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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 65278/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

V/v thuế TNCN khi chuyển nhượng trái phiếu trước hạn

Kính gửi: Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS)
Địa chỉ: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, TP Hà Nội; MST: 0102036848)
Cục Thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 598/PC-TCT ngày 25/06/2020 chuyển
công văn 320/ABS-IB2020 ngày 24/06/2020 của Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS) (sau
đây gọi tắt là "Công ty") hỏi về thuế TNCN khi tổ chức phát hành mua lại trái phiếu trước kỳ đáo
hạn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi,
bổ sung Điểm b, Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài
chính như sau:
“b. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng cổ
phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác
theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 của Luật Chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu
của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 của Luật Chứng khoán
và Điều 120 của Luật Doanh nghiệp”.
- Căn cứ Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng
dẫn sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:
“b) Thuế suất và cách tính thuế:
Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển
nhượng chứng khoán từng lần.
Cách tính thuế:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Giá chuyển nhượng
chứng khoán từng lần

x

Thuế suất 0,1%

Căn cứ các quy định trên, trường hợp cá nhân chuyển nhượng trái phiếu theo quy định
của Luật Chứng khoán thì phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển
nhượng chứng khoán. Số thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng giá chuyển nhượng chứng
khoán từng lần nhân mức thuế suất 0,1% theo quy định tại Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC
ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh
tra - Kiểm tra số 8 để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục thuế (để b/c);
- Phòng TKT8;
- Phòng CNTK;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).
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