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Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân ( PIT) năm 2013 từ Công ty Kiểm Toán và Tư
Vấn Tài Chính Toàn Cầu

Đây là thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013, Công ty TNHH Kiểm Toán và
Tư Vấn Tài Chính Toàn Cầu
xin
gửi đến quý khách hàng một số nội dung quan trọng cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá
nhân ( PIT) theo hướng dẫn của Tổng cục thuế tại văn bản : Công văn Số: 336/TCT-TNCN
ngày 24 tháng 1 năm 2014. Cụ thể có một số điểm cần lưu ý như sau:

I. CÁC TRƯỜNG HỢP KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh
khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế vàquyết
toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền
. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2013 thì không phải khai
quyết toán thuế TNCN

3. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ hoạt
động đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp, đại lý xổ số thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân
theo hướng dẫn tại điểm c; điểm e, khoản 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày
15/8/2013 của Bộ Tài chính
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Riêng trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc làm việc tại Việt Nam, đã thực
hiện quyết toán thuế trước ngày 31/12, sau đó cá nhân quay lại Việt Nam và làm việc đến hết
năm đó thì cuối năm cá nhân thực hiện quyết toán thuế với thu nhập chịu thuế từ ngày 01/01
đến ngày 31/12 và được trừ số thuế TNCN đã nộp tại nước ngoài nhưng không vượt quá số thuế
phải nộp tính theo Biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước
ngoài.

4. Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cuối năm nếu có yêu cầu áp
dụng thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ
quan thuế. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã nộp thuế theo thuế suất 0,1%
trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần mà không có yêu cầu xác định lại số thuế TNCN
theo thuế suất 20% thì không phải quyết toán thuế.

5. Điều kiện “có nhà thuê để ở tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên” để xác định cá nhân cư trú có
hiệu lực áp dụng từ ngày 01/7/2013. Trước ngày 01/7/2013, điều kiện “có nhà thuê để ở tại
Việt Nam” để xác định cá nhân cư trú là 90 ngày
. Việc
xác định số ngày có nhà thuê để ở căn cứ trên các hợp đồng thuê, kể cả hợp đồng thuê ký
trước ngày 01/7/2013. Trường hợp cá nhân thuộc diện quyết toán thuế thì khi quyết toán thuế
điều kiện “có nhà thuê để ở tại Việt Nam” để xác định cá nhân cư trú của năm 2013 là 183
ngày.......
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