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

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

Số: 947/CT-TTHT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2020

V/v: thuế thu nhập cá nhân

Kính gửi: Công ty TNHH 2Click Solutions
Đ/c: Đường Số 3 CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
(Phòng 308 - Tòa nhà SB1)
MST 0313675089
Trả lời văn thư số 01/CV/2CLICK ngày 18/12/2019 của Công ty về thuế thu nhập cá
nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân quy định:
“1) Khấu trừ thuế
Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào
thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:
...
b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công:
b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá
nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá
nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.
b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm
trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ
thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần.
..."
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng lao động bán thời
gian với người lao động với thời hạn của hợp đồng từ 6 - 12 tháng thì Công ty thực hiện khấu trừ
thuế TNCN theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy
phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TTKT5;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT (2.1.2.5b).
2596-47052/19

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nam Bình

