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Số: 1249/TCT-DNNCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

V/v chính sách thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 55144/CT-TTHT đề ngày 15 tháng 7 năm 2019
của Cục Thuế TP Hà Nội hỏi về miễn thuế TNCN đối với cá nhân tham gia chương trình, đề án
khoa học. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công bao gồm:
“c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa,
tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các
dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các
hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ
quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác”.
Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì tiền thù lao nhận được của các cá nhân tham gia chương
trình, đề án khoa học thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC, vụ CST (BTC)
- Vụ Pháp chế -TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.
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