
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Thông báo của Cục thuế TP. HCM 
về việc hỗ trợ quyết toán thuế
TNCN năm 2019 dành cho cá nhân
và tổ chức
Tin nhanh về thuế - 06/03/2020

RSM ViệtNam



Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN:

• Theo thông báo của Cục thuế TP.HCM ngày 02/03/2020, thời hạn 
nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2019 chậm nhất là ngày 
30/03/2020, riêng những hồ sơ có số thuế TNCN nộp thừa đề nghị 
hoàn thuế hoặc bù trừ thì có thể nộp sau ngày này.

• Trong năm 2020, bên cạnh các kênh hỗ trợ truyền thống, Cục Thuế 
Thành phố đổi mới phương thức hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) thực 
hiện quyết toán thuế thông qua các website, trang mạng xã hội 
facebook, video clip hướng dẫn.

• Bên cạnh đó, để đảm bào công tác phòng chống dịch Covid-19, 
Văn phòng Cục Thuế và tất cả 24 Chi cục Thuế tại TP. HCM sẽ 
không bố trí máy móc thiết bị tại trụ sở để NNT đến lập tờ khai thuế 
như mọi năm. NNT phải lập tờ khai quyết toán tại nhà hoặc công ty 
và nộp trực tuyến qua địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn. Chi tiết 
cụ thể về lập tờ khai sẽ được Cục Thuế hướng dẫn trên website, 
fanpage của Cục Thuế để NNT có thể tự lập tờ khai thuế.

• Đối với hồ sơ quyết toán thuế bản giấy, Cục thuế khuyến khích gửi 
qua đường bưu điện hoặc thực hiện thủ tục đăng ký online thời 
gian hẹn nộp hồ sơ nếu đến nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế.

Đối với doanh nghiệp, tổ chức:

• Nhằm tránh tập trung đông người do dịch bệnh, trong công tác tập 
huấn, Cục Thuế thay đổi hình thức tập huấn trực tiếp bằng việc tập 
huấn, đăng tải thông tin hướng dẫn trên môi trường internet thông 
qua các bài giảng trực tuyến để doanh nghiệp có thể tham gia tập 
huấn mọi lúc mọi nơi.

• Tài liệu hướng dẫn, giới thiệu những điểm mới trong quyết toán 
thuế 2019 qua địa chỉ email doanh nghiệp đã đăng ký với Cơ quan 
thuế.

• Những thông tin về quyết toán thuế sẽ được đăng tải chính thức 
trên website Cục Thuế (http://tphcm.gdt.gov.vn; 
www.hcmtax.gov.vn) và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
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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.

RSM là tên giao dịch được sử dụng bởi các thành viên của mạng lưới RSM. Mỗi thành viên của mạng lưới RSM là một công ty kiểm toán và tư vấn độc lập với các quyền riêng. Mạng lưới RSM không phải là một pháp nhân tại bất kỳ quyền tài 
phán nào. Mạng lưới RSM được quản lý bởi Công ty TNHH Quốc tế RSM, Công ty được đăng ký thành lập tại Anh và Wales với văn phòng đăng ký đặt tại số 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. Nhãn hiệu và thương hiệu RSM và các quyền sở 
hữu trí tuệ khác được sử dụng bởi các thành viên thuộc mạng lưới đều thuộc quyền sở hữu của Hiệp hội Quốc tế RSM.
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