
Theo quy định mới tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Nghị quyết
954/2020/UBTVQH14, Tổng Cục Thuế đưa ra một số lưu ý đối với việc khai quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân
(“TNCN”) năm 2020 như sau:

1. Mức giảm trừ gia cảnh

• Bản thân người nộp thuế tăng lên 11 triệu đồng/tháng

• Người phụ thuộc tăng lên 4,4 triệu đồng/người phụ thuộc/tháng

Mức giảm trừ mới được tính từ thời điểm ngày 01/01/2020 và áp dụng cho cả năm 2020

2. Các trường hợp phải quyết toán thuế TNCN

Người nộp thuế có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán trên 50.000 đồng, nếu dưới mức này sẽ được miễn nộp hồ
sơ quyết toán thuế

Người nộp thuế có số thuế nộp thừa và muốn hoàn

3. Ủy quyền quyết toán thuế

• Các trường hợp được ủy quyền quyết toán vẫn như các năm trước.

(Cá nhân có thu nhập duy nhất tại một nơi theo hợp đồng lao động; Cá nhân có thu nhập duy nhất tại một nơi theo hợp
đồng lao động đồng thời có thu nhập vãng lai tại ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và
đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%; Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức
mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ
chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới)

• Những lao động ủy quyền quyết toán vẫn được tính tăng mức giảm trừ gia cảnh và không phải thực hiện bất kỳ thủ
tục nào. Doanh nghiệp sẽ tự điều chỉnh tăng mức giảm trừ
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https://luatvietnam.net/vbpl/99413/ke-khai-thue/luat-quan-ly-thue-2019-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/108410/ke-khai-thue/quy-dinh-ve-chinh-sach-thue-va-khai-nop-thue-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/106046/thue-thu-nhap-ca-nhan/nang-muc-giam-tru-gia-canh-len-11-trieu-dong-thang-.html
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4. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 44, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14:

• Thời hạn quyết toán thuế TNCN của Công ty: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm
dương lịch. Nếu Công ty nào áp dụng năm tài chính ứng với năm dương lịch thì hạn chót nộp quyết toán thuế TNCN 
năm 2020 sẽ là ngày 31/03/2021

• Thời hạn đối với cá nhân Thuộc diện tự quyết toán: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết
thúc năm dương lịch (trễ hơn 1 tháng so với các năm trước)

Tuy nhiên, đối với cá nhân có số thuế được hoàn theo quyết toán thì không bị giới hạn thời gian nộp hồ sơ quyết toán.

5. Khai quyết toán thuế TNCN

• Sử dụng phiên bản mới nhất được cung cấp miễn phí tại website https://thuedientu.gdt.gov.vn

• Người nộp thuế có thể khai thuế trực tiếp trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế

Để nộp hồ sơ khai thuế theo phương thức điện tử, người nộp thuế cần đăng ký Tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ
quan thuế

6. Phương thức nộp thuế

• Người nộp thuế có thể chuyển khoản tiền thuế thông qua các ứng dụng như Internet Banking, Mobile Banking

• Tuy nhiên, người nộp thuế cần ghi chú chính xác số tài khoản của KBNN, tiểu mục thu thuế TNCN là 1001, Chương
557 hoặc 757 (tùy quyết toán tại cấp Cục hay Chi cục)

• Người nộp thuế có thể tra cứu website của các ngân hàng để biết thông tin tài khoản thu thuế của từng cơ quan
thuế và cách thức nộp thuế điện tử

https://luatvietnam.net/vbpl/99413/ke-khai-thue/luat-quan-ly-thue-2019-.html
https://thuedientu.gdt.gov.vn/
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Từ năm 2020, Cổng TTĐT Tổng cục Thuế sẽ hỗ trợ
chọn đúng cơ quan thuế nhận quyết toán và cách
nộp hồ sơ quyết toán điện tử những ngươi nộp thuế
đã đăng ký tài khoản giao dịch thuế.

Đối với trường hợp chưa đăng ký tài khoản giao dịch
thuế điện tử, người nộp thuế phải in tờ khai đã khai
trên Cổng TTĐT để nộp trực tiếp. 
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7. Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với cá nhân
trực tiếp khai quyết toán thuế như sau:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-455733.aspx
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Bản tin này chỉ nhằm mục đích thông tin về những quy định pháp luật mới ban hành, không dùng để tư vấn hay áp dụng cho những trường hợp cụ thể. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông
tin một cách chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong tương lai. RSM Việt
Nam cũng như các thành viên trong hệ thống RSM sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của người đọc dựa vào bản tin này. Độc giả nên tham khảo ý
kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể.

© Hiệp hội Quốc tế RSM, 2021. Tất cả các quyền được bảo hộ.
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