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TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số    11013/CT-TT&HT Thủ Dầu Một, ngày 09  tháng 11  năm  2010 

V/v thuế thu nhập cá nhân.  
                                     

Kính gửi: Công ty TNHH ACE Machinery Vina 
35 Dân Chủ, KCN VSIP II,P. Hòa Phú, TX. TDM, tỉnh Bình Dương 

MST: 3700804386 
                                                
 
Cục Thuế có nhận công văn số KT-01-11/2010 ngày 02/11/2010 của Công ty về việc 

khấu trừ thuế TNCN. 

Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau: 

 Theo Công văn số 3847/TCT-TNCN ngày 21/9/2009 của Tổng cục Thuế hướng dẫn 
TNCN thì “các tổ chức, cá nhân chi trả thực hiện việc tạm khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 
10% trước khi chi trả các khoản tiền lương tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác đối với cá 
nhân ký hợp lao động ngắn hạn, thời vụ đến 3 tháng; đồng thời hướng dẫn để đối tượng phải 
khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nếu có duy nhất thu nhập tại nơi làm việc đó, nhưng ước tính 
tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế 
làm cam kết gửi cơ quan chi trả thu nhập để tạm thời chưa khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% như 
hướng dẫn nêu trên”.  

 Vậy, trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động một năm với người lao động thì Công 
ty tạm khấu trừ thuế của cá nhân theo Biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng. 
Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động một năm  nói trên nhưng chỉ làm việc dưới 03 
tháng và cá nhân ký hợp đồng thử việc hai tháng thì Công ty phải tính khấu trừ (đối với 
trường hợp đã khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần thì phải tính khấu trừ lại) theo tỷ lệ 10%, 
nếu cá nhân cam kết có duy nhất thu nhập tại Công ty và có thu nhập chưa đến mức phải nộp 
thuế thì làm cam kết gửi cho Công ty để làm cơ sở chưa khấu trừ thuế theo như hướng dẫn tại 
công văn nói trên của Tổng cục Thuế.  

 Khi quyết toán thuế TNCN, Công ty phải kê khai quyết toán thuế cho tất cả người lao 
động làm việc tại Công ty. Đối với người lao động đã nghỉ việc hoặc có thu nhập hai nơi trở 
lên, trên tờ khai mẫu 05AKK-TNCN Công ty không đánh dấu vào cột “quyết toán tại CQCT”. 
   

Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện./. 
 
Nơi nhận:                                                                        KT. CỤC TRƯỞNG 
Như trên;                                                                          PHÓ CỤC TRƯỞNG 
P. TTHT; 
Lưu HCQT-TV-AC.                                                            Đã ký : Võ Thanh Bình 
  
 


