TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2449/CT-TTHT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2019

V/v chính sách thuế

Kính gửi: Công ty Đầu Tư - Thương Mại - Dịch vụ Điện Lực.
Địa chỉ: số 04, Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305128163
Trả lời văn bản số 16/CV-EIN-KT ngày 16/01/2019 của Công ty về thuế TNCN; Cục
Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN):
"1. Giảm trừ gia cảnh
...c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh
…
c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong
năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì
người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.
…"
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp của Công ty có cá nhân làm việc nhiều nơi, đăng
ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại Công ty thì việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cho
người phụ thuộc của cá nhân này phải đảm bảo theo quy định tại Điểm c.2.4 Khoản 1 Điều 9
Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.
Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy
phạm pháp luật đã được trích dẫn trong văn bản này./.

Nơi nhận:

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Như trên;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
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