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

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

Số: 1144/CT-TTHT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2019

V/v: Thuế thu nhập cá nhân

Kính gửi: Công ty TNHH Cummis DKSH (Việt Nam)
Địa chỉ: 285 Cách Mạng Tháng 8, P.12, Q.10, TP.HCM
Mã số thuế: 0309741395
Trả lời văn thư số 1572/DV-CV/2018 ngày 02/11/2018 của Công ty về thuế thu nhập cá
nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 2 Điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về thuế TNCN:
“Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện
quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu
nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân.
Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề
nghị hoàn trả”.
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của Công ty thực hiện quyết toán thuế TNCN cho
các cá nhân ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế thay có phát sinh người nộp thừa, người nộp
thiếu thì Công ty thực hiện bù trừ giữa người nộp thừa và người nộp thiếu. Sau khi bù trừ, nếu
còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy
phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
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