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Trang 2 

THUẾ TNCN ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM 

BÀI 18: 

Trong năm 2020, ông Trần Trung, quốc tịch Việt Nam, nhận các khoản thu nhập trước thuế và 
chưa trừ đóng góp bắt buộc như sau từ công ty TNHH nhà nước một thành viên PMN: 

- Tiền lương: 40.000.000 đồng/tháng

- Phụ cấp đặc thù nghề nghiệp: 60.000.000 đồng

- Tiền thưởng: 2 tháng lương

- Tiền làm thêm giờ vào ngày lễ: 100.000.000 đồng (được trả theo mức 200% của mức lương
thông thường, có nghĩa là 50% trong số này là mức tính theo ngày làm việc bình thường, 50% là 
mức trả cho việc làm thêm giờ ngày lễ) 

- Tiền bồi thường bảo hiểm sức khoẻ từ công ty bảo hiểm theo hợp đồng: 80.000.000 đồng.

- Tiền thù lao tham gia ban kiểm soát doanh nghiệp: 110.000.000 đồng.

Ông Trần Trung có hai con, 16 tuổi và 12 tuổi, đang học tiểu học và trung học ở Việt Nam. Vợ ông 
Trung là bà Trang, 38 tuổi, làm nghề kinh doanh có thu nhập không ổn định.  

Yêu cầu: Xác định TNTT (phân tách rõ trong số các khoản trên TN nào chịu thuế và không chịu 
thuế, giải thích tóm tắt lý do, nêu rõ cách tính các hạng mục nếu cần thiết) và tính nghĩa vụ thuế 
TNCN của ông Trần Trung năm 2020. Biết rằng: 

- Ông Trần Trung là cá nhân cư trú tại Việt Nam trong năm, đã được cấp mã số thuế TNCN và có
các hồ sơ giảm trừ gia cảnh hợp lệ. Trong năm, ông không thuộc diện miễn, giảm thuế TNCN theo 
quy định pháp luật. (Lưu ý: Đối với các khoản không chịu thuế, ghi số 0 khi xác định TNTT) 

- Mức lương cơ sở từ 1/1/2020 đến 30/4/2020: 1,3 trđ/tháng; từ 1/5/2020 đến 31/12/2020: 1,39
trđ/tháng. 

- Cho biểu thuế rút gọn.

Lời giải: 

1) Xác định TNCT và không chịu thuế

Đơn vị tiền: Triệu đồng 

Thu nhập Chịu thuế Ko chịu thuế 

Tiền lương: 40 x 12 tháng 480 

Phụ cấp đặc thù nghề … 0 60 

Tiền thưởng: 40 x 2 tháng 80 



Tiền làm thêm giờ: Phần trả tăng thêm được 
miễn thuế 

50 50 

Bồi thường BHSK 0 80 

Thù lao BKS 720 

2) Xác định các khoản giảm trừ

- BHBB: (1.300.000 x 20 x 10,5%) x 4 + (1.390.000 x 20 x 10,5%) x 8 = 34,272

- Giảm trừ bản thân: 132

- Người phụ thuộc (2 con): 2 x 52,8 = 105,6

(Vợ không được giảm trừ vì trong độ tuổi lao động mà không bị tàn tật) 

→ Tổng các khoản giảm trừ: 271,872

Công thức: 

TNTT = TNCT – Đóng góp BHBB và tự nguyện – Giảm trừ gia cảnh – Giảm trừ đóng góp từ 
thiện … 

Thuế TNCN phải nộp = Tổng số thuế của các bậc TN 

Số thuế của mỗi bậc thu nhập bằng TNTT của bậc đó nhân thuế suất tương ứng 

3) TNTT: 720 – 271,872 = 448,128

4) TNTT bình quân tháng: 448,128/12 = 37,344

Thuế TNCN phải nộp: (37,344 x 25% - 3,25) x 12 = 73,032 trđ 

BÀI 19: 

Ông Trần Kiên làm việc tại công ty Unilever Việt Nam. Số liệu về tình hình thu nhập và thuế 
TNCN của ông Kiên trong năm 2020 như sau: 

- Tổng tiền lương trên hợp đồng lao động chưa trừ BHBB và thuế TNCN: 660 trđ, trong đó: phụ
cấp trách nhiệm 66 trđ, phụ cấp độc hại 42 trđ. 

- Tiền nghỉ mát do công ty Unilever Việt Nam chi trả: 14 trđ.

- Tổng TN từ các hợp đồng dưới 3 tháng ngoài Unilever sau khi đã khấu trừ thuế TNCN tại nguồn:
90 trđ (Có chứng từ khấu trừ thuế theo quy định). 

- Theo hợp đồng lao động, Unilever Việt Nam phải trả tiền thuê nhà ở cho ông Kiên. Số tiền thuê 
nhà phải trả mỗi tháng là 12 triệu đồng. 
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- Thu nhập nhận được từ hợp đồng chuyển nhượng bản quyền cải tiến kỹ thuật cho công ty
Unilever Việt Nam: 200 trđ. 

- Thu lãi tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng: 60 trđ.

- Cổ tức được chia sau khi khấu trừ thuế: 38 trđ

Yêu cầu: 

1. Quyết toán thuế TNCN từ tiền lương tiền công của ông Kiên theo cách có lợi nhất cho ông Kiên
và giải thích lý do. Biết rằng: 

- Ông Trần Kiên đăng ký giảm trừ 2 con (Con gái 8 tuổi, một con trai mới sinh vào ngày
27/5/2020) và mẹ đẻ. Mẹ đẻ ông Kiên ngoài độ tuổi lao động ở nhà trông con cho ông Kiên. Tháng 
6/2020 mẹ ông Kiên trúng thưởng một vé số trị giá 50 triệu đồng. Ông Kiên có đủ hồ sơ đăng ký 
người phụ thuộc theo quy định. 

- Tổng số tiền BHBB đã trừ vào tiền lương của ông Kiên trong năm là 26 trđ.

- Năm 2020, ông Kiên ủng hộ đồng bào bị bão lụt thông qua Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội 10 trđ, có
chứng từ đúng quy định. 

- Cho biết: Mức giảm trừ và biểu thuế.

- Số thuế TNCN mà Unilever đã khấu trừ trong năm là 40 triệu đồng.

2. Tính toán các khoản thuế đối với các khoản thu nhập khác ngoài tiền lương mà ông Kiên phải
nộp hoặc phải được khấu trừ tại nguồn trong năm tính thuế. 

3. Giả sử Unilever Việt Nam không trả thay tiền nhà cho ông Kiên mà trả tiền nhà để ông Kiên tự
thuê nhà ở với mức như trên. Hãy xác định lại thuế TNCN ông Kiên phải nộp trong năm. 

Lời giải: 

1) Quyết toán số thuế TNCN từ tiền lương …

* Công thức …

* Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công chưa kể tiền nhà được Unilever trả thay:

- Tiền lương: 660 – 42 = 618 trđ

- Tiền nghỉ mát: 14 trđ

- Tổng TNCT từ tiền lương, tiền công chưa kể tiền nhà trả thay: 618 + 14 = 632 trđ

* Xác định TNCT từ tiền thuê nhà được Unilever trả thay:

- Tổng tiền nhà trả thay: 12 x 12 = 144 trđ
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- Tiền nhà trả thay tính vào TNCT: 632 x 15% = 94,8 trđ

* Tổng TNCT từ Công ty Unilever chưa kể thu nhập vãng lai (ngoài Unilever):

632 + 94,8 = 726,8 trđ 

* Theo quy định của PL, trong trường hợp thu nhập bình quân tháng không quá 10 trđ của các
khoản thu nhập từ tiền công vãng lai đã khấu trừ tại nguồn khi quyết toán thuế thì NNT được lựa 
chọn đưa vào quyết toán hoặc không. Để xác định xem có nên tính các khoản thu nhập vãng lai vào 
TNCT khi quyết toán không cần xác định TNTT chưa có các khoản này xem sẽ ở mức thuế xuất bao 
nhiêu. 

* Các khoản giảm trừ:

- BHBB: 26 trđ

- Giảm trừ bản thân: 132 trđ

- Giảm trừ người phụ thuộc:

+ Con lớn: 52,8 trđ

+ Con nhỏ: 8 x 4,4 = 35,2 trđ

+ Mẹ đẻ không được giảm trừ vì trúng thưởng xổ số nên TNBQ các tháng trong năm là

{50 – (50 – 10) x 10%}/12 = 3,83 trđ/tháng 

- Giảm trừ đóng góp từ thiện: 10 trđ

→ Tổng các khoản giảm trừ:

26 + 132 + 52,8 + 35,2 + 10 = 256 trđ 

* Thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công chưa kể thu nhập vãng lai:

726,8 – 256 = 470,8 trđ 

* Mức TNTT này sẽ chịu thuế suất cao nhất là 25% nên cách tính thuế TNCN có lợi nhất cho ông
Kiên là không đưa vào quyết toán thuế khoản các khoản thu nhập vãng lai. 

* Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công

 x 5%   =      3 trđ 
Bậc 2: (120 – 60)  x 10% =      6 trđ 
Bậc 3: (216 – 120)  x 15% = 14,4 trđ 
Bậc 4: (384 – 216)  x 20% = 33,6 trđ 
Bậc 5: (470,8 – 384) x 25% = 21,7 trđ 

→ Tổng số thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: 78,7 trđ



* Thuế TNCN còn phải nộp sau quyết toán thuế: 78,7 – 40 = 38,7 trđ

2) Thuế thu nhập đối với các khoản TN khác:

- Thu nhập từ chuyển nhượng bản quyền……: 

+ Thu nhập tính thuế: 200 – 10 = 190 trđ

+ Thuế TNCN phải nộp: 190 x 5% = 9,5 trđ

- Lãi tiền gửi tiết kiệm là TN được miễn thuế

- Cổ tức:

+ Thu nhập tính thuế: 38 / (1 - 5%) = 40 trđ

+ Thuế TNCN phải nộp: 40 x 5% = 2 trđ

3) Giả sử …: Khi đó, toàn bộ tiền thuê nhà 144 trđ phải tính vào TNCT từ tiền lương, tiền công …

→ TNCT và TNTT tăng thêm 144 – 94,8 = 49,2 trđ → Số thuế TNCN từ tiền lương phải nộp tăng
thêm: 49,2 x 25% = 12,3 trđ 

BÀI 20 

Ông B là đối tượng cư trú ở Việt Nam làm việc trong một công ty cổ phần trong năm tính thuế 
2020 có tài liệu sau: 

1) Thu nhập trong 7 tháng làm việc ở Việt Nam:

- Thu nhập chịu thuế từ tiền lương trước khi trừ BHBB và thuế TNCN: 200 triệu đồng.

- Tiền bồi thường bảo hiểm thân thể nhận được từ một công ty bảo hiểm: 30 triệu đồng.

- Được chị gái ruột tặng một chiếc TV trị giá 40 trđ và một chiếc xe máy trị giá kê khai 50 trđ.

- Giải thưởng một cuộc thi trên truyền hình sau khi đã khấu trừ thuế: 91 trđ.

- Chuyển nhượng phần vốn đã đầu tư vào một công ty TNHH với giá chuyển nhượng 1 tỷ đồng.
Tổng giá vốn của phần vốn có chứng từ hợp pháp chứng minh là 900 triệu đồng. 

- Nhận thừa kế từ cha mẹ đẻ một căn nhà trị giá 4 tỷ đồng. Sau khi nhận thừa kế, ông B bán căn 
nhà mà ông đã sở hữu trước khi nhận thừa kế với giá 3 tỷ đồng. Giá vốn căn nhà này 2 tỷ đồng. 

2) Thu nhập trong thời gian 5 tháng lao động ở nước ngoài là 270 triệu đồng (sau khi đã nộp thuế ở 
nước ngoài 30 trđ. Nước này chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam. 

Yêu cầu: Xác định thuế TNCN ông B phải nộp (hoặc phải được khấu trừ tại nguồn) và còn phải 
nộp sau khi quyết toán thuế năm. Biết rằng: 

Trang 6
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- Số thuế thu nhập từ tiền lương mà công ty này đã khấu trừ và nộp đối với thu nhập của ông B là 5
trđ (có chứng từ đúng quy định). 

- Phí bảo hiểm bắt buộc đã trừ vào lương: 16 trđ.

- Ông B có nuôi 2 con đang học đại học, không có thu nhập và một ông bác ruột hết tuổi lao động
không nơi nương tựa, không có thu nhập. Ông bác này sống cùng với ông B (Có đủ hồ sơ theo quy 
định pháp luật). 

- Sau khi nhận tiền Giải thưởng của cuộc thi trên truyền hình 91 triệu đồng, ông B đã trích ra 6
triệu đồng để ủng hộ Trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật (Trung tâm này do Chủ tịch UBND tỉnh 
ra quyết định thành lập, có chứng từ thu tiền đúng quy định). 

- Trị giá quà tặng từ chị gái mà ông B kê khai thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ 20 triệu đồng.

- Cho biết thuế suất và biểu thuế.

Lời giải: 

1) Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công

* Công thức …

* Thu nhập chịu thuế:

- Tiền lương trong 7 tháng làm việc ở VN: 200 trđ

- Thu nhập trong thời gian làm việc ở nước ngoài: 270 + 30 = 300 trđ

→ TNCT từ tiền lương, tiền công: 500 trđ

* Các khoản giảm trừ:

- Đóng góp bảo hiểm bắt buộc: 16 trđ

- Giảm trừ bản thân: 132 trđ

- Giảm trừ người phụ thuộc: 3 x 52,8 = 158,4 trđ

- Giảm trừ đóng góp từ thiện: 6 trđ

- Tổng các khoản giảm trừ: 16 + 132 + 158,4 + 6 = 312,4 trđ

* Thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công: 500 – 312,4 = 187,6 trđ

* Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công chưa trừ thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài:

60 x 5% + (120 – 60) x 10% + (187,6 – 120) x 15% = 19,14 trđ 

* Thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ: 19,14 x 300/500 = 11,484 trđ
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* Thuế TN từ tiền lương phải nộp: 19,14 – 11,484 = 7,656 trđ

* Thuế TN từ tiền lương còn phải nộp sau quyết toán thuế năm: 7,656 – 5 = 2,656 trđ

2) Thuế thu nhập đối với các khoản thu nhập khác:

- Tiền bồi thường bảo hiểm thân thể là thu nhập được miễn thuế

- Nhận quà tặng là TV không thuộc diện chịu thuế TNCN.

- Thuế TNCN đối với quà tặng là xe máy:

+ Trị giá quà tặng tính thuế: 50 + 20 = 70 trđ

+ TNTT: 70 – 10 = 60 trđ

+ Thuế TNCN phải nộp: 60 x 10% = 6 trđ

- Thuế TN từ trúng thưởng:

+ TNTT: (91 – 10) / (1-10%) = 90 trđ

+ Thuế TNCN phải nộp và đã được khấu trừ tại nguồn: 90 x 10% = 9 trđ

- Thuế TN từ chuyển nhượng vốn:

+ Thu nhập tính thuế: 1.000 – 900 = 100 trđ

+ Thuế TNCN phải nộp: 100 x 20% = 20 trđ

- TN từ nhận thừa kế của cha mẹ được miễn thuế.

- Thuế thu nhập từ chuyển nhượng BĐS: 3.000 x 2% = 60 trđ

BÀI 21 

Thông tin: Ông Phạm Đình Cường công tác tại Tổng công ty xây dựng công nghiệp. Ông Cường 
cũng được bổ nhiệm làm thành viên HDQT của Công ty cổ phần TKV. Năm 2020 ông Cường có 
tình hình về thu nhập và thuế TNCN như sau: 

- Thu nhập tại cơ quan Tổng công ty được tổng hợp từ Bảng tổng hợp thanh toán lương, phụ cấp
thực trả vào tài khoản cá nhân là 416,6 trđ. 

- Tiền thù lao thành viên HĐQT công ty TKV ông Cường thực nhận được trong năm là 135 trđ,
sau khi bị khấu trừ thuế TNCN tại nguồn 10%. 

- Tiền bán cổ phần của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoáng trị giá 4 tỷ đồng.
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- Tiền cho thuê nhà ông Cường thực nhận sau thuế GTGT và thuế TNCN là 270 trđ/năm. Theo
Hợp đồng thuê nhà, toàn bộ tiền thuế do bên đi thuê chịu. 

- Cuối năm ông Cường được cơ quan cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN, số tiền thuế đã thực khấu
trừ là 19 trđ. Chứng từ khấu trừ đối với thù lao thành viên HĐQT công ty TKV ông đã nhận được và 
tổng hợp để khai thuế. 

Yêu cầu: Tính thuế TNCN phải nộp cần thể hiện trên Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2020 
của ông Cường theo các bước: 

- Xác định thu nhập chịu thuế

- Xác định giảm trừ gia cảnh

- Xác định số thuế phải nộp

- Xác định số thuế đã nộp

- Tính số còn phải nộp/hoặc được hoàn lại

Biết rằng: 

- Ông Cường đăng ký giảm trừ gia cảnh và thực tế đang nuôi 2 cha/mẹ già yếu trên 70 tuổi không
có thu nhập và 1 con gái nhỏ đang đi học và họ đều không có thu nhập, thủ tục giấy tờ đầy đủ theo 
quy định. 

- Tỷ lệ thuế TNCN và thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà đều là 5% trên doanh thu.

- Mức giảm trừ gia cảnh …

- Biểu thuế luỹ tiến từng phần …

Ghi chú: Khi các định thu nhập chịu thuế, thí sinh bỏ qua phí bảo hiểm bắt buộc. 

Lời giải:  

1) Xác định thu nhập chịu thuế:

- TNCT cần thể hiện trên tờ khai quyết toán thuế là thu nhập từ tiền lương, tiền công.

- Thu nhập từ cho thuê nhà không phải kê khai vào quyết toán thuế năm.

- Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán không kê khai vào quyết toán thuế năm.

- Tiền lương, tiền công của ông Cường bao gồm cả tiền lương tại cơ quan và tiền công, tiền thù lao
nhận được ở nơi khác 

- Thu nhập tại cơ quan: 416,6 trđ + 19 trđ = 435,6 trđ

- Tiền thù lao thành viên HĐQT: 135 / (1 - 10%) = 150 trđ
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→ Tổng TNCT từ tiền lương, tiền công: 435,6 + 150 = 585,6 trđ

2) Xác định giảm trừ gia cảnh:

- Bản thân ông Cường: 132 trđ

Người phụ thuộc: 3 x 52,8 = 158,4 trđ 

→ Tổng cộng giảm trừ gia cảnh: 132 + 158,4 = 290,4 trđ

3) Tính thuế TNCN phải nộp:

- Công thức …

- TNTT: 585,6 – 290,4 = 295,2 trđ

- Xác định thuế TNCN phải nộp:

Bậc 1: 60 x 5% = 3 trđ 
Bậc 2: (120 – 60) x 10% = 6 trđ 
Bậc 3: (216 – 120) x 15% = 14,4 trđ 
Bậc 4: (295,2 – 216) x 20% = 15,84 trđ 

Tổng số thuế TNCN từ tiền lương, tiền công phải nộp = 39,24 trđ 

4) Số thuế TNCN đã nộp: 19 + 150 x 10% = 34 trđ

5) Thuế TNCN còn phải nộp: 39,24 – 34 = 5,24 trđ

BÀI 22 

- Ông Vũ Huy Thiệp có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội và hiện đang làm Kỹ sư trưởng cho Công ty
ABS. 

- Tháng 2/2015, ông Thiệp mua 1,6 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần VNG, mệnh giá 10.000
đồng/cổ phiếu, giá mua 21.000 đồng/cổ phiếu. 

- Ông Thiệp đăng ký giảm trừ 2 người phụ thuộc: Con lớn 8 tuổi đang học tiểu học; con nhỏ mới
sinh ngày 26/1/2020 (Có đầy đủ hồ sơ chứng minh người phục thuộc). 

- Tình hình thu nhập của ông Thiệp trong tháng 1/2020 như sau (thu nhập từ tiền lương là thu nhập
trước khi khấu trừ thuế TNCN và sau khi đã trừ các khoản BHBB): 

+ Ngày 5/1: Nhận 18 triệu đồng tiền lương còn lại của tháng 12/2019;

+ Ngày 15/1: Tạm ứng 50% lương tháng 1/2020: 20 triệu đồng;

+ Ngày 16/1: Được Công ty cổ phần VNG chia cổ tức bằng cổ phiếu: 200.000 cổ phiếu.
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+ Ngày 18/1 nhận Giải thưởng Kỹ sư xuất sắc nhất năm 2019 do Công ty ABS trao: 25 triệu đồng;

+ Ngày 20/1: Nhận tiền bản quyền sau khi đã khấu trừ thuế TNCN: 67 triệu đồng.

+ Ngày 22/1: Chuyển nhượng 180.000 cổ phiếu VNG với giá chuyển nhượng 8.000 đồng/cổ phiếu.

+ Ngày 28/1: Chuyển nhượng 100.000 cổ phiếu VNG với giá chuyển nhượng 12.000 đồng/cổ
phiếu. 

Yêu cầu: Tính số thuế thu nhập cá nhân mà ông Thiệp phải nộp/phải tạm nộp hoặc phải được khấu 
trừ tại nguồn trong tháng 1/2020. Biết rằng:  

- Ông Thiệp là đối thượng cư trú và không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế theo quy định
của pháp luật; 

- Khoản tiền lương nói trên là tiền lương đã bao gồm thuế TNCN;

Cho biết thuế suất. 

Ghi chú: Khi xác định TNCT và TNTT bỏ qua BHBB. 

Lời giải:  

1) Xác định thuế TNCN từ tiền lương tạm nộp

Công thức … 

a) TNCT (đã từ BHBB):

* Tiền lương nhận tháng 1/2020:

- Lương tháng 12/2019: 18 trđ

- Tạm ứng lương tháng 1/2020: 20 trđ

- Giải thưởng Kỹ sư xuất sắc nhất năm 2019: 25 triệu đồng

→ Tổng TNCT từ tiền lương, tiền công tháng 1/2020: 18 + 20 + 25 = 63 trđ

b) Các khoản giảm trừ không kể BHBB:

- Bản thân: 11 trđ

- Người phụ thuộc: 2 x 4,4 = 8,8 trđ

→ Tổng cộng giảm trừ gia cảnh: 19,8 trđ

c) TNTT đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: 63 – 19,8 = 43,2 trđ

d) Thuế thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tạm nộp tháng 1/2020:
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43,2 x 25% - 3,25 = 7,55 trđ 

2) Thuế TNCN đối với các khoản thu nhập khác:

a) Thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn

- Ngày 16/1/2020: Nhận cổ tức bằng cổ phiếu chưa phải tính thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu
tư vốn. 

- Ngày 22/1/2020 phải nộp thuế thu nhập từ đầu tư khi chuyển nhượng 180.000 cổ phiếu:

180.000 x 8.000 x 5% = 72 triệu đồng 

- Ngày 28/1/2020 khi chuyển nhượng 100.000 cổ phiếu phải nộp thuế TN từ đầu tư vốn đối với số
cổ phiếu nhận thay cổ tức còn lại: 

(200.000 – 180.000) x 10.000 x 5% = 10 trđ 

b) Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

- Ngày 22/1/2020: Khi chuyển nhượng 180.000 cổ phiếu: 180.000 x 8.000 x 0,1% = 1,44 trđ.

- Ngày 28/1/2020: Khi chuyển nhượng 100.000 cổ phiếu: 100.000 x 12.000 x 0,1% = 1,2 trđ.

c) Thuế đối với thu nhập từ bản quyền (ngày 20/1/2020):

- TNTT: (67 – 10) / (1-5%) = 60 trđ

- Thuế TNCN phải nộp (khấu trừ): 60 x 5% = 3 trđ
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THUẾ TNCN ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

BÀI 23: 

- Ông Kerry là người Kenya đến Việt Nam và làm việc liên tục cho Công ty Sumco Việt Nam từ
ngày 12/3/2020 đến ngày 31/10/2020. 

- Trong quãng thời gian ở Việt Nam, ông Kerry được Công ty Sumco trả các khoản thu nhập tại
Việt Nam (đã bao gồm thuế TNCN) như sau: 

+ Tiền lương tháng 3 là 40 triệu, các tháng còn lại mỗi tháng 80 trđ.

+ Phụ cấp chức vụ lãnh đạo mỗi tháng 10 trđ tính cho các tháng từ tháng 3 đến 10/2020.

+ Trợ cấp chuyển vùng một lần theo quy định của pháp luật: 20 trđ.

- Thu nhập trong 2 tháng đầu năm 2020 được Công ty mẹ ở Kenya chi trả 2.000 USD sau khi nộp
thuế cho Kenya 400 USD. 

Yêu cầu: Xác định thuế TNCN ông Kerry phải nộp trong năm tính thuế 2020. Biết rằng: 

- Ông Kerry không có người phụ thuộc được giảm trừ.

- Ông Kerry tham gia bảo hiểm bắt buộc ở Kenya. Số tiền bảo hiểm bắt buộc mà ông Kerry đã nộp
ở Kenya năm tính thuế là 3.000 USD (Có đủ chứng từ chứng minh). 

- Tỷ giá tính thuế: 1 USD = 22.000 VND.

Lời giải: 

* Xác định tình trạng cư trú của ông Kerry ở Việt Nam liên tục từ 12/3 đến 31/10, tức là đã ở Việt
Nam 220 ngày. Ông Kerry là cá nhân cư trú. 

* Xác định TNCT:

- Thu nhập tại Việt Nam:

+ Tiền lương: 40 + 7 x 80 = 600 trđ

+ Phụ cấp chức vụ lãnh đạo: 8 x 10 = 80 trđ

+ Trợ cấp chuyển vùng một lần là thu nhập được trừ không tính thuế TNCN.

→ Tổng TNCT tại Việt Nam: 680 trđ

- Thu nhập chịu thuế tại Kenya: (2.000 + 400) x 22.000 = 52,8 trđ

- Tổng TNCT: 680 + 52,8 = 732,8 trđ

* Các khoản giảm trừ:
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- Giảm trừ BHBB: 3.000 x 22.000 = 66 trđ

Bản thân: 10 x 11 = 110 trđ 

→ Tổng các khoản giảm trừ: 176 trđ

* Thu nhập tính thuế: 732,8 – 176 = 556,8 trđ

* Xác định thuế TNCN phải nộp:

- Thuế TNCN phát sinh:

60 x 5% + 60 x 10% + 96 x 15% + 168 x 20% + (556,8 – 384) x 25% = 100,2 trđ 

* Thuế TNCN đã nộp ở Kenya được trừ:

- Số thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài: 400 x 22.000 = 8,8 trđ

- Số thuế TNCN được trừ tối đa: 100,2 x (52,8/732,8) = 7,22 trđ

- Số thuế thu nhập các nhân đã nộp ở nước ngoài được trừ: 7,22 trđ

* Số thuế TNCN phải nộp ở Việt Nam: 100,2 – 7,22 = 92,98 trđ

BÀI 24: 

Ông Smith là người Mỹ đến làm việc ở Việt Nam theo hợp đồng lao động 3 năm với công ty ADB 
(ADB) bắt đầu từ ngày 1/1/2019. Theo hợp đồng, toàn bộ thuế TNCN của ông của ông Smith do 
ADB chịu. Ông Smith đã ly dị vợ và có hai đứa con, đứa lớn học THPT, đứa thứ hai học THCS. 
Trong năm 2020, tình hình thu nhập của ông Smith như sau: 

- Tiền lương cả năm: 1.200 trđ.

- Tiền học phí cả năm bậc THPT của đứa con thứ nhất học tại Mỹ do công ty ADB chi trả thay cho
ông Smith là 6.000 USD. 

- Tiền học phí cả năm bậc THCS của đứa con thứ hai học tại Việt Nam do ADB chi trả thay cho
ông Smith là 5.000 USD. 

- Tháng 8/2020, ông Smith cưới cô Lan là nhân viên của một công ty đối tác của ADB. ADB tặng
quà cưới cho ông Smith 20 triệu đồng. Sau khi cưới, ông Smith quyết định đưa vợ về Mỹ nghỉ phép 
năm 2020. ADB chi trả tiền vé máy bay khứ hồi để về phép của cả hai vợ chồng ông Smith là 80 
triệu đồng. 

Yêu cầu: 

1. Xác định số thuế TNCN ông Smith phải nộp năm 2020. Biết rằng:
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- Ông Smith tham gia bảo hiểm bắt buộc ở Mỹ. Trong thời gian ở Việt Nam, ông Smith vẫn
chuyển tiền về nộp phí BHBB. Số phí BHBB đã nộp ở Mỹ năm 2020 là 5.000 USD; 

- Ông Smith đã đăng ký và có đủ hồ sơ để giảm trừ gia cảnh cho 2 đứa con;

- Tỷ giá tính thuế: 1 USD = 23.000 đồng Việt Nam;

- Cho biết công thức quy đổi thu nhập;

- Cho biết biểu thuế.

2. Giả sử ông Smith được ở nhà do ADB thuê với tiền thuê nhà theo giá đã bao gồm thuế GTGT
mỗi tháng 40 triệu đồng. Hãy xác định lại thuế TNCN phải nộp của ông Smith trong năm tính thuế. 

Lời giải: 

1) Tính thuế TNCN …

đơn vị tiền: trđ 

1.1) Xác định tình trạng cư trú: 

Ông Smith ở Việt Nam trọn năm 2020: là người nộp thuế cư trú 

1.2) Tính thuế TNCN: 

Công thức … 

a) Thu nhập thực nhận và lợi ích khác

- Tiền lương: 1.200

- Học phí trả thay cho con học ở Mỹ: 6.000 USD x 23.000 = 138

- Tiền học phí bậc THCS trả thay cho con học ở Việt Nam được trừ không tính thuế

- Quà cưới được trừ không tính thuế

- Vé máy bay ADB chi trả cho bản thân ông Smith về phép được trừ không tính thuế

- Vé máy bay ADB chi trả cho vợ ông Smith phải tính vào TNCT: 80/2 = 40

→ Tổng thu nhập thực nhận: 1.378

b) Các khoản giảm trừ:

- BHBB: 5.000 x 23.000 = 115

- Giảm trừ bản thân: 132

- Giảm trừ nuôi con: 2 x 52,8 = 105,6
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→ Tổng các khoản giảm trừ: 352,6

c) Thu nhập làm căn cứ quy đổi: 1.378 – 352,6 = 1.025,4

d) TNTT: (1.025,4 – 9,85 x 12) / 0,65 = 1.395,69

e) Thuế TNCN phải nộp: 1.395,69 x 35% - 9,85 x 12 = 370,29

2) Giả sử được nhận tiền thuê nhà trả thay…. 

a) TNTT chưa bao gồm tiền thuê nhà trả thay: 1.395,69

b) TNCT chưa bao gồm tiền thuê nhà trả thay: 1.395,69 + 352,6 = 1.748,29

c) Tiền thuê nhà trả thay thực tế: 40 x 12 = 480

d) Tiền thuê nhà trả thay tính vào TNCT: 1.748,29 x 15% = 262,24

e) Thu nhập làm căn cứ quy đổi đã bao gồm tiền thuê nhà trả thay: 1.025,4 + 262,24 = 1.287,64

f) Thu nhập tính thuế: (1.287,64 – 9,85 x 12) / 0,65 = 1.799,14

g) Thuế TNCN phải nộp: 1.799,14 x 35% - 0,85 x 12 = 619,5




