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Giới thiệu chương trình và diễn giả

Nguyễn Thị Loan

(Kế toán quản trị Úc, Kế toán thuế Việt Nam）

- Sinh năm 1986 tại Hưng Yên

- 2008 tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân

- 2008～2015 Trưởng bộ phận tư vấn kế toán, thuế tại Hà Nội của công ty tư 

vấn kế toán, thuế của Nhật, chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý hoạt động 

tư vấn kế toán, thuế cho hơn 120 khách hàng

- Tham gia đầu tư vào Công ty Manabox Việt Nam và trở thành giám đốc tư 

vấn từ năm 2015, phụ trách điều hành mảng tư vấn doanh nghiệp, phát triển 

mạng đào tạo nguồn nhân lực.

※ Giảng viên môn thuế - F6, chứng chỉ kế toán viên công chứng của Anh 

Quốc (ACCA)



Thông tin các
diễn giả

Nguyễn Việt Anh   
(MBA,CTA,CPA)

-Tốt nghiệp Học viện tài chính.

-Hơn 7 năm kinh nghiệm tư vấn 
kế toán, thuế cho doanh nghiệp 

Nhật.

-Thủ khoa chứng chỉ Đại lý Thuế 
năm 2016.

-Giảng viên của các khóa Kế 
toán, Đại lý thuế.

-Hiện đang là Giám đốc điều 
hành tại Manabox Việt Nam.

Giới thiệu chương trình và diễn giả



MBA Nguyễn Việt Anh – CPA, 
CTA

Xác định kết quả kinh doanh

Tính lợi nhuận trong kỳ Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy trình mua hàng

Phát sinh Chi phí mua tài
sản, mua hàng hóa, dịch vụ

Thuế GTGT đầu vào
Thuế nhập khẩu, 
thuế TTĐB, thuế
GTGT nhập khẩu

Quy trình nhân sự, tiền lương

Phát sinh Chi phí nhân công Thuế thu nhập cá nhân (PIT)

Quy trình bán hàng

Phát sinh doanh thu
Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế GTGT đầu ra
Thuế xuất khẩu

Thuế là một khoản

thu nhập được

chuyển giao bắt

buộc từ các thể

nhân và pháp nhân

cho Nhà nước nhằm
1. Chi vận hành bộ máy 

quản lý Nhà nước

2. Chi cho các hạng mục 

phúc lợi, an sinh xã hội

3. Được sử dụng như 

một công cụ quản lý kinh 

tế, xã hội vĩ mô.

I.1 Tổng quan về hệ thống thuế VN



I.1 Tổng quan về hệ thống thuế VN
Tình hình thu NSNN 2019-2022

Chỉ tiêu

2019 2020 2021 2022 dự toán

Tỷ đồng Tỷ trọng (%) Tỷ đồng Tỷ trọng (%) Tỷ đồng Tỷ trọng (%) Tỷ đồng Tỷ trọng (%)

TỔNG THU NSNN 1,551,074 100% 1,507,846 100% 1,365,530 100% 1,411,702 100%

Thu nội địa 1,273,884 82% 1,290,893 86% 1,133,200 83% 1,176,702 83%

Thu từ khu vực DN nhà nước 164,975 11% 148,209 10% 153,325 11% 154,000 11%

Thu từ khu vực DN FDI 210,245 14% 206,088 14% 199,225 15% 205,931 15%

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 238,317 15% 247,104 16% 244,081 18% 252,722 18%

Thuế thu nhập cá nhân 109,401 7% 115,213 8% 113,442 8% 118,075 8%

Thuế bảo vệ môi trường 63,075 4% 60,631 4% 54,911 4% 59,670 4%

Các loại phí, lệ phí 81,189 5% 69,921 5% 64,895 5% 69,100 5%

Các khoản thu về nhà, đất 192,300 12% 215,605 14% 172,247 13% 162,610 12%

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 33,908 2% 36,709 2% 32,500 2% 34,300 2%

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 6,828 0% 6,063 0% 5,715 0% 4,620 0%

Thu khác ngân sách 37,634 2% 42,763 3% 26,382 2% 22,319 2%

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 1,563 0% 1,595 0% 1,377 0% 955 0%

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, 
chênh lệch thu, chi của Ngân hàng nhà nước 134,449 9% 140,992 9% 65,100 5% 92,400 7%

Thu từ dầu thô 56,251 4% 34,598 2% 35,200 3% 28,200 2%

Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 347,319 22% 314,578 21% 335,000 25% 352,000 25%

- Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 248,634 16% 235,825 16% 248,389 18% 259,479 18%

- Thuế xuất khẩu 8,555 1% 7,395 0% 7,002 1% 7,200 1%

- Thuế nhập khẩu 54,946 4% 44,066 3% 52,279 4% 56,900 4%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu 33,795 2% 23,626 2% 26,184 2% 27,200 2%

- Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập 
khẩu 1,389 0% 1,676 0% 1,104 0% 1,170 0%

- Thu khác 0% 1,990 0% 42 0% 51 0%

Hoàn thuế giá trị gia tăng -133,068 -9% -137,048 -9% -146,000 -11% -153,000 -11%

Thu viện trợ 6,688 0% 4,825 0% 8,130 1% 7,800 1%



I.1. Tổng quan về thuế
Một số nguyên tắc quản lý thuế cần lưu ý

❖ Người nộp thuế tự kê khai, tự nộp thuế và tự chịu trách 
nhiệm

❖ Nguyên tắc khấu trừ tại nguồn/ thu thuế gián tiếp

Ví dụ: thuế TNCN, thuế nhà thầu, thuế GTGT,…

❖ Nguyên tắc áp dụng giá thị trường và ấn định thuế

Trường hợp người nộp thuế kê khai và tính thuế không 
dựa trên cơ sở giá thị trường làm giảm số thuế phải nộp vào 
ngân sách nhà nước thì cơ quan thuế có quyền ấn định thuế 
(Ví dụ: xác định giá thị trường cho giao dịch liên kết trong 
quy định về chống chuyển giá)

❖ Nguyên tắc thuế không trùng thuế

Ví dụ: Người nộp thuế có thể được trừ thuế TNCN đã nộp 
tại nước ngoài khi tính và nộp thuế theo diện cá nhân cư trú 
tại Việt Nam.



❖ Phân bổ thuế thu nhập cá nhân: Bổ sung quy định nêu doanh nghiệp chi 
trả tiền lương, tiền công cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ 
thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác phải nộp phụ lục bảng xác 
định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng 
nguồn thu theo mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN

I.1. Tổng quan về thuế
Điểm mới về phân bổ thuế cho NS địa phương (TT80/2021/TT-BTC)



Thuế TNCN là thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của cá
nhân (cư trú hoặc không cư trú).

I.2. Tổng quan về thuế TNCN

HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH

BẢN QUYỀN,
NHƯỢNG QUYỀN

THƯƠNG MẠI
THỪA KẾ,

QÙA TẶNG,
TRÚNG THƯỞNG

CHUYỂN NHƯỢNG
BĐS

CHUYỂN NHƯỢNG
VỐN, ĐẦU TƯ VỐN

TIỀN LƯƠNG,
TIỀN CÔNG

THU NHẬP 
CHỊU THUẾ 

Lũy tiến 
từng 
phần

Biểu 
thuế 
toàn 
phần



I.2 – Tổng quan về thuế TNCN đối với 
tiền lương tiền công

Giảm trừ gia cảnh

Khác

Nghĩa vụ thuế

Tình trạng 

cư trú

Thuế TNCN 

tháng/ quý

Thuế TNCN ở NN

Thuế TNCN còn 

phải nộp

TN từ công việc 

tại VN:

1- Lương

2- Lợi ích khác: 

tiền nhà

Quy đổi thu nhập Tính thu nhập 

tính thuế
Ko cư trú

Nghĩa vụ thuế

Thu nhập toàn 

cầu:

1- Lương, 

thưởng

2- Trợ cấp

3- Lợi ích khác

4- Tiền nhà (*)

Quy đổi thu nhập
Tính thu nhập 

tính thuế
Tính toán lại nghĩa 

vụ thuế cả năm

Cư trú
Bảo hiểm

Tính lại nghĩa vụ 

thuế cả năm

B7

Tình trạng cư 

trú

Xác định thu 

nhập chịu thuế

Xác định các 

khoản giảm trừ

Quy đổi thu nhập 

(TN Net) Tính thuế TNCN

Trừ số thuế đã 

nộp ở nước ngoài

Nghĩa vụ thuế 

phải nộp

Chung Kê  khai và nộp thuế tháng/ quý Quyết toán thuế

B1 B2 B3 B4 B5 B6



II – Quyết toán thuế TNCN
1. Nghĩa vụ Quyết toán thuế

Đối với cá nhân: 
Phải quyết toán thuế TNCN nếu là cá nhân cư trú tại VN trong năm 2021 
và:
- Có số thuế phải nộp cả năm lớn hơn số thuế tạm nộp hàng tháng/ quý 

lớn hơn 50.000 VND, hoặc
- Có số thuế phải nộp cả năm nhỏ hơn số thuế tạm nộp nhưng có nhu cầu 

hoàn thuế, hoặc
- Trước khi xuất cảnh về nước khi kết thúc hợp đồng
※ Cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thay 

(nếu thỏa mãn điều kiện ủy quyền) hoặc quyết toán trực tiếp với cơ quan 

thuế.

Đối với tổ chức chi trả thu nhập:
- Phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN không phân biệt có hay không phát 

sinh khấu trừ thuế; có hay không đối tượng nhận ủy quyền quyết toán thay
- Không phải khai quyết toán nếu không phát sinh trả thu nhập
- Nhận ủy quyền quyết toán thay cho các nhân thỏa mãn điều kiện ủy quyền 

quyết toán.



II – Quyết toán thuế TNCN 2021
2. Đối tượng được ủy quyền quyết toán

Tham khảo cách lập ủy quyền quyết toán thuế TNCN qua phần mềm quản lý nhân sự tại: 
https://gonnapass.com/lap-uy-quyen-quyet-toan-thue-tncn-qua-phan-mem/

https://gonnapass.com/lap-uy-quyen-quyet-toan-thue-tncn-qua-phan-mem/


B1: Xác định 
lại trình trạng 

cư trú

• Xác định lại tinh trạng cư trú trong năm 2021

B2: Tổng hợp 
thông tin tính 

thuế

• Tổng hợp thu nhập thuộc diện quyết toán, bao gồm: thu nhập từ tiền lương, tiền công

• Tổng hợp các khoản giảm trừ: Giảm trừ gia cảnh; Bảo hiểm bắt buộc; Các khoản đóng góp từ thiện được 
giảm trừ

• Tổng hợp số thuế đã khấu trừ/ đã tạm nộp trong năm 2021

B3: Xác định 
tổng nghĩa vụ 

thuế năm

• Xác định Tổng thu nhập chịu thuế của năm

• Quy đổi thu nhập sau thuế sang thu nhập trước thuế (nếu là cá nhân nhận thu nhập Net)

• Xác định tổng nghĩa vụ thuế cả năm, số thuế còn phải nộp/ hoặc được hoàn hoặc bù trừ sau quyết toán

B4: Kê khai 
thuế

• Xác định hình thức kê khai thuế: 1. Ủy quyền cho doanh nghiệp chi trả thu nhập hoặc 2. Tự kê khai quyết 
toán

• Lập mẫu biểu kê khai thuế: 1. Mẫu 05/QTT-TNCN hoặc 2. Mẫu 02/QTT-TNCN (TT80/2021/TT-BTC)

• Hạn nộp hồ sơ quyết toán: 31 /3/2022 đối với doanh nghiệp và 30/4/2022 đối với cá nhân tự quyết toán

II – Quyết toán thuế TNCN 2021
3. Tóm tắt các bước thực hiện quyết toán



Giảm trừ gia cảnh

Khác

Nghĩa vụ thuế

Tình trạng 

cư trú

Thuế TNCN 

tháng/ quý

Thuế TNCN ở NN

Thuế TNCN còn 

phải nộp

TN từ công việc 

tại VN:

1- Lương

2- Lợi ích khác: 

tiền nhà

Quy đổi thu nhập Tính thu nhập 

tính thuế
Ko cư trú

Nghĩa vụ thuế

Thu nhập toàn 

cầu:

1- Lương, 

thưởng

2- Trợ cấp

3- Lợi ích khác

4- Tiền nhà (*)

Quy đổi thu nhập
Tính thu nhập 

tính thuế
Tính toán lại nghĩa 

vụ thuế cả năm

Cư trú
Bảo hiểm

Tính lại nghĩa vụ 

thuế cả năm

B7

Tình trạng cư 

trú

Xác định thu 

nhập chịu thuế

Xác định các 

khoản giảm trừ

Quy đổi thu nhập 

(TN Net) Tính thuế TNCN

Trừ số thuế đã 

nộp ở nước ngoài

Nghĩa vụ thuế 

phải nộp

Chung Kê  khai và nộp thuế tháng/ quý Quyết toán thuế

B1 B2 B3 B4 B5 B6

II – Quyết toán thuế TNCN 2021
3. Phân tích rủi ro



II – Quyết toán thuế TNCN 2021
3.1 Xác định lại tinh trạng cư trú

Không cư trú

Không cư trú

Cá nhân cư trú

Có

Có

Không

Không

Có

Không

Số ngày hiện diện

tại VN ≥ 183 ngày?

Có nơi ở thường

xuyên tại VN?

Có chứng minh được

là người cư trú nước

khác?

Mr. A

1/4 1/8 31/12 31/7

Đến VN

Mr. B
>= 183 ngày

>= 183 ngày

1/1

Cá nhân cư trú

※Cá nhân cư trú tại Việt Nam là cá nhân:

1. Có mặt ở Việt Nam từ 183 ngày trở lên; 

hoặc

2. Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam



Tình trạng cư trú do Covid – Công văn 11383/CT-TTHT (Hồ

Chí Minh)



II – Quyết toán thuế TNCN 2021
3.2 Tổng hợp, xác định thu nhập chịu thuế

Căn cứ pháp lý✓ Luật quản lý thuế 2019

✓ Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12

✓ Luật thuế TNCN số 26/2013/QH13

✓ Luật số 71/2014/QH13

✓ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP

✓ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

✓ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP

✓ Nghị định 126/2020/NĐ-CP
✓ Thông tư số 111/2013/TT-BTC

✓ Thông tư số 119/2014/TT-BTC

✓ Thông tư số 92/2015/TT-BTC

✓ Thông tư số 25/2018/TT-BTC

✓ Thông tư số 80/2021/TT-BTC



THU NHẬP CHỊU THUẾ
01

NHÓM I

Hoạt động kinh

doanh

NHÓM II NHÓM III

NHÓM IV NHÓM V NHÓM VII,VIII

Tiền lương, tiền công Đầu tư vốn

Chuyển nhượng vốn Chuyển nhượng BĐS
Bản quyền và quyền

thương mại



1. THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Tiền lương, 
tiền công, 

phụ cấp, trợ
cấp có tính
chất TLTC

Các
khoản
thưởng

Tiền thù
lao

Các 
khoản lợi 
ích bằng 
tiền khác

Tiền nhận 
từ các hiệp 

hội kinh 
doanh

❖ Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là

thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế

hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được thu nhập

❖ Nguyên tắc xác định thu nhập

Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền

công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền



❖Một số điểm mới về hợp đồng lao động

Khái niệm hợp
đồng lao động

• Bổ sung: trường hợp
02 bên thỏa thuận
bằng tên gọi khác
nhưng thể hiện về
việc làm có trả công,
sự quản lý, điều
hành, giám sát … thì
được coi là hợp
đồng lao động

Phương thức
giao kết mới

• Có thể giao kết
thông qua phương
tiện điện tử

Loại hợp đồng
lao động

Bỏ trường hợp hợp
đồng thời vụ

Phụ lục hợp
đồng lao động

• Không được sửa đổi
thời hạn của hợp
đồng lao động

Hợp đồng thử
việc

• Có thể lựa chọn linh
hoạt thử việc là một
nội dung trong hợp
đồng lao động hoặc
ký hợp đồng thử
việc riêng

• Mỗi bên có quyền
hủy bỏ hợp đồng thử
việc hoặc hợp đồng
lao động mà không
cần báo trước và
không phải bồi
thường

• Thời gian thử việc
không quá 180 ngày
đối với công việc
của người quản lý
doanh nghiệp



Khấu trừ thuế TNCN theo thời hạn hợp đồng?



1353/TCT-DNNCN



❖Lưu ý một số trường hợp đặc biệt

a. Ký hợp đồng với cá nhân kinh doanh

2355/TCT-DNNCN



b. Tiền lương làm thêm giờ

• Làm thêm giờ:
➢Ngày thường: ≥ 150%
➢ Ngày nghỉ cuối tuần: ≥ 200%
➢Ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương: ≥ 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, 

ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày

4641/TCT-DNNCN



c. Các khoản thưởng, trợ cấp, phụ cấp



Phụ cấp điện thoại cho người lao động
1166/TCT-TNCN

Trợ cấp chuyển vùng một lần

999/CT-TTHT



2. THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ CÁC KHOẢN 

PHÚC LỢI KHÔNG TRẢ TRỰC TIẾP

a. Tiền thuê nhà



Khoản tiền thuê nhà, điện nước 

và các dịch vụ kèm theo (nếu 

có) đối với nhà ở do đơn vị sử 

dụng lao động trả thay tính vào 

thu nhập chịu thuế theo số thực 

tế trả thay nhưng không vượt 

quá 15% tổng thu nhập chịu 

thuế phát sinh (chưa bao gồm 

tiền thuê nhà, điện nước và dịch 

vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị 

không phân biệt nơi trả thu 

nhập



Trợ cấp, phụ cấp tiền nhà bằng tiền, trả vào lương cho người lao động
3390/CT-TTHT

Chi Phí tiền nhà khi không có lương ở Việt Nam

5922/TCT-TNCN



b. Học phí cho con của người lao động

2. THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ CÁC KHOẢN 

PHÚC LỢI KHÔNG TRẢ TRỰC TIẾP

Không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN 

đối với khoản tiền học phí cho con của người

lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

học tại Việt Nam, con của người lao động

Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học

tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến

trung học phổ thông



VISA, 

WORKPE

RMIT

3545/TCT-

DNNCN

2014/TCT-

DNNCN



2. THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ CÁC KHOẢN 

PHÚC LỢI KHÔNG TRẢ TRỰC TIẾP

c. Chi phí du lịch
Theo khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC về các khoản

tính vào TNCT

Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động

chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dung

chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi

trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung

cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu

thuế.



Chi phí du lịch tính vào thu nhập chịu thuế TNCN
1650/TCT-DNL



d. Chi phí tư vấn thuế

11159/CT-TTHT, 2337/TCT-CS

2. THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ CÁC KHOẢN 

PHÚC LỢI KHÔNG TRẢ TRỰC TIẾP



e. Chi hiếu hỉ, quà tặng cho nhân viên

❖ Khoản chi sinh nhật tính vào TNCT 

286/CT-TTHT

2. THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ CÁC KHOẢN 

PHÚC LỢI KHÔNG TRẢ TRỰC TIẾP



Chi phí Covid: 
4110/TCT-DNNCN
3511/CTHPH-TTHT

I. 4110/TCT-DNNCN



Cách ly khi nhập cảnh

2. THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ CÁC KHOẢN 

PHÚC LỢI KHÔNG TRẢ TRỰC TIẾP



Cách ly theo chỉ thịI. 352/CTBNI-TTHT

II. 2221/CTBNI-TTHT



• 1883/CTBNI-TTHT

MBA Nguyễn Việt Anh – CPA, CTA

• 244/CT-TTHT



• 4102/TCT-CS

• 3845/TCT-DNNCN



II – Quyết toán thuế TNCN 2021
3.3 Tổng hợp, xác định các khoản giảm trừ



II – Quyết toán thuế TNCN 2021
3.4 Xác định nghĩa vụ thuế (ví dụ)

※ Trường hợp cá nhân nhận thu nhập Net
Quy đổi từ thu nhập sau thuế sang thu nhập trước thuế (Grossed-up):

Ví dụ: Ông Sugeno (người Nhật Bản) có thông tin bản lương hàng tháng như sau: 
- Lương cơ bản: 122 triệu đ
- Bảo hiểm bắt buộc công ty khấu trừ của ông A: 20 triệu đ
- Thu nhập thực nhận hàng tháng: 102 triệu đ
- Công ty trả thay cho ông A tiền nhà 15 triệu đ/tháng và phí chơi golf 2 triệu đ/tháng
- Ông Sugeno không đăng ký giảm trừ người phụ thuộc
- Công ty chịu trách nhiệm chi trả thuế TNCN tại Việt Nam cho ông A
Q: Tính thuế TNCN tại Việt Nam của Ông Sugeno?

A:  https://gonnapass.com/thue-tncn-cach-quy-doi-luong-net-sang-gross/

https://gonnapass.com/thue-tncn-cach-quy-doi-luong-net-sang-gross/


II – Quyết toán thuế TNCN 2021
3.5 Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN



II – Quyết toán thuế TNCN 2021
3.6 Phương thức nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Cá nhân có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo

1. Phương thức điện tử tại Cổng thông tin thuế điện tử - phân hệ dành cho cá nhân của

Tổng cục Thuế ( https://canhan.gdt.gov.vn ) nếu cá nhân đã đăng ký tài khoản giao dịch

thuế điện tử , hoặc

2. Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì cũng được hỗ trợ sử dụng các

ứng dụng hỗ trợ kê khai của cơ quan thuế để khai và nộp hồ sơ quyết toán qua đường

điện tử nhưng phải kèm theo hồ sơ giấy gửi đến cơ quan thuế (Có thể gửi qua đường bưu

điện).



II – Quyết toán thuế TNCN 2021
3.6 Phương thức nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN



II – Quyết toán thuế TNCN 2021
3.6 Phương thức nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN



II – Quyết toán thuế TNCN 2021
3.7 Thành phần hồ sơ quyết toán thuế TNCN



Câu hỏi thảo luận

Thank you!


