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

Số: 4886/TCT-DNNCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

V/v: hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với người
nước ngoài.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 47818/CT-TKT5 ngày 20/6/2019 của Cục Thuế
thành phố Hà Nội vướng mắc về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của cá nhân người nước
ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Căn cứ tiết b.2.1 điểm b Khoản 3 Điều 21 và Khoản 2 Điều 23 Thông tư số
92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ khai quyết toán thuế và
hoàn thuế thu nhập cá nhân.
- Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài
chính hướng dẫn đối với kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế.
- Căn cứ điểm b Khoản 3 Điều 52 Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của
Bộ Tài chính hướng dẫn những nội dung cơ bản của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và
ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam
với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.
- Căn cứ điểm 1.1 Khoản 1 Điều 7 và Khoản 2 Điều 3 Quy chế trao đổi thông tin theo
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-TCT ngày
13/8/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
Trường hợp cá nhân người nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp
quyết toán với cơ quan thuế thì hồ sơ đề nghị hoàn thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại tiết
b.2.1 điểm b Khoản 3 Điều 21 và Khoản 2 Điều 23 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày
15/6/2015 của Bộ Tài chính.
Trường hợp, cơ quan thuế nhận thấy hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cá nhân người nước
ngoài có nội dung kê khai chưa đúng, số liệu khai không chính xác hoặc có những nội dung cần
xác minh liên quan đến số tiền thuế đề nghị hoàn thì căn cứ tình hình thực tế cơ quan thuế thông
báo bằng văn bản đề nghị người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo đúng quy
định. Trong quá trình quản lý thuế cá nhân người nước ngoài, nếu cơ quan thuế có yêu cầu cần
được cung cấp hoặc xác minh thông tin từ phía cơ quan thuế nước ngoài thì gửi văn bản về Tổng
cục Thuế (qua Vụ Hợp tác quốc tế) để Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan thuế nước ngoài cung cấp

hoặc xác minh thông tin theo hướng dẫn tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 7 và Khoản 2 Điều 3 Quy
chế trao đổi thông tin theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ban hành kèm theo Quyết định số
1294/QĐ-TCT ngày 13/8/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC; CST (BTC);
- Vụ PC; KK&KTT; HTQT; TT-KTT;
- Website Tổng cục Thuế
- Lưu: VT, DNNCN.
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