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Những thay đổi quan trọng về
thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)
Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế
TNCN được quy định trong Luật 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/ND-CP 

(“Nghị định 12”). Thông tư 92 nêu lại nhiều điều khoản của Nghị định 12 và áp

dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2015. 

Dưới đây là một số thay đổi đáng lưu ý:

1.  Thu nhập từ tiền lương, tiền công

• Trợ cấp chuyển vùng một lần không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với 

người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài. Nay quy định này đã mở rộng ra và áp dụng đối với người Việt Nam cư
trú dài hạn tại nước ngoài về Việt Nam làm việc. 

• Chi phí nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ (bao gồm tiền điện nước và

dịch vụ kèm theo) tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng

không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại đơn vị (chưa bao

gồm tiền thuê nhà, tiền điện nước và dịch vụ kèm theo).  Do chi phí tiền nhà 

chi trả bởi đơn vị mà người nhân viên đang làm việc, tổng thu nhập chịu thuế
dùng để tính tiền nhà chịu thuế không bao gồm thu nhập trước khi làm việc với

đơn vị đó.

• Phần đóng góp của người sử dụng lao động vào các sản phẩm bảo hiểm

không bắt buộc ở Việt Nam và nước ngoài không có tích lũy về phí bảo hiểm

như: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ, v.v không tính vào thu nhập chịu
thuế TNCN cho người lao động.

• Trợ cấp/ lợi ích do người sử dụng lao động chi trả cho một số dịp đặc biệt như
đám hiếu, hỉ (theo hạn mức) theo chính sách của đơn vị thì không tính vào thu

nhập chịu thuế TNCN. 

2.  Thu nhập từ đầu tư vốn

• Trước đây, lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm

hữu hạn (bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) chịu thuế với

thuế suất 5% áp dụng cho thu nhập từ đầu tư vốn. Theo Thông tư 92, lợi tức

mà cá nhân nhận được từ doanh nghiệp do cá nhân đó làm chủ không chịu
thuế TNCN.

• Thu nhập từ kiều hối nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động, công tác, học tập tại 

nước ngoài được miễn thuế TNCN. Nay quy định mở rộng thêm trường hợp

nhận được kiều hối do thân nhân là người nước ngoài gửi về nếu đáp ứng

được các điều kiện qui định.
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3.  Thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản

Không áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần cho thu nhập từ hoạt động

cho thuê tài sản. Thuế TNCN áp dụng cho thu nhập từ cho thuê tài sản là

5% nếu có tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm trở lên.

4.  Phương pháp tính thuế TNCN
� Tax
• Tỷ giá dùng để quy đổi thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ là tỷ 

giá giao dịch thực tế mua vào của ngân hàng mà cá nhân mở tài khoản 

để nhận thu nhập. Trường hợp tài khoản của cá nhân ở nước ngoài thì

sử dụng tỷ giá ngoại tệ mua vào của Ngân hàng thương mại cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại thời điểm phát sinh thu nhập.

• Trước đây, tỷ giá qui đổi là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường

ngoại tệ liên ngân hàng thông báo bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Theo chúng tôi trên thực tế các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn khi áp

dụng qui định mới này bởi phải theo dõi nhiều tỷ giá khác nhau và áp

dụng đúng tỷ giá khi tính thuế cho nhân viên.

• Trong trường hợp thuế TNCN do người sử dụng lao động chịu thì thu

nhập thực nhận phải được quy đổi thành thu nhập tính thuế. Tuy nhiên

trước đây, hướng dẫn về quy đổi không nêu rõ là thu nhập làm căn cứ
quy đổi chỉ áp dụng đối với thu nhập thực nhận chịu thuế và không áp

dụng đối với thu nhập không chịu thuế TNCN.  Thông tư 92 đã khẳng

định việc quy đổi từ thu nhập thực nhận thành thu nhập tính thuế không

áp dụng cho thu nhập được miễn thuế.

• Các cá nhân chịu ảnh hưởng bởi qui định trên đang chờ đợi những

hướng dẫn rõ ràng hơn sẽ hài lòng với hướng dẫn mới này.

5.  Thủ tục hành chính về thuế TNCN

• Thông tư 92 ban hành một số biểu mẫu kê khai thuế mới gồm tờ khai

thuế tháng, quý, năm và một số biểu mẫu khác.

*****
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