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 BẢN TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) 

 Ngày 27 tháng 05 năm 2014 

 

Về việc Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế (thu nhập Net) thành thu  
nhập đã bao gồm thuế (thu nhập Gross) khi tính thuế TNCN 

 

Kính thưa Quý khách hàng, 

Gần đây chúng tôi có làm việc trực tiếp với một số cục thuế địa phương như cục thuế TPHCM, 

cục thuế Đồng Nai, cục thuế Vũng Tàu …vv cũng như phản ảnh của một số Doanh nghiệp liên 

quan đến việc cơ quan thuế địa phương không cho tính Giảm trừ các khoản đóng góp bảo hiểm 

bắt buộc khi Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế (thu nhập Net) thành thu thu nhập đã bao 

gồm thuế (thu nhập Gross) khi tính thuế TNCN. Về vấn đề này, chúng tôi xin được cung cấp 

thông tin cụ thể cho Quý khách hàng được biết như sau: 

1.) Tình hình thực tế xử lý của Cơ quan thuế khi thanh tra quyết toán thuế 

- Trước ngày 01 tháng 07 năm 2013, khi Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế (thu nhập Net) 

thành thu thu nhập đã bao gồm thuế (thu nhập Gross) thì không được giảm trừ các khoản 

đóng bảo hiểm bắt buộc. 

- Từ ngày 01 tháng 07 năm 2013, khi Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế (thu nhập Net) 

thành thu thu nhập đã bao gồm thuế (thu nhập Gross) thì được giảm trừ các khoản đóng bảo 

hiểm bắt buộc. 

2.) Cơ sở lý luận của cơ quan thuế áp dụng 

Ngày 24/01/2014, Tổng cục Thuế có công văn số 336/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế 

TNCN năm 2013, theo đó: 

- Giai đoạn từ tháng 01/2013 đến hết tháng 6/2013: áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 

84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Tuy 

nhiên tại các các văn bản này không hướng dẫn cụ thể là có được trừ hay không được trừ 

khi quy đổi từ NET sang Gross. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=84/2008/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Giai đoạn từ tháng 7/2013 đến hết tháng 12/2013: áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 

111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. Tại thông tư này, Bộ tài chính đã hướng 

dẫn cụ thể thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập Gross là thu nhập thực nhận cộng 

(+) các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (nếu có) trừ (-) 

các khoản giảm trừ. Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi: 

Thu nhập làm căn cứ 

quy đổi 
= 

Thu nhập 

thực nhận 
+ 

Các khoản 

trả thay 
- 

Các khoản 

giảm trừ 
  

Trong đó: Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí 

tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. 

Căn cứ vào cơ sở lý luận trên, các cơ quan thuế địa phương chỉ đồng ý giảm trừ các khoản đóng 

bảo hiểm bắt buộc khi quy đổi thu nhập Net sang thu nhập Gross từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 

trở đi. Trước ngày 01 tháng 07 năm 2013, cơ quan thuế địa phương không đồng ý cho giảm trừ. 

3.) Ý kiến của chúng tôi về vấn đề này 

Luật thuế TNCN bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Mặc dù chưa có một văn 

bản nào hướng dẫn cụ thể là có được trừ hay không khi quy đổi từ NET sang Gross. Tuy nhiên 

cần phải hiểu rằng các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc là các khoản giảm trừ trực tiếp vào Tiền 

lương, tiền công của người lao động. Vì vậy sẽ là không hợp lý nếu cơ quan thuế địa phương lại 

không cho tính giảm trừ từ ngày 30/06/2013 trở về trước mà chỉ cho giảm trừ từ ngày 01/07/2013 

trở đi. 

Hơn thế nữa, trong thực tế từ năm 2009 đến năm 2012, các cơ quan thuế địa phương đã tiến 

hành kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế TNCN và tất cả các trường hợp đã đồng ý cho giảm trừ 

các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc khi quy đổi từ thu nhập Net sang thu nhập Gross. 

…. 

Kính thưa Quý khách hàng, 

Chúng tôi được biết rằng, đối với các trường hợp cơ quan thuế đã tiến hành kiểm tra, thanh tra 

quyết toán rồi thì sẽ không tiến hành kiểm tra, thanh tra thuế lại (nghĩa là vẫn cho phép giảm trừ). 

Tuy nhiên đối với các hồ sơ quyết toán thuế TNCN mà chưa được cơ quan thuế kiểm tra, thanh 

tra thì có rủi ro lớn là cơ quan thuế sẽ xử lý theo mục 1.) nêu trên. Trong trường hợp này, rủi ro 

về thuế có thể xảy ra là phát sinh thêm số thuế TNCN phải nộp, tiền phạt 10% trên số thuế phát 

sinh thêm và số tiền phạt chậm nộp 0,05% ngày (trước ngày 01/07/2013). 

Vấn đề này hiện nay vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi giữa cơ quan thuế địa phương và người 

nộp thuế. Trong từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để 

được tư vấn cụ thể. 

 

***** 
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