


HỘI THẢO
QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2022
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Thay đổi trong đăng ký, kê khai, nộp thuế, 
và các rủi ro phát sinh liên quan từ 2022 

Tổng quát về thuế TNCN và các điểm
mới trong chính sách thuế cập nhật
năm 2022

Quyết toán thuế TNCN với Tổ chức chi trả

thu nhập

Quyết toán thuế TNCN với cá nhân

Một số rủi ro về thuế TNCN thường gặp mà

MNB tổng hợp



Những điểm mới
trong thuế TNCN

MỤC 1

NĂM 2022



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



Phân dòng thu nhập

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



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



https://gonnapass.com/bo-ho-khau-trong-

ho-giam-tru-gia-canh/

https://gonnapass.com/bo-ho-khau-trong-ho-giam-tru-gia-canh/
https://gonnapass.com/bo-ho-khau-trong-ho-giam-tru-gia-canh/


Khoản 2 điều 1 Nghị định 91/2022/TT-BTC sửa đổi khoản 3,
điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP:
Điều 7. Hồ sơ khai thuế
...

3. Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các
trường hợp sau đây:
e) Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả
thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo
tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu
trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.”



Tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu
trừ thuế TNCN điện tử tự xây dụng hệ thống
phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm
bảo các nội dung bắt buộc theo quy định hoặc
sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo
hình thức tự phát hành, không phải đăng ký,
thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử
đến cơ quan thuế hoặc có Trường hợp còn tồn
chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế thì
được tiếp tục sử dụng

TNCN 



Công ty cần lưu ý phân bổ thuế TNCN cho chi nhánh địa điểm kinh doanh, đơn vị phụ thuộc… tại tỉnh khác khi chi trả tiền lương, tiền công theo quy
định tại thông tư 80/2021/TT-BTC.
1. Trường hợp áp dụng: Trụ sở chính trả lương cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác

2. Thủ tục: Trụ sở chính lập mẫu 05-1/PBT-KK-TNCN – Thông tư 80/2021/TT-BTC kèm tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN hàng tháng, quý

3. Cơ sở phân bổ:

+ Xác định riêng số thuế TNCN phải phân bổ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân làm việc tại từng tỉnh theo số thuế thực tế đã khấu
trừ của từng cá nhân

+ Nếu lao động được điều chuyển, luân chuyển, biệt phái thì căn cứ thời điểm trả thu nhập, người lao động đang làm việc tại tỉnh nào thì số thuế thu
nhập cá nhân khấu trừ phát sinh được tính cho tỉnh đó

+ Số thuế thu nhập cá nhân xác định cho từng tỉnh theo tháng hoặc quý tương ứng với kỳ khai thuế thu nhập cá nhân và không xác định lại khi quyết
toán thuế thu nhập cá nhân

TNCN 



TNCN 



TNCN 



Quyết toán thuế TNCN 
với Tổ chức chi trả thu
nhập

MỤC 2

NĂM 2022



01 02

03 04

Thu nhập thông tin NLĐ,
NPT. Xác định các đối
tượng được uỷ quyền
quyết toán và các đối
tượng đủ điều kiện để ký
cam kết 02

Lên bảng tính tổng hợp thu
nhập 12 tháng trong năm
cho người lao động

Lên các chỉ tiêu của tờ
khai Quyết toán thuế

Xuất file xml trên HTKK và
thực hiện nộp hồ sơ online
trên trang thuedientu

Các bước thực hiện quyết toán thuế TNCN đối với công ty



THU THẬP THÔNG TIN

Bước đầu tiên sẽ là bước xác nhận thông tin của người lao động và người phụ
thuộc. Bước này quan trọng nhất sẽ là thông tin về mã số thuế, căn cước công
dân, uỷ quyền quyết toán thuế, ký cam kết 02 và thông tin về NPT

Trường hợp NLĐ thay đổi CCDC
nhưng lại kê vào chỉ tiêu đăng
ký mới chứ không chọn thay
đổi thông tin dẫn tới NLĐ có 2
MST. Trường hợp này sẽ xử lý
bằng cách thông báo bằng văn
bản cho CQT để thực hiện huỷ
MST cho cá nhân NLĐ. Sau khi
CQT huỷ MST, DN nộp lại tờ
khai 05-ĐK-TH-TCT để thay đổi
thông tin

Trường hợp NNT đăng ký
sai thời gian được giảm trừ
gia cảnh NLĐ do NLĐ cung
cấp thông tin sai … Hướng
xử lý của trường hợp này

doanh nghiệp tự quyết toán

1



Trường hợp NNT
đăng ký sai thời gian
được giảm trừ gia
cảnh NLĐ do NLĐ
cung cấp thông tin sai
… Hướng xử lý của
trường hợp này

Quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức
chi trả thu nhập

Hướng dẫn NLĐ
cung cấp lại
thông tin về NPT
=> chỉ tính giảm
trừ 1 lần/1 NPT/1
NNT trong năm
tính thuế

Nếu có sai sót
trong hồ sơ, cần
thông báo bằng
văn bản cho CQT
cập nhật lại thông
tin NPT có xác
nhận của NLĐ về
NPT





+ Trường hợp 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



+ Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức 

trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá 

nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết 

toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập 

không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức 

trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá 

nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái 

của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty ... đã 

quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà .... (theo ủy 

quyền) tại dòng (số thứ tự) ... của Phụ lục Bảng kê 05-

1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ 

quan thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử 

dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì in chuyển 

đổi từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gốc và ghi 

nội dung nêu trên vào bản in chuyển đổi để cung cấp 

cho người nộp thuế.





-Trường hợp Công ty có cá nhân đủ điều kiện để tạm thời chưa khấu trừ 10% thì
sẽ làm cam kết theo mẫu 08/CK-TNCN
Về điều kiện thì các bạn có thể tham khảo bảng sau:

Quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức chi 
trả thu nhập



- Thời hạn đăng ký người phụ thuộc
+ Đối với cha, mẹ, con : Đăng ký giảm trừ NPT chậm
chất trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN
+ Đối với NPT khác: Thời hạn đăng ký chậm nhất là
ngày 31/12 của năm tính thuế
=> Trường hợp quá thời hạn đăng ký nêu trên thì không
được đăng ký và tính giảm trừ NPT cho năm tính thuế đó

Quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức chi 
trả thu nhập



Quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức chi 
trả thu nhập

2

Lên bảng tính tổng hợp 12 tháng 
thu nhập của người lao động



3 Kê khai

Phụ lục 05-
2BK-QTT-
TNCN (bảng
kê chi tiết cá
nhân thuộc
diện tính thuế
theo biểu thuế
suất toàn
phần)

File tổng
hợp quyết
toán 
05/QTT-
TNCN

Phụ lục 05-
1BK-QTT-
TNCN (bảng
kê chi tiết cá
nhân thuộc
diện tính thuế
theo biểu lũy
tiến từng
phần)

Phụ lục 05-
3BK-QTT-
TNCN (bảng 
kê thông tin 
người phụ 
thuộc giảm trừ 
gia cảnh)
Hướng dẫn chi 
tiết cách lên 
từng phụ lục

Nguồn gốc hướng dẫn



3 Hướng dẫn chi tiết cách lên từng phụ lục

Bước 1: Đăng 
nhập vào phần 
mềm HTKK 
bằng MST của 
Doanh nghiệp

Bước 2: Chọn 
mục “Thuế thu 
nhập cá nhân” 
-> Chọn 
“05/QTT-
TNCN Tờ khai 
quyết toán của 
tổ chức, CN 
(TT80/2021) -
> Chọn “Kỳ 
tính thuế”



3 Hướng dẫn chi tiết cách lên từng phụ lục



3 Hướng dẫn chi tiết cách lên từng phụ lục

Sử dụng dữ liệu đã 
tính toán trên file 
excel để nhập vào 
các phụ lục cụ thể 
như sau:
Để đơn giản thì mình 
thường sẽ kê khai 
ngược từ bảng kê 03 
đến 02 rồi mới đến 01



3 Hướng dẫn chi tiết cách lên từng phụ lục



3 Hướng dẫn chi tiết cách lên từng phụ lục



3 Hướng dẫn chi tiết cách lên từng phụ lục



3 Hướng dẫn chi tiết cách lên từng phụ lục



Quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức chi 
trả thu nhập

4

Xuất file xml và thực hiện nộp tờ 
khai online qua trang thuedientu 



Thuế TNCN đối với cá
nhân

MỤC 3

NĂM 2022



Thuế TNCN đối với cá nhânMỤC 3

Đối tượng phải tự quyết toán thuế TNCN:
- Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp từ 50.000đ trở lên, có số thuế 

được hoàn hoặc bù trừ kỳ sau

- Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên 
dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu 
tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên.

- Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt 
Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời 
thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm 
nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế



Thuế TNCN đối với cá nhânMỤC 3

Case study: Nguyễn Văn An là cá nhân cư trú tại Việt Nam, trong năm 2022, An ký HĐLĐ >3 tháng 
với công ty TNHH Manabox Việt Nam, có thu nhập vãng lai, parttime tại công ty TNHH MTV CNT 
VN và có thu nhập tại Manabox Japan (Nhật Bản). An thuộc đối tượng tự quyết toán thuế TNCN, 
vậy An sẽ phải làm gì?





Với mã số thuế cá nhân, có thể tra cứu thông tin 
trên website: http://tracuunnt.gdt.gov.vn



Thông tin số 2,3,4 có thể được lấy từ:
- Đối với Thu nhập được trả bởi Tổ chức tại Việt Nam: Chứng từ khấu trừ thuế TNCN
- Đối với Thu nhập được trả bởi Tổ chức nước ngoài: Thư xác nhận thu nhập có dấu và chữ ký của Tổ 
chức chi trả thu nhập.



Thông tin số 2,3,4 có thể được lấy từ:
- Đối với Thu nhập được trả bởi Tổ chức tại Việt Nam: Chứng từ khấu trừ thuế TNCN
- Đối với Thu nhập được trả bởi Tổ chức nước ngoài: Thư xác nhận thu nhập có dấu và chữ ký của Tổ 
chức chi trả thu nhập.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN 
mẫu trước 01/07/2022

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN 
mẫu sau 01/07/2022



Thông tin số 2,3,4 có thể được lấy từ:
- Đối với Thu nhập được trả bởi Tổ chức tại Việt Nam: Chứng từ khấu trừ thuế TNCN
- Đối với Thu nhập được trả bởi Tổ chức nước ngoài: Thư xác nhận thu nhập có dấu và chữ ký của Tổ chức chi trả thu nhập.

Giấy nộp tiền thuế TNCNThư xác nhận thu nhập



Ngoài những thông tin thể hiện trong các chứng từ trên thì cá nhân cần phải thu thập thông tin bên ngoài từ tổ chức
trả thu nhập, các thông tin sau:

1. Bảo hiểm bắt buộc
Với Nguyễn Văn An, thông tin Bảo hiểm bắt buộc tại công ty Manabox Việt Nam là 18.000.000VND

2. Thông tin người phụ thuộc:
Với Nguyễn Văn An cá nhân đăng ký 01 NPT tại công ty TNHH Manabox Việt Nam nên cá nhân cần thu thập các
thông tin về người phụ thuộc như sau





Bảng kê người phụ thuộc



- Hồ sơ gồm: 

+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN kèm Phụ lục danh sách người phụ thuộc

+ Các chứng từ khác: Chứng từ khấu trừ thuế TNCN, thư xác nhận thu nhập, xác nhận bảo hiểm, chứng từ nộp 
thuế TNCN trong năm….



- Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử



- Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử:
+   Cách 1: Đăng ký online qua dịch vụ công

Lưu ý: 

- Khi chọn hình thức đăng ký theo thuê bao di động thì
số điện thoại phải là số điện thoại chính chủ trùng
khớp thông tin khi đăng ký với nhà mạng

- Bước nhập thông tin đăng ký, số CMT, CCCD, trùng
khớp với thông tin đã đăng ký MST cá nhân



- Thực hành kê khai và nộp tờ khai trực tuyến:

- Sau khi có tài khoản và mật khẩu đăng nhập dịch vụ công, chọn “Đăng nhập”  



- Thực hành kê khai và nộp tờ khai trực tuyến:

- Thao tác tiếp theo, đồng bộ Mã số thuế cá nhân
- Lưu ý: Nếu thông tin CMT/CCCD khác với đăng ký MST thì sẽ không thao tác được phần

này.



- Thực hành kê khai và nộp tờ khai trực tuyến:

- Thao tác tiếp theo



- Thực hành kê khai và nộp tờ khai trực tuyến:

- Thao tác tiếp theo, sau khi đồng bộ MST cá nhân, quay trở lại thao tác:
- Chọn Thanh toán trực tuyến > Khai và nộp thuế TNCN > Khai thuế TNCN



- Thực hành kê khai và nộp tờ khai trực tuyến:

- Chọn Thanh toán trực tuyến > Khai và nộp thuế TNCN > Khai thuế TNCN
- => Màn hình chuyển tiếp



- Thực hành kê khai và nộp tờ khai trực tuyến:

- Chọn Hoàn thành, nhận thông báo Đăng ký tài khoản thành công



- Thực hành kê khai và nộp tờ khai trực tuyến:

- Đăng ký tài khoản thành công, truy cập https://canhan.gdt.gov.vn/
- Đăng nhập tài khoản bằng mã số thuế cá nhân và mật khẩu (sử dụng chức 

năng Quên mật khẩu để lấy mật khẩu)



- Thực hành kê khai và nộp tờ khai trực tuyến:

- Bước tiếp theo



- Thực hành kê khai và nộp tờ khai trực tuyến:

- Bước tiếp theo



- Thực hành kê khai và nộp tờ khai trực tuyến:

- Nhấn tiếp tục, màn hình hiển thị mặt Tờ khai Quyết toán thuế TNCN, điền thông tin như 
phần lên bảng tính, và điền thêm 1 số thông tin sau



- Thực hành kê khai và nộp tờ khai trực tuyến:

- Sau khi điền thông tin xong thì chọn “Hoàn thành kê khai”, màn hình hiển thị như sau, thao 
tác kết xuất xml. Sau đó nộp tờ khai



- Thực hành kê khai và nộp tờ khai trực tuyến:

- Tiếp, chọn phụ lục đính kèm là các chứng từ ở phần Thu thập thông tin



- Thực hành kê khai và nộp tờ khai trực tuyến:

- Điền mã OTP được gửi vào số điện thoại đã đăng ký, rồi nhấn “Tiếp tục”
- Vậy là kết thúc quá trình nộp hồ sơ và chờ đợi kết quả.



Rủi ro thường gặp với thuế TNCN

➢ Tình trạng cư trú

➢ Phương pháp tính thuế

➢ Các rủi ro thường gặp khác

61



Rủi ro xác định không đúng tính trạng cư trú 

Cư trú

• Tính trên thu nhập toàn
cầu

• Kinh doanh, tiền lương, 
tiền công đóng theo biểu
lũy tiến từng phần

• Được giảm trừ gia cảnh

Không cư trú

• Tính trên thu nhập chi trả
từ nguồn Việt Nam

• Kinh doanh, tiền lương, 
tiền công đóng theo thuế
suất cố định (20%)

• Không được giảm trừ gia
cảnh
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183 ngày



Rủi ro khi áp dụng phương pháp tính thuế

• Các loại thu nhập khác nhau >< phương pháp tính thuế khác 

nhau

• Cách tính thuế theo hướng dẫn của cơ quan thuế thường 

không nhất quán-> hướng dẫn khác nhau hàng năm

• Phân biệt thu nhập gross (đã bao gồm thuế)>< thu nhập net 

(chưa bao gồm thuế)

• Không tận dụng được những ưu đãi miễn giảm thuế theo hiệp 

định, hoặc các công cụ miễn thuế được phép
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Các rủi ro thường gặp khác với thuế TNCN

• Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập, giảm trừ gia cảnh ở nhiều 

nơi, chỉ quyết toán tại một nơi

• Không khấu trừ tại nguồn/không làm cam kết thu nhập dưới 

mức chịu thuế với trường hợp thuê nhân viên part-time, nhân 

công thời vụ, hợp đồng dịch vụ với cá nhân

• Thuế TNCN phát sinh từ những khoản chi phí bị loại khi tính 

thuế TNDN do không có chứng từ
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Các rủi ro thường gặp khác với thuế TNCN (tiếp)

• Khấu trừ thuế TNCN không theo thực trả

• Không khấu trừ thuế TNCN đối với một số khoản thu nhập khác 

ngoài tiền lương, tiền công như: thu nhập từ trúng thưởng, cho, 

biếu, tặng; thu nhập từ cho vay; chuyển nhượng vốn…

• Không tính và nộp thuế TNCN với các lợi ích khác không chi trả 

bằng tiền cho người lao động như: phí hội viên và các chi phí dịch 

vụ phục vụ nhu cầu cá nhân (trừ những khoản được miễn thuế)
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THANK YOU FOR LISTENING!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5: Căn cứ pháp lý
	Slide 6: Phân dòng thu nhập
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61: Rủi ro thường gặp với thuế TNCN
	Slide 62: Rủi ro xác định không đúng tính trạng cư trú 
	Slide 63: Rủi ro khi áp dụng phương pháp tính thuế
	Slide 64: Các rủi ro thường gặp khác với thuế TNCN
	Slide 65: Các rủi ro thường gặp khác với thuế TNCN (tiếp)
	Slide 66

