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Bản tin pháp luật SAMCO kỳ 39 giới thiệu đến 

Quý độc giả những nội dung cần lưu ý khi quyết toán 

thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập 

cá nhân (TNCN) theo hướng dẫn của Tổng Cục Thuế 

và những thông tin pháp luật cập nhật khác.  

NHỮNG NỘI DUNG CẦN LƯU Ý KHI 

QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN VÀ THUẾ TNCN 

NĂM 2017 

A. QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 

I. Các căn cứ pháp lý để xác định số thuế TNDN 

phải nộp khi quyết toán thuế TNDN năm 2016: 

1. Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 có hiệu lực 

kể từ ngày 01/01/2009, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Luật số 32/2013/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 

01/01/2014; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 

có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015. 

2. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Thuế TNDN, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị 

định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 và Nghị 

định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính 

phủ. 

3. Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 

của Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông 

tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư số 

96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. 

II. Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2016 

Ngày 24/6/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành công 

văn số 2512 /TCT–CS gửi Cục thuế các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương giới thiệu nội dung mới 

của Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 

của Bộ Tài chính. Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu 

lực thi hành từ ngày 6/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính 

thuế 

thuế TNDN từ năm 2015 trở đi. Trong năm 2016, 

về cơ bản Chính phủ và Bộ Tài chính không ban 

hành văn bản pháp quy mới sửa đổi, bổ sung về thuế 

TNDN. Vì vậy, các chính sách và quy định được 

tiếp tục thực hiện khi quyết toán thuế TNDN cho kỳ 

tính thuế 2016. 

Ngoài ra, trong năm 2016 vừa qua, Bộ Tài chính, 

Tổng cục Thuế có ban hành một số văn bản hướng 

dẫn liên quan đến thuế TNDN. Do đó, bên cạnh các 

nội dung đã được quy định tại văn bản pháp quy về 

thuế TNDN thì doanh nghiệp cần lưu ý thêm một 

số nội dung khi thực hiện quyết toán thuế TNDN 

năm 2016 như sau: 

1. Điều chỉnh điều kiện xác định khoản chi được 

trừ khi xác định thu nhập chịu thuế về chứng từ 

thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản chi 

có hoá đơn mua HH, DV từng lần có giá trị từ 20 

triệu đồng trở lên. 



  

Thông tư số 173/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính (sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 

15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC) có hiệu lực thi 

hành từ ngày 15/12/2016. Thực hiện quy định tại 

Thông tư số 173/2016/TT-BTC thì kể từ ngày  

15/12/2016 đã bỏ quy định “chứng từ thanh toán 

qua ngân hàng được chuyển tiền từ tài khoản của 

bên mua sang tài khoản của bên bán phải là tài 

khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế” 

Trường hợp trước ngày 15/12/2016 nếu tài khoản 

của bên mua và tài khoản của bên bán là tài khoản 

chưa đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế 

nhưng xác định được giao dịch mua bán hàng hóa 

giữa người mua và người bán là có thật; hóa đơn 

do người bán xuất cho người mua là hóa đơn hợp 

pháp; bên bán có khai thuế theo quy định thì người 

mua tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng các điều 

kiện khác về tính vào chi phí được trừ theo quy định. 

2. Chi phí khấu hao tài sản cố định 

Chi khấu hao đối với tài sản cố định năm 2016 

được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế 

toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản 

cố định ban hành kèm theo Thông tư số 

45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư số 

147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi 

Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

3. Về khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực 

tiếp cho người lao động được tính vào chi phí 

không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực 

hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. 

- Khoản chi phí tư vấn thuế TNCN cho người 

lao động là người nước ngoài không phục vụ cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh, không được coi là 

khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động 

do đó không được tính vào chi phí được trừ khi 

tính thuế TNDN. 

- Khoản chi phí tư vấn khám sức khỏe cho 

người lao động, Khoản chi phí mua bảo hiểm xe 

máy cho người lao động là khoản chi có tính chất 

phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động. 

Đối với doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ 

phần có vốn góp chi phối của Nhà nước có các 

khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho 

người lao động được tính vào chi phí được trừ khi 

tính thuế TNDN theo quy định nêu trên, nếu doanh 

nghiệp có trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi theo 

quy định thì cần phải đảm bảo nguyên tắc một 

khoản chi phúc lợi không hạch toán trùng từ 2 

nguồn nêu trên. 

 

 

4. Về việc trích lập, sử dụng và quản lý quỹ 

phát triển khoa học công nghệ 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của 

liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính 

hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. 

5. Thuế suất thuế TNDN 

Thuế suất thuế TNDN phổ thông áp dụng năm 

2016 là 20%. 

6. Về ưu đãi thuế TNDN 

6.1. Về việc chuyển sang áp dụng thuế suất ưu đãi 

17% đối với các doanh nghiệp đang được áp dụng 

thuế suất ưu đãi 20% từ năm 2016 

Tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-

CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định việc 

sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 20 Nghị định số 

218/2013/NĐ-CP về thuế TNDN thì: 

 “...e) Tính đến hết kỳ tính thuế năm 2015 trường 

hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư đang được áp 

dụng thuế suất ưu đãi 20% quy định tại Khoản 3 Điều 

15 Nghị định này thì kể từ 01 tháng 01 năm 2016 

được chuyển sang áp dụng thuế suất 17% cho thời 

gian còn lại....” 

Căn cứ quy định nêu trên thì chỉ các doanh nghiệp 

tính đến hết kỳ tính thuế năm 2015 đang được áp 

dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 20%, đến năm 

2016 đáp ứng điều kiện được áp dụng thuế suất thuế 

TNDN 20% quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 

số 218/2013/NĐ-CP mới được chuyển sang áp dụng 

thuế suất thuế TNDN 17% cho thời gian còn lại kể từ 

ngày 01/01/2016. 

6.2. Về việc ưu đãi thuế TNDN đối với DN hoạt 

động chế biến nông sản, thủy sản. 

… 

6.3. Ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở thực hiện xã 

hội hóa 

… 

6.4. Ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư 

mở rộng, đầu tư thường xuyên 

- Tại Điều 5 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 

12/8/2016 của Bộ Tài chính quy định: Bổ sung điểm 

a1 vào sau điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 

78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính 

(đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 10 Thông 

tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài 

chính) như sau: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“a1) Đối với giai đoạn từ năm 2009 đến năm 

2013, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh 

doanh mà sử dụng quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố 

định của doanh nghiệp; sử dụng lợi nhuận sau 

thuế tái đầu tư; sử dụng vốn trong phạm vi vốn 

đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền để đầu tư bổ sung máy móc thiết bị 

thường xuyên và không tăng công suất sản xuất 

kinh doanh theo đề án kinh doanh đã đăng ký 

hoặc được phê duyệt thì không phải đầu tư mở 

rộng”. 

6.5. Về việc nộp thuế TNDN đối với các cơ sở 

sản xuất hạch toán phụ thuộc tại các địa phương 

khác đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN 

Trường hợp Công ty có trụ sở chính tại tỉnh A 

có các nhà máy sản xuất và chế biến tại tỉnh B và 

tỉnh C đang trong thời gian được hưởng ưu đãi 

thuế TNDN thì Công ty phải tính riêng số thuế 

TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà 

máy tại tỉnh B và tỉnh C để kê khai nộp thuế riêng 

và không thực hiện phân bổ số thuế TNDN phải 

nộp tại các địa phương theo tỷ lệ % chi phí . Số 

thuế TNDN phải nộp tại các địa phương trong thời 

gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN được xác 

định trên cơ sở phần thu nhập phát sinh tương ứng 

tại các địa phương. 

III. Về hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN 

năm 2016 

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 

thực hiện như năm 2015, cụ thể: Về mẫu biểu thực 

hiện theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 

156/2013/TT-BTC ngày 6/011/2013 của Bộ Tài 

chính, riêng tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 

số 03/TNDN, 04/TNDN, các phụ lục 02/TNDN, 

03-5/TNDN thực hiện theo mẫu biểu quy định tại 

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 

của Bộ Tài chính. 

B. QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ 

NHÂN NĂM 2016 

Về chính sách thuế TNCN: Tại các văn bản 

hiện hành đã hướng dẫn rất rõ nội dung liên quan 

đến quyết toán thuế TNCN như đối tượng phải 

quyết toán thuế TNCN, Nơi nộp hồ sơ quyết toán, 

Hình thức quyết toán thuế, đối tượng giảm trừ gia 

cảnh, thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế và cách thức 

hoàn thuế thu nhập cá nhân nên quyết toán thuế 

TNCN năm 2016 không thay đổi nhiều so với năm 

2015.  

Về công tác tuyên truyền: để tạo điều kiện cho 

người nộp thuế, Vụ QL Thuế TNCN Tổng cục Thuế 

đã phối hợp với Vụ Tuyên truyền hỗ trợ để tuyên 

truyền các nội dung lưu ý về quyết toán thuế TNCN 

qua trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục 

Thuế; phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng để 

tuyên truyền giải đáp về pháp luật thuế như kênh 

VOV giao thông, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã phối 

hợp với báo Vnexpress trả lời trực tuyến các vướng 

mắc của độc giả. 

Về hỗ trợ kê khai điện tử: Tổng cục Thuế đã 

nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ và xử lý tờ khai quyết 

toán thuế đáp ứng theo các mẫu biểu mới tại Thông 

tư số 92/2015/TT-BTC. Tổ chức, cá nhân quyết toán 

thuế truy cập trang gdt.gov.vn hoặc 

tncnonline.com.vn tải phần mềm hỗ trợ kê khai 

HTKK, khai thuế điện tử iHTKK, hoặc hỗ trợ QTT 

TNCN để kê khai quyết toán thuế. 

Theo số liệu cơ quan thuế phê duyệt trên 

tncnonline, số lượng cá nhân trực tiếp quyết toán của 

2015: 88.799 cá nhân; tổng số cá nhân ủy quyền cho 

tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay: 

9.153.325 cá nhân. Như vậy, tỷ lệ số lượng cá nhân 

trực tiếp quyết toán thuế chỉ chiếm 0,96%. 

Về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016, 

cần lưu ý các nội dung sau: 

1. Các căn cứ pháp lý: 

1.1. Luật: 

- Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 

21/11/2007; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế 

TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012. 

- Luật sửa đổi các luật về thuế số 71/2014/QH13 

ngày 26/11/2014. 

1.2. Nghị định: 

- Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. 

- Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 

của Chính phủ sửa đổi các nghị định về thuế. 

- Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 

do Chính phủ hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định về thuế. 

 



 

  

1.3. Thông tư: 

- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 

15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và 

hướng dẫn thi hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP 

ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế 

thu nhập cá nhân. 

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 

25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013; Thông 

tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông 

tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông 

tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông 

tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư 

số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư 

số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài 

chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính 

về thuế. 

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 

10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 

của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều tại các Nghị định quy định về thuế. 

- Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 

15/6/2015 của Bộ Tài chính. 

2. Chính sách Quyết toán thuế TNCN năm 2016 

Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN: Có 

2 đối tượng 

2.1. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công  

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền 

công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu: 

+ Có số thuế phải nộp thêm hoặc: 

+ Có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ 

thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau: 

- Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế 

đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc 

bù trừ thuế vào kỳ sau. 

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 

ký hợp đồng lao động từ  03 tháng trở lên tại một 

đơn vị mà có thêm 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 tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu  

cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập 

này. 

- Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo 

hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo 

hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm 

mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo 

hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 

10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với 

phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho 

người lao động thì không phải quyết toán thuế đối 

với phần thu nhập này. 

2.2. Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công 

- Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công 

không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không 

phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết 

toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ 

quyền. Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu 

nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2016 thì 

không phải khai quyết toán thuế TNCN. 

- Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp thì phải quyết toán thuế đối 

với số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ chậm nhất 

là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản 

và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để 

làm cơ sở cho người lao động thực hiện quyết toán 

thuế thu nhập cá nhân. 

Trường hợp sau khi tổ chức lại doanh nghiệp 

(chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi), người 

lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức 

mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại 

doanh nghiệp), cuối năm người lao động có ủy quyền 

quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ 

khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người 

lao động để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã 

khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động. 

Riêng tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt 

động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh 

khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức trả thu nhập không 

thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chỉ cung 

cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu 

nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu số 05/DS-TNCN 

ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính chậm nhất là ngày 

thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm 

dứt hoạt động. 



  

3. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế 

3.1. Đối với tổ chức trả thu nhập 

- Tổ chức trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh 

doanh: nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực 

tiếp quản lý tổ chức. 

- Tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương; 

cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp 

tỉnh; cơ quan cấp tỉnh: nộp hồ sơ khai thuế tại Cục 

Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính. 

- Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc, trực 

thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện: nộp 

hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng 

trụ sở chính. 

- Tổ chức trả thu nhập là các cơ quan ngoại 

giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các 

tổ chức nước ngoài: nộp hồ sơ khai thuế tại Cục 

Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính. 

3.2. Đối với cá nhân 

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 

trực tiếp khai thuế trong năm:  nơi nộp hồ sơ quyết 

toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai 

thuế trong năm. 

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 

từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế: 

nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau: 

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản 

thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ 

quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý 

tổ chức trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có 

thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập 

cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân 

thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản 

lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá 

nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu 

nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho 

bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục 

Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú 

hoặc tạm trú). 

+ Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia 

cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập 

nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế 

nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc 

tạm trú). 

- Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao 

động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng  

hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại 

một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết 

toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi 

đăng ký thường trú hoặc tạm trú). 

- Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, 

tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời 

điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức trả thu 

nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục 

Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc 

tạm trú). 

3.3. Đối với cá nhân cư trú tại nhiều nơi và 

thuộc diện quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá 

nhân cư trú 

Trường hợp cá nhân cư trú tại nhiều nơi và thuộc 

diện quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư 

trú thì cá nhân lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán 

thuế. 

4. Hình thức Quyết toán thuế TNCN 

Cá nhân có thể ủy quyền quyết toán thuế hoặc trực 

tiếp quyết toán thuế TNCN, cụ thể: 

4.1. Cá nhân ủy quyền quyết toán thuế qua tổ 

chức trả thu nhập 

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy 

quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế trong 

các trường hợp sau: 

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký 

hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức 

trả thu nhập VÀ thực tế đang làm việc tại đó vào thời 

điểm uỷ quyền quyết toán thuế (bao gồm cả trường 

hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm) thì được 

ủy quyền quyết toán thuế tại tổ chức trả thu nhập đó 

đối với phần thu nhập do tổ chức đó chi trả. 

+ Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc 

tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều 

chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được 

hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), nếu 

trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ 

tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được 

uỷ quyền quyết toán cho tổ chức mới quyết toán thuế 

thay đối với cả phần thu nhập tổ chức cũ chi trả. 

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký 

hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức 

trả thu nhập VÀ thực tế đang làm việc tại đó vào thời 

điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ tháng 03 năm 2017, nhiều chính sách mới được ban hành và bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật 

là:

1. Đã nâng cấp iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0 

Ngày 01/3/2017, Tổng cục Thuế đã có Thông báo 

về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng 

(iHTKK) và ứng dụng Hỗ trợ đọc hồ sơ thuế định dạng 

XML (iTaxViewer). Theo đó: 

- Ứng dụng iHTKK được nâng cấp lên phiên bản 

3.4.1 để đáp ứng triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ 

Hoàn thuế điện tử theo quy định nghiệp vụ hiện hành 

tại: 

+ Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 và 

Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015; 

+ Yêu cầu sau thí điểm tại Cục Thuế Hà Nội, Hải 

Phòng. 

 

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 theo tỷ lệ 10% nếu 

cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với 

thu nhập vãng lai thì được ủy quyền quyết toán tại 

tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 

tháng trở lên. 

4.2. Cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ 

quan thuế 

- Cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền 

cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế nhưng đã 

được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ 

thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế 

cho tổ chức trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức 

trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ 

thuế đã cấp cho cá nhân). 

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 

không đảm bảo điều kiện được ủy quyền cho tổ 

chức trả thu nhập quyết toán thuế  nhưng thuộc 

diện phải quyết toán thuế TNCN theo quy định thì 

trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế cụ thể: 

+ Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ 

thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập 

vãng lai duy nhất tại một nơi) thì cá nhân không 

uỷ quyền quyết toán. 

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 

ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một 

đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu 

trừ thuế (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu 

trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ) 

thì cá nhân không ủy quyền quyết toán thuế. 

5. Giảm trừ gia cảnh 

5.1. Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: Có 2 lưu ý: 

- Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập thì lựa 

chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi. 

- Trong kỳ tính thuế cá nhân cư trú chưa tính giảm 

trừ gia cảnh cho bản thân hoặc tính giảm trừ gia cảnh 

cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được tính đủ 12 

tháng nếu thực hiện quyết toán thuế theo quy định. 

5.2. Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 

- Điều kiện được tính giảm trừ gia cảnh cho người 

phụ thuộc: người nộp thuế đã đăng ký thuế + được 

cấp mã số thuế. 

- Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một 

lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. 

Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người 

phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa 

thuẩn để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người 

nộp thuế. 

- Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ 

gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì 

được tính giảm trừ gia cảnh cho NPT kể từ tháng phát 

sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực 

hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh 

cho người phụ thuộc. 

6. Thời hạn nộp 

Tổ chức trả thu nhập và cá nhân thuộc diện khai 

quyết toán thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất 

là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 

Nhưng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính khuyến khích 

người nộp thuế nộp trước thời gian này để tránh ùn 

tắc và khó khăn cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế. 

 



- Ứng dụng iTaxViewer được nâng lên phiên bản 

1.3.0 để đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng 

iHTKK. 

Kể từ ngày 01/3/2017, khi kê khai hồ sơ hoàn thuế 

có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, người 

nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng 

iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0 thay cho các phiên 

bản trước đây. 

2. Người Việt Nam được vào chơi casino từ 

15/3/2017 

Ngày 16/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị 

định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino, có hiệu 

lực từ ngày 15/3/2017. 

Theo đó, thí điểm trong vòng 3 năm cho phép 

người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh 

casino khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Phải là người đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng 

lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt 

Nam; 

- Có đủ năng lực về tài chính để tham gia chơi 

casino, cụ thể phải chứng minh được có thu nhập 

thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc 

thuộc diện chịu thuế TNCN từ bậc 3 trở lên; 

- Phải mua vé tham gia chơi casino với mức vé là 

01 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 25 triệu 

đồng/tháng/người; 

- Không thuộc đối tượng bị người thân có đầy đủ 

năng lực hành vi dân sự trong gia đình hoặc bản thân 

có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh casino 

không cho phép chơi casino; 

- Chỉ được sử dụng tiền đồng Việt Nam để đổi 

đồng tiền quy ước và ngược lại trong trường hợp chơi 

không hết hoặc trúng thưởng. 

3. Hạn mức cho vay tiêu dùng tại các công ty tài 

chính 

Ngày 30/12/2016, Ngân hàng nhà nước ban hành 

Thông tư  số 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay 

tiêu dùng của công ty tài chính, có hiệu lực từ ngày 

15/3/2017, theo đó: 

- Công ty tài chính cho cá nhân vay nhằm đáp ứng 

nhu cầu vốn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục 

đích tiêu dùng, với tổng dư nợ cho vay tiêu dùng tại 

công ty tài chính đó không quá 100 triệu đồng/người. 

- Mức tổng dư nợ quy định tại khoản này không áp 

dụng đối với cho vay tiêu dùng để mua ôtô và sử dụng 

ôtô đó làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay đó 

theo quy định của pháp luật. 

- Lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính 

thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về 

hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. 

- Công ty tài chính quy định khung lãi suất cho vay 

tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống 

trong từng thời kỳ, bao gồm mức lãi suất cho vay cao 

nhất và thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng. 

4. Giảm mạnh thời gian nộp bảo hiểm xã hội, 

thuế 

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-

CP về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2017, 

định hướng đến 2020. 

Theo đó, mục tiêu hết năm 2017 đạt tối thiểu trung 

bình các nước ASEAN 4 (Singapore, Malaysia, Thái 

Lan và Philippines) trên các chỉ tiêu về môi trường 

kinh doanh; đặc biệt là thời gian thực hiện các thủ tục 

như sau: 

- Rút ngắn thời gian nộp bảo hiểm xã hội từ 189 

giờ xuống còn 49 giờ (giảm 140 giờ); 

- Rút ngắn thời gian nộp thuế (thu nhập doanh 

nghiệp) từ 351 giờ xuống còn 119 giờ (giảm 232 giờ); 

- Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ 

tục liên quan từ 166 ngày xuống còn duới 120 ngày 

(giảm 46 ngày); 

- Giảm thời gian và chi phí thực hiện đăng ký 

quyền sở hữu, sử dụng tài sản từ 57,5 ngày xuống còn 

duới 20 ngày (giảm 37,5 ngày); 

- Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục xuất khẩu 

còn 70 giờ (giảm 38 giờ) và thủ tục nhập khẩu còn 90 

giờ (giảm 48 giờ). 

Ngoài ra còn rút ngắn hàng loạt những thủ tục hành 

chính trên các lĩnh vực khác. 

5. Phạt nặng hành vi không phân loại chất thải rắn  

Ngày 18/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Theo đó: 

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 

đối với hành vi: 

- Không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn sinh 

hoạt theo quy định. 

- Không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao chất 

thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo quy định. 



Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng 

đối với hành vi: 

- Không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn 

công nghiệp thông thường theo quy định. 

- Không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao chất 

thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

- Không báo cáo định kỳ về tình hình phát sinh, 

quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường cho 

cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 

01/02/2017 và thay thế Nghị định số 179/2013/NĐ-

CP ngày 14/11/2013.

Kết quả: 

Xin chúc mừng 03 độc giả đạt giải phần Đố 

vui pháp luật kỳ trước là:  

 Giải Nhất: Anh Đoàn Hoài Văn – Phòng 

Hành chính Tổng Công ty; 

 Giải Nhì: Chị Trần Thị Phương Bích – Xí 

nghiệp Đầu tư Xây dựng Đô Thành; 

 Giải khuyến khích: Chị Lê Thị Hồng Thanh 

– Nhà máy Ô tô Thương mại SAMCO. 

Đề nghị Quý Độc giả đạt giải liên hệ trực tiếp 

Ban Pháp chế Tổng Công ty để nhận quà tặng. 

Câu hỏi kỳ trước:  

Chủ đề năm 2017 của Tổng Công ty 

Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – 

TNHH Một thành viên (SAMCO) là gì? 

Đáp án: 

Chủ đề năm 2017 của Tổng Công ty 

Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – 

TNHH Một thành viên (SAMCO) là “Đổi 

mới sáng tạo”  

CÂU HỎI KỲ NÀY: 

Anh/Chị cho biết chất thải rắn sinh hoạt được 

phân loại tại nguồn thành các nhóm như thế 

nào? Được quy định tại điều khoản nào của 

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 

của Chính phủ về quản lý chất thải và phê 

liệu? 

Câu hỏi phụ: Theo Anh/Chị có bao nhiêu 

người trả lời đúng câu hỏi này? 

ĐÁP ÁN MỤC ĐỐ VUI 

PHÁP LUẬT KỲ TRƯỚC 

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN - TNHH MTV (SAMCO) 

---- 

BAN BIÊN TẬP BẢN TIN PHÁP LUẬT SAMCO 

[a]: Số 262 – 264 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

[o]: (+84) 839 200 408 - Ext: 133 - [h]: (+84) 905 066 519 (Anh Nguyên) - [e]: Bantinphapluat@samco.com.vn - [w]: www.samco.com.vn 

Câu trả lời vui lòng gửi trực tiếp về Ban Pháp chế 

Tổng Công ty hoặc gửi email đến 

Bantinphapluat@samco.com.vn       

trước 17h00 ngày 05/4/2017 
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