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Số: 12363/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

V/v đăng ký người phụ thuộc

Kính gửi: Bà Vũ Mỹ Linh
(Địa chỉ: Số 252 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội)
Trả lời công văn không số, không ngày của Bà Vũ Mỹ Linh vướng mắc về đăng ký người
phụ thuộc, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ 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, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu
nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân
hướng dẫn như sau:
“Điều 9. Các khoản giảm trừ
Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập
chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh
doanh. Cụ thể như sau:
1. Giảm trừ gia cảnh
…
d) Người phụ thuộc bao gồm:
…
d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi
dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:
d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.
…
đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d,
khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:
đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các
nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình
quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
…”
Căn cứ các quy định trên, trường hợp cá nhân là người nộp thuế TNCN đăng ký giảm trừ
gia cảnh cho người phụ thuộc là em gái nhưng không thỏa mãn là cá nhân không nơi nương tựa
thì không đủ điều kiện để người nộp thuế tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.
Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Bà Vũ Mỹ Linh liên hệ với cơ
quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả thu nhập mà bà đăng ký giảm trừ gia cảnh để được
hướng dẫn.
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Bà Vũ Mỹ Linh được biết và thực hiện./.
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