanh íiiịlùẹp thi phảỉ kluiì quyểi tơịíj 
ihuL* TN CN  đen Ihời đi cm giải Lhề, phũ sân, chum din hoại dộng, dhnii) tỉứi họp 
dồuy hoặc lồ cliức lại doanh nghiệp. Trướng hựp chuyển ttoì Loại liinli doanh 
nghiệp (không bao gồm (loanh nghiệp nlia nuóc cồ phin hóa) roâ do:mh nghiệp 
chuyền tlổi kc thừa loàn bộ ngtứa vụ VẺ thuẾ của doanh tiyíìiệp dược chuyển dồi 
thi không phái khai quyết Loán thuế TNCN don thòi dỉểm cỏ quyết dịnh về việc 
chuyền ífồi tlíMíih nghiệp, doanh nyhìựỊi kliỉii quyếi tn;ín kìiì kổt lỉuìc tiãm.
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3. t)ối vói ũy quyền quyết toán thuể thu nhập cá nhân

Cá nhân cư trú có thu nhập lừ tiền lương, lion công úv quyền quyết toán time 
thu nhập củ nhân cho tồ chức, cả nhằn irá thu nhập, cụ die như sau:

- Cả nhân có ihu nhập từ lien lương, tiòn công kv hợp dồíig lao tiling lừ 03 
iháng trờ lên tạỉ một nơi và thục tc đang làm việc lại dỏ váo thời clicin lò chúc, cá 
nhân Irò ihu nhập thực hiộn việc quyẽt toán thue, kể cà Lrường hợp không làm việc 
dũ 12 tháng trong năm dưcmg lịch, Trường hợp cá nhân lã người lao dộng được 
điều chuyển tìr tổ chức cũ đen lổ chức mới do tổ chức cù thục hiện sáp nhập, hợp 
nhất, chia, tách, chuyền íiổi loại liinh doanh nghiệp hoặc tổ chủc cũ và lổ thức mỏi 
trong cùng mội hệ thong thì cả nhân dược ủy quyền quyét toán thuể cho tổ chúc 
mới.

•Cá nhân cỏ ihu nhập từ lien lương, tiền công kỹ hợp dồng lao độn Li từ 03 
tháng ưỡ lên lại một nơi vả thực tế tlang làm việc tại đó vào thỉri điểm lồ chức, cá 
Ithân irá thu nhập quyel toán ihuế, ktì cả Lrưững hợp không lảm việc ilũ 12 iháng 
Irons năm dưtmg lịch: (lồng itiừi cỏ thu 11 hập vàng liii ờ các nơi khác binh quân 
Ihãny, trúng năm không quá 10 ưiệu đony, và đã được khấu trừ Lhuc TNCN ihco tỳ 
lệ 10% nếu không có yêu cầu quyếl mân thué dối với phần thu nhập này.

- Cá nhản sau khi dà ủy quyền quycl toán thuc, Lồ chức trà ihu nhập dà ihực 
hiện quyết toán ihuo thav cho cá nhân* neu phái hiệrì cá nhân thuộc diệrt trực tiếp 
quyết toán thuế vái cơ quan thuế thì tồ chức trả thu nhập khòng điều chình lại 
quyet toán ihuế TNCN của lổ chức tri thu nhập, chỉ cáp chúng tìr kliỉUí trừ thuể 
cho cá nhân ihco sổ quyet toán và ghi vảo góc dưới bin trãi cùa chứng lừ kháu 
trừ thuế nội dung: "Cóng ty ... đà quvết toán thuể TNCN thay cho Ông/Bô .... 
(theo ủy quyền) rợi dòng (sổ thứ tụ) ... cùa Phụ iục Bảng kc 05-Ì/BK-TNCN” dỏ 
cả nhân irực lìểp quyct toán thuể với cơ quan ihuc. Trường liọrp lố chúc, cả nhân 
trà ihu nhập sừ dụng, chimg lừ khau trử thuế TNCN diệrt tù lỉiì in chuyển iloi lừ 
chửng từ khiu Irừ thuc TNCN điện tứ got vả ghi nội dimịỊ nêu tnẽn vảo băn in 
chuyền (lồi de cung cấp cho người nộp thuế.

II. ĐÓI TƯỢNG KHÔNG PHẢI QUYÉT TOÁN TIIUK

1. Đổi với cá n tỉ A11

Cả nhẵn cỏ thu nhập từ liền lươníi liền công Irong cảc irưòng hợp sau đây 
không phải quyct toán ihuc ihu nhập cả nhân:

- Cá nhân cỏ số thuế thu nhập cả nhân phãỉ nộp thêm sau quyết toán của 
từng năm từ 50.000 đồng trữ xuỗng. Cá nhân được miễn thuế trong trưòng hạp 
nảy lự xác djr»h số tiền thuế được miễn, không hắt buộc pliải nộp hồ sơ quyct 
toản thuể thu nhập cá nliân và kliũng phải nộp lit) SCI miễn thuể. Truửng hợp kỳ 
quyết toàn từ nám 2019 trừ về irưức itâ quyết toán Irưỡc thời tlicni cỏ hiệu lực 
cùa Niiliị định số 126/2020/NĐ-CP thi không xừ !ý hồi tổ;



- Cá nhân cỏ số thuế ihu nhập cá nhân phải nộp nhò hơn sò thuê lỉà tạm nộp 
mà không có yêu cẩu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo;

- Cả nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp dồng lao dộng từ 03 
thảng trờ lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ớ các nơi khác binh 
quân tháng trong năm không quá 10 triệu dông vả dà dược khâu trừ thuê TNCN 
theo tỷ lộ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế (lối với 
phẩn thu nhập này;

- Cá nhân dược người sử dụng lao dộng mua bão hiỏm nhản thọ (trừ bảo 
hiểm hưu trí tự nguyện), bão hièm không bat buộc khác có tích lùv vô phi bảo 
hiểm mà người sử dụng lao dộng hoặc doanh nghiệp bão hiểm dâ khấu trừ thuế 
TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiên phi bão hiểm tương ứng với plìân người 
sử dụng lao dộng mua hoặc dõng góp cho người lao dộng thì người lao dộng 
không phái quyết toán thuế TNCN đôi với phẩn thu nhập này.

2. Dối với tồ chức, cá nhân trà (hu nhập lừ tiền lirơng, tiền công

Tô chức, cá nhân trả thu nlìập từ tiền lương, tiên côm> klìòng phải quyết 
toán thuế TNCN bao gồm: tồ chức, cả nhân trong năm không phát sinh trả thu 
nhập; tỏ chức, cá nhân trả thu nhập tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trọn năm 
dương lịch.

III. GIẢM TRỪ GIA CẢNH

1. Mức giâm trừ  gia cành

Mức giàni trừ gia cảnh được quy định tại Nghị quyết số 
954/2020/UBTVỌỈ114 ngày 02/6/2020 cùa ủy  ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể 
như sau:

- Mức giảm trir dôi với đôi tượng nộp thuế là 11 triệu dong/thána (132 triệu 
đổng/năm);

- Mức giảm trừ dôi với mồi người phụ thuộc là 4,4 triệu dong/tháng.

2. 111 trừ cho tigưòi phụ thuộc

Dê được tính giâm trừ cho người phụ thuộc thi người nộp thuế phải thực hiện 
dâng ký giảm trừ cho người phụ thuộc theo quy (lịnh. Trường họp người nộp thuế 
chưa tinh giàm trừ gia cành cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tinh 
giãnì trừ cho người phụ thuộc kc lừ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người 
nộp thuê thực hiện quyết toán thuế vả có đăng ký giâm trù gia cành cho người phụ 
thuộc. Ricng dôi với người phụ thuộc khác theo lurớng dẫn tại tici d.4, điềm d. 
khoản ỉ, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính 
thi thời hạn dâng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính 
thuế, quá thời hạn nêu trên thi không được tinh giảm trừ gia cảnh cho năm tinh thuế 
dó.
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Trường hợp người nộp thuế thuộc diện uỷ quyền quyết toán chưa tinh giảm 
trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì cùng dược tính giảm trừ 
cho người phụ thuộc kê từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế 
thực hiện quyêt toán uỷ quycn và có dãng ký giàm trừ gia cành cho người phụ 
thuộc thòng qua tổ chức trà thu nhập.

Người lao động làm việc tại dơn vị phụ thuộc, địa điẻm kinh doanh, được 
trả thu nhập từ tiên lương, tiên công từ trụ sở chinh khác tinh thi có thể dăng ký 
giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại cơ quan thuế quân lý trụ sỡ chinh 
hoặc dơn vị phụ thuộc, dịa diêm kinh doanh. Trường hợp người lao động đãng 
ký giảm trừ gia cành cho người phụ thuộc tại đan vị phụ thuộc, địa điểm kinh 
doanh thì dơn vị phụ thuộc, dịa điểm kinh doanh có trách nhiệm chuyển hồ sơ 
chứng minh người phụ thuộc cùa người lao dộng về trụ sở chinh. Trụ sờ chính 
cỏ tráclì nhiệm rả soát, lưu giừ hô sơ chứnẹ minh người phụ thuộc theo quy định 
vả xuât trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiềm tra thuế.

Trường hợp cá nhân thay đôi nơi làm việc thì vần phải thực hiện việc đăng 
ký và nộp hồ sơ chửng minh người phụ thuộc theo hướng dần tại tiết lì.2.1.1.1, 
điềm h, khoản 1. Điều 9 Thông tư so 1 i 1/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bọ 
Tài chính.

3. Hồ sơ giâm trừ gia cành cho nj>iròi phụ thuộc
a) Đối với cá nhản nộp hồ sơ đãng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan 

thuế, hồ sơ bao gồm:

+ lĩãn dăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 07/ĐK-NPT-TNCN ban hành 
kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021 /TT-BTC ngày 29/9/2021 cùa Bộ Tài 
chính.

+ I lô sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng (lần tại điểm g Khoản 1 
Điều 9 Thòng tư sô 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

+ Trường hợp người phụ thuộc do người nộp thuế trực tiếp nuôi dường 
phải lây xác nhận của Uy ban nhân dân xã/phường nơi người phụ thuộc cư trú 
theo mẫu số 07/XN-NPT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 
80/202 l/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tải chính.

b) Trường hợp cổ nhân dăng ký giảm trừ gia cành cho người phụ thuộc 
thòng qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập thi cá nhân nộp hồ sơ đăng ký người phụ 
thuộc theo hướng dần tại điểm a khoản 3 Mục III công văn này cho tổ chức, cá 
nhân trả thu nhập. Tổ chức, cả nhân trà thu nhập tổng hợp theo Phụ lục Bảng 
tông hợp dăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh mẫu số 
07/THĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục il Thông tư số 80/2021/TT- 
iv rc  ngày 29/9/2021 cùa Bộ Tài chinh và nộp cho cơ quan thuế theo quy định.

IV. THỦ TỤC KHAI QUYÉT TOÁN THUẾ

1. Khai quyết toán time

1.1.1 lồ sơ khai quyết toán thuế TNCN
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Tại điểm b tiết 9.2 và điểm b tiết 9.9 Khoản 9 Phụ lục ! han hành kèm theo 
Nghị định sọ 126/202Ọ/ND-CP ngày 19/10/2020 cùa Chính phủ quy định về hồ 
sơ khai quyct toán thuế TNCN.

Tại Khoản 2 Điều 87 Thông tự số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ 
Tài chính hướng dan: "2. Mau biêu hồ sơ khai thuế qity định tại Thông tư này 
được áp dụng đoi với các kỳ tinh thuê bắt đầu từ ngày 01/0 ì/2022 trở di. Doi 
với khai qiiyêt toán thuế cùa kỳ tinh thuê năm 202 ì cũng được áp dụng theo mau 
biêu hồ sơ (Ịuy định tụi Thông tư này. "

Theo đỏ, hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN từ kỳ tính thuế năm 2021 như
sau:

a) Đôi với cả nhân khai quyct toán thuế TOCN trực tiếp với cơ quan thuế, 
hô sơ quyết toán thue TNCN bao gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mầu so 02/QTT-TNCN ban 
hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngây 29/9/2021 của Bộ 
Tài chính.

- Phụ lục hàng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mầu số 02-1/BK- 
ỌTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/202 l/TT-BTC ngày 
29/9/2021 cúa Iỉộ Tài chinh.

- Bản sao (bản chụp từ bản chính) các chứng từ chửng minh số thuế dà 
khâu trừ, dà tạm nộp trong năm, số thuế dã nộp ờ nước ngoài (nếu có). Trường 
hợp tô chức trả thu nhập không cấp chửng từ khấu trừ thuê cho cá nhân do tô 
chức trà thu nhập đà chấm dứt hoạt dộng ilìi cơ quan thuế căn cử cơ sờ dữ liệu 
của ngành thuế dẻ xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không 
bẳt buộc phải có chứng từ khâu trừ thuê. Trường hợp tổ chức, cả nhân trả thu 
nhập sử dụng chứng từ khâu trừ thuế TNCN điện tử thì người nộp thuế sử dụng 
bản thê hiện của chúng từ khâu trừ thuê TNCN điện từ (bản giấy do người nộp 
thuế tự in chuyển dôi từ chửng từ khấu trừ thuế TNCN diện tử gốc do tổ chức, 
cá nhân trả thu nhập gửi cho người nộp thuế).

- Bân sao Giấy chứng nhận khâu trừ thuế (ghi rò đà nộp thuế theo tờ khai 
thuế thu nhập nào) do cơ quan trà thu nhập cap hoặc Bản sao chứng từ ngân 
hàng đôi với sỏ thuế đà nộp ỡ nước ngoài có xác nlìận cùa người nộp thuế trong 
trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuê nước ngoài 
không cắp giấy xác nhận sổ thuê dà nộp.

- Bản sao các hỏa liơn chứng từ chửng minh khoản đỏng góp vào quỳ từ 
thiện, quỳ nhân dạo, quỳ khuyến học (nêu có).

- Tài liệu chửng minh vê sô ticn đã trả của đom vị, tỏ chức trả thu nhập ừ 
nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc te. Oại 
sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập lừ nước ngoài.

- 1 ỉồ sơ đăng ký người phụ thuộc theo hướng đẫn tại điềm a khoán 3 Mục 
III công văn này (nếu tính giảm trừ cho người phụ thuộc tại thời diêm quyết toán 
thuê dôi với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký người phụ thuộc).
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b) Dối với tổ chức, cá nhân trà thu nhập, hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN 
như sau:

- Tờ khai thuyết toán thuế thu nhập cá nhàn mầu sổ 05/QTT-TNCN ban 
hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ 
Tài chinh.

- Phụ lục bàng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tinh thuế theo bicu lùv tiến 
từng phân mẫu sô 05-1 /BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 
số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của I3Ộ Tài chính.

- Phụ lục bàng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tinh thuế theo thuế suất toàn 
phần mẫu sỏ 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 
80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chỉnh.

- Phụ lục bàng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mầu số 05- 
3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC 
ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chỉnh.

c) Trường hợp cá nhân thực hiện ủy quỵền cho tổ chức trả thu nhập quyết 
toán thay thì cá nhân lập Giây uỷ quyên quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ kỳ 
tính thuc năm 2021 theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục 
II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

1.2. Khai bổ sung hè sơ khai quyết toán thuế TNCN

- Trường hợp tổ chức, cá nhân khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ 
thuế thi chi phải nộp Bồn giãi trinh khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, 
không phải nộp Tờ khai bô sung.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì 
người nộp thuế khai bồ sưng hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai. sót, đồng 
thời tòng hợp số liệu khai bò sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

- Trường hợp tò chức, cả nhân đà nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thi:

+ Đôi với cá nhân trực tiêp khai thuế, trực tiếp quyết toán time chi khai bổ 
sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

+ Dối với tò chức, cả nhân trả tim nhập từ tiền lương, tiền công thi dông 
thời phải khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm và tờ khai tháng, quý cỏ 
sai, sót lương ứng.

2. Noi nộp hồ sư kliỉii quyết toán thuế

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo hướng dẫn 
cụ thề tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 
Chỉnh phủ. Trường hợp cá nhàn khai và nộp từ khai quyết toán thuê TNCN tại 
trang web https://canhan.gdt.gov.vn thì hộ thống cỏ chức năng hồ trợ xác định 
cơ quan thuế quyết toán dựa trên thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh 
trong năm do cá nhân kê khai.

https://canhan.gdt.gov.vn
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Nơi nộp hổ sơ quyêt toán thuc thu nhập cá nhân được xác định cụ thê như
sau:

2.1. Đối với tò chức trã thu nhập nộp hồ sơ khai quyết toán thuê TNCN cho 
cơ quan Thuế trực tiếp quân lý tô chức trả thu nhập đó.

2.2. Dôi với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế

- Cá nhân CƯ trú có thu nhập tiền lương, tiên công tại một nơi và thuộc diện 
tự khai thuê trong năm thi nộp hô sơ khai quyct toán thuế tại cơ quan thuê nơi cá 
nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại điểm a Khoản 8 Điều 11 
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Trường hợp cả nhân cỏ thu nhập tiền lương, tiền 
công tại hai nơi trờ lên bao gồm cà trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai 
trực tiêp, vừa có thu nhập do tô chức chi trả dà khau trừ thì cá nhân nộp hồ sơ 
khai quyếi toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. 
Trường hợp không xác dịnh dược nguồn thu nhập lởn nhất trong năm thì cá 
nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tò 
chức chi trả hoặc nơi cả nhân CƯ trú.

- Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả 
khâu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thúc như sau:

+ Cá nhân dâ tính giâm trừ gia cảnh cho bàn thân tại tổ chức, cá nhân trả 
thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuê tại cơ quan thuế trực tiếp quản 
lý tô chức, cá nhân trả thu nhập dó. Trường hợp cá nhân cỏ thay dôi nơi làm việc 
và tại tô chức, cá nhàn trà thu nlìập cuôi cùng có tính giáiìì trừ gia cảnh cho bàn 
thân thì nộp hô sơ khai quyêt toán thuê tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân 
trà thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ 
chức, cả nhân trả ihu nhập cuối cùng không tinh giảm trừ gia cảnh cho bân tlìân 
thi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhãn cư trú. Trường 
họp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh CỈ10 bản thân ở bat cứ tỏ chức, cá nhân 
trà thu nhập nào thi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân 
cư trú.

+ Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao dộng, hoặc ký hợp 
dồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp (lổng cung cấp dịch vụ cỏ thu nhập 
tại một nơi hoặc nhiều nơi ilà khấu trừ 10% thì nộp hả sơ khai quyết toán thuế 
tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Cá nhàn cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi 
hoặc nhiêu nơi nhưng tại thời diêm quyết toán không làm việc lại tồ chức, cá 
nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi 
cá nhân cư trú.

- Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp 
quyêt toán thuê TNCN với cơ quan thuê có hô sơ dê nghị giâm thuê do thiên tai, 
hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghẻo thi nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế chinh là cơ



quan thuc nơi cá nhân nộp hô sơ giâm thuê. Cơ quan thuế xử lý hồ sơ giảm thuế 
có trách nhiệm xử lý hồ sơ quyết toán thuế theo quy định.

V. THỜI HẠN NỘP HÒ s ơ  KHAI QƯYÉT TOÁN THUẾ
Căn cứ quy định tại diêm a. điẻm b Khoản 2 Điểu 44 I.uật Quân lý thuế số 

38/2019/ỌH14 của Quốc hội quy định thời hạn khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế 
TNCN như sau:

- Dõi với tỏ chức trà thu nhập: Thời hạn nộp hô sơ khai thuế quyết loan 
thue chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 ke từ ngày két thúc năm 
dương lịch.

- Dôi với cá nhân trực tiếp quyêt toán thuê: Thời hạn nộp hồ sơ quyêt toán 
thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thử 04 kề từ ngày kết thúc năm 
dương lịch. Trường hợp cá nhản cỏ phái sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp 
tờ khai quyct toán thuế theo quy (lịnh thì không áp dụng phạt dối với vi phạm 
hành chinh khai quyết toán thuế quá thời hạn.

- Trường hợp thời hạn nộp hô sơ quyết toán tlìuố trùng với ngày nghi theo 
quy định thi thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế dược tính là ngày làm việc tiếp 
theo của ngày nghi dó theo quy định của Bộ luật Dân sự.

VI. TRÁCH NHIỆM TIẺP NHẬN VÀ x ử  LÝ HÔ s o  QUYÉT TOÁN 
THUÉ THU NHẬP CẢ NHÂN CỦA c ơ  QUAN THUÉ

- Cơ quan thuc có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc người nộp 
thuế thực hiện quyểt toán thuế, nộp thuế đúng quy lỉịnh đổ tránh người nộp thuế 
bị xử lý vi phạm theo quy định cùa pháp luật.

- Dê thúc đây việc cá nhản sữ dụng dịch vụ khai thuố điện tử (theo hưởng 
dần tại công văn số 535/TCT-DNNCN ngậy 03/03/2021 của Tồng cục Thuế) và 
nộp thuế điện tử dành cho cá nhân trên thiết bị di động (theo hướng dần tại công 
văn số 4899/TCT-CNTT ngày 14/12/2021 cùa Tổng cục Thuế về việc triển khai 
ứng (lụng Thuế diện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile 1.0)). Tồng cục Thuế 
tlẽ nghị Cục Thuế/Chi cục Thuế đây mạnh hơn nửa việc cấp tài khoản giao dịch 
thuê điện từ CỈ10 cá nhân nhăm tạo điêu kiện thuận lợi cho nẸirời nộp thuế thực 
hiện quyết toán thuế, đồng thời, tuyên truyền đề cổ nhân bict dược lại ích của 
việc sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử do cơ quan thuế cấp như: cá nhân 
khai quyết toán thuế, nộp thuế bằng phương thức diện tử (qua trang web 
https://canhan.gdt.gov.vn, ứng dụng “Thuế điện tứ” trên các thiết bị thòng minh) 
sè giúp cho việc khai thuê quyêi toán thuế, nộp thuế của cá nhân trở nên thuận 
tiện, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả hơn mà cá nhân không cần nộp hồ sơ quyết 
toán thuế bàng giàv cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế tuyên truyền, hướng dần CỈ10 cá nhân nộp thuế bẳng phương 
thức diện tử trên ừng dụng Thuê diện tử trên thiêt bị di dộng như hướng dần tại
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Phụ lục II Quy trình nộp thuê điện tử cho cá nhân, ban hành kèm theo công vãn 
số 4899/TCT-CNTT ngày 14/12/2021 cùa Tổng cục Thuế.

- Cơ quan thuê tô chức thực hiện việc tiêp nhận hô sơ quyêt toán thuê thu 
nhập cá nhân theo nguyên tẳc tạo diều kiện thuận lợi về địa điểm, nhân sự, thời 
gian tiếp nhận hồ sơ đàm bào tiếp nhận hết hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá 
nhân trong thời hạn quy định.

- Cơ quan Thuê sau khi đã châp nhận hô sơ quyêt toán thuê thu nhập cá 
nhân thì thực hiện rà soát và xử lý các hồ sơ khai quyết toán thuế chưa được 
hạch toán trên hệ thống ứng dụng CNTT cùa ngành Thuế; xừ lý hồ sơ theo quy 
định mà không được trả lại hồ sơ quyết toán thuế nếu cá nhân không có yêu cầu 
điều chinh cơ quan thuế quyết toán.

Trên đây là hướng dẫn của Tổng cục Thuế về một số nội dung quyết toán 
thuế thu nhập cá nhân theo quy định cùa pháp luật thuế TNCN hiện hành. Trong 
quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế phản ánh về Tổng 
cục Thuế để có hướng dẫn xử lý kịp thời./ýtylt/
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