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Số: 2881/TCT-DNNCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

V/v: Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Kính gửi: Công ty TNHH SINARAN Việt Nam.
Địa chỉ: Lô 22-28 KCN An Đồn, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2020-02/KT ngày 07/05/2020 của Công ty TNHH
SINARAN Việt Nam TP Đà Nẵng (Công ty) về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá
nhân của chuyên gia Nhật khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý
kiến như sau:
- Tại khoản 1, Điều 1, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ
Tài chính hướng dẫn:
“1. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12
tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là
một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập
cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp
nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.
Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó
trên lãnh thổ Việt Nam.
b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:
…
Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định tại khoản này
nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng
minh được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam.
Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào Giấy chứng nhận
cư trú. Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt
Nam không có quy định cấp Giấy chứng nhận cư trú thì cá nhân cung cấp bản chụp Hộ chiếu để
chứng minh thời gian cư trú. ”
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp cá nhân là người nước ngoài đến Việt Nam đáp
ứng một trong các điều kiện: có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương
lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam hoặc có nơi ở thường

xuyên theo quy định của pháp luật cư trú hoặc cá nhân thuê để ở với thời hạn của các hợp đồng
thuê tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế thì xác định là cá nhân cư trú.
Trường hợp cá nhân có nhà ở thường xuyên tại Việt Nam nhưng thực tế có mặt tại Việt
Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh được là cá nhân cư trú
của nước nào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam.
Ngày 06 tháng 5 năm 2020 Cục thuế TP Đà Nẵng đã có có công văn số 1630/CT-TTHT
trả lời Công ty là phù hợp với quy định. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế TP Đà Nẵng để
được hướng dẫn cụ thể.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH SINARAN Việt Nam được biết./.
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