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BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------------ 

Số: 176/2009/TT-BTC Hà nội, ngày 09 tháng  9  năm 2009 

 

 

 

 

THÔNG TƯ 

Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân  

đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế  

--------------------- 

 

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và Nghị định 

số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật thuế thu nhập cá nhân; 

Căn cứ Luật quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Nghị định số 

85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; 

Căn cứ khoản 5 Điều 16 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính 

phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;  

Căn cứ Điều 10 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định 

chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 502/VPCP-

KTTH ngày 20/01/2009, số 3045/VPCP-KTTH ngày 11/06/2009 của Văn phòng Chính phủ 

về việc hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập cá nhân;  

Bộ Tài chính hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân của cá nhân làm việc tại 

khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu (sau đây gọi chung là khu kinh tế) như sau: 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: 

1. Đối tượng được giảm thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư này là cá 

nhân bao gồm người Việt Nam và người nước ngoài cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam 

theo quy định của Pháp luật thuế, trực tiếp làm việc tại các khu kinh tế, cụ thể: 

a/ Cán bộ, công chức và những người ký hợp đồng lao động với Ban quản lý khu 

kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước đóng tại khu kinh tế và thực tế làm việc tại khu kinh 

tế. 

b/ Người lao động ký hợp đồng lao động với các tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh 

doanh tại khu kinh tế và thực tế làm việc trên địa bàn khu kinh tế. 
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c/ Người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân đóng ngoài khu kinh tế, nhưng 

được cử đến làm việc tại khu kinh tế để thực hiện các hợp đồng kinh tế do tổ chức, cá nhân 

ký kết với Ban quản lý khu kinh tế hoặc với các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản 

xuất kinh doanh trong khu kinh tế.  

d/ Cá nhân, nhóm cá nhân có địa điểm kinh doanh cố định tại khu kinh tế, thực hiện 

các hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế 

có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. 

2. Cán bộ, công chức và người lao động làm việc theo hợp đồng với Ban quản lý khu 

kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh 

doanh trong khu kinh tế, nhưng không trực tiếp làm việc tại khu kinh tế không thuộc đối 

tượng được giảm thuế thu nhập theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

 

Điều 2. Thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét giảm thuế: 

 Thu nhập làm căn cứ tính số thuế thu nhập cá nhân được giảm theo quy định tại 

Thông tư này gồm: 

- Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc tại 

khu kinh tế do các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh trong 

khu kinh tế chi trả hoặc tổ chức, cá nhân đóng ngoài khu kinh tế chi trả do được cử đến làm 

việc tại khu kinh tế để thực hiện các hợp đồng kinh tế ký kết với Ban quản lý khu kinh tế 

hoặc với các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong khu kinh tế;  

- Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế của cá nhân, 

nhóm cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế; 

Từ ngày 01/01/2009, các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập của cá 

nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong khu kinh tế, được xác định theo hướng dẫn tại 

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính; Thông tư 62/2009/TT-BTC 

ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-

BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính. 

Trường hợp Bộ Tài chính có quy định khác về phương pháp xác định thu nhập chịu 

thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện theo quy định đó. 

 

 

Điều 3. Kê khai số thuế tạm nộp, quyết toán số thuế được giảm: 

Cá nhân làm việc tại khu kinh tế có các khoản thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại 

Điều 2 Thông tư này được giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong năm và quyết toán số 

thuế được giảm khi hết năm, cụ thể như sau: 

 

1. Kê khai số thuế tạm nộp: 

1.1. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, hàng tháng căn cứ vào tổng 

thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công trả cho người lao động làm việc trong khu kinh 

tế, tổ chức, cá nhân trả thu nhập tính số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ theo quy định. 
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Căn cứ số thuế phải khấu trừ, tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện nộp 50% số thuế khấu 

trừ vào ngân sách nhà nước. Số thuế được giảm, tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả cho người 

lao động. 

Hàng tháng, khi kê khai số thuế khấu trừ phải nộp Ngân sách, tổ chức, cá nhân trả thu 

nhập kê khai số thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông 

tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, dòng tổng số thuế thu nhập đã 

khấu trừ (chỉ tiêu [13]) là tổng số thuế đã khấu trừ thực tế phải nộp Ngân sách (sau khi đã 

giảm 50% cho cá nhân thuộc đối tượng miễn giảm). 

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc đối tượng phải trực tiếp khai thuế 

tháng với cơ quan thuế thì căn cứ vào số thuế khai tạm nộp hàng tháng, cá nhân thực hiện 

nộp 50% số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. 

Trên tờ khai mẫu số 07/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC 

ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, dòng tổng số thuế phải nộp trong kỳ (chỉ tiêu [19]) phản 

ánh số thuế phải nộp sau khi đã giảm 50% theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

1.2. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh: 

- Hàng quý, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai thuộc đối 

tượng được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân tự tính số thuế tạm giảm, số thuế còn phải nộp 

và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. 

Trên tờ khai mẫu số 08/KK-TNCN (áp dụng đối với cá nhân kinh doanh), tờ khai 

mẫu số 08A/KK-TNCN (áp dụng đối với nhóm cá nhân kinh doanh) ban hành kèm theo 

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, dòng thuế thu nhập cá nhân 

tạm nộp trong kỳ, ghi đúng số thuế phải nộp Ngân sách nhà nước (sau khi đã giảm 50%). 

- Đối với cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, căn 

cứ trên tờ khai mẫu số 10/KK-TNCN (áp dụng đối với cá nhân kinh doanh), mẫu số 

10A/KK-TNCN (áp dụng đối với nhóm cá nhân kinh doanh) ban hành kèm theo Thông tư số 

84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, cơ quan thuế sẽ ấn định số thuế thu 

nhập cá nhân phải nộp, số thuế được giảm và thông báo cho cá nhân, nhóm cá nhân kinh 

doanh biết số thuế còn phải nộp vào Ngân sách nhà nước. 

 

2. Quyết toán số thuế được giảm: 

2.1. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập: 

Từ năm 2009, tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá 

nhân theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính. 

Hồ sơ quyết toán gồm các hồ sơ theo quy định đối với từng loại thu nhập tại các 

Thông tư trên, ngoài ra, tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập danh sách cá nhân được giảm 

thuế theo mẫu Phụ lục giảm thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập 

cho cá nhân làm việc tại khu kinh tế (Mẫu số 01/KKQT-TNCN) ban hành kèm theo Thông 

tư này. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đóng ngoài khu kinh tế cử người lao động 

đến làm việc tại khu kinh tế để thực hiện các hợp đồng kinh tế do tổ chức, cá nhân ký kết với 

Ban quản lý khu kinh tế hoặc với các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh 
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doanh trong khu kinh tế, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cần lưu giữ các hợp đồng kinh tế ký 

kết với Ban quản lý khu kinh tế hoặc với các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản 

xuất kinh doanh trong khu kinh tế và các văn bản điều động người lao động đến làm việc 

trong khu kinh tế và phải xuất trình khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan thuế. 

2.2. Đối với cá nhân có thu nhập: 

a/ Cá nhân không cư trú thuộc đối tượng được giảm thuế không phải quyết toán thuế.  

b/ Cá nhân cư trú thuộc đối tượng được giảm thuế phải quyết toán số thuế được giảm 

nếu có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã nộp, có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế 

nộp thừa vào kỳ sau. 

- Cá nhân thuộc đối tượng giảm thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công  quyết toán 

với cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập.  

Hồ sơ quyết toán thuế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.3, mục II phần D Thông 

tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính. Trong hồ sơ giảm thuế, cá nhân 

nộp kèm theo Phụ lục giảm thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập 

cho cá nhân làm việc tại Khu kinh tế hoặc theo mẫu Phụ lục giảm thuế thu nhập cá nhân 

dành cho cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập do làm việc tại khu 

kinh tế (Mẫu số 02/KKQT-TNCN) ban hành kèm Thông tư này. 

- Cá nhân thuộc đối tượng được giảm thuế có thu nhập từ kinh doanh quyết toán trực 

tiếp với Chi cục Thuế nơi có khu kinh tế. 

Trường hợp cá nhân vừa có địa điểm kinh doanh tại khu kinh tế, vừa có địa điểm 

kinh doanh ngoài khu kinh tế thì quyết toán thuế tại nơi có địa điểm kinh doanh mà cá nhân 

đăng ký giảm trừ gia cảnh. 

Hồ sơ quyết toán thuế ngoài các giấy tờ quy định tại điểm 2.2, mục II phần D Thông 

tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, cá nhân phải có thêm bản sao giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh làm căn cứ xác nhận cá nhân có sản xuất kinh doanh tại khu 

kinh tế và kèm theo Phụ lục giảm thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân kinh doanh tại 

khu kinh tế (Mẫu số 03/KKQT-TNCN) ban hành kèm Thông tư này. 

3. Xác định số thuế được giảm:  

3.1. Đối với cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam: 

a/ Trường hợp cá nhân cư trú chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ 

kinh doanh phát sinh tại khu kinh tế: 

Số thuế thu nhập được giảm bằng (=) Tổng số thuế thu nhập phải nộp nhân với (x) 

50%.  

Trong đó: Số thuế thu nhập phải nộp nêu trên là số thuế thu nhập cá nhân phải nộp 

theo quy định. 

b/ Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ 

kinh doanh phát sinh tại khu kinh tế, vừa có thu nhập phát sinh ngoài khu kinh tế, thì số thuế 

thu nhập cá nhân được giảm do làm việc tại khu kinh tế xác định như sau:  
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Số thuế thu 

nhập cá nhân 

được giảm 

trong năm 

= 

Số thuế thu nhập  

cá nhân phải nộp 

trong năm 

x 

Thu nhập chịu thuế phát sinh 

do làm việc tại khu kinh tế 
x 50% 

Tổng thu nhập chịu thuế 

trong năm tính thuế 

 

Trong đó: Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm được xác định trên cơ sở 

tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong năm tính thuế.  

 

3.2. Đối với cá nhân không cư trú: 

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại khu kinh 

tế nhân với (×) thuế suất áp dụng cho cá nhân không cư trú  nhân với (×) 50%. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện:  

1/ Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng 

giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với cá nhân có thu nhập phát sinh tại khu 

kinh tế kể từ ngày 01/01/2009. 

2/ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại khu kinh tế kể từ ngày Nghị định 

số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ có hiệu lực thi hành đến hết ngày 

31/12/2008  thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao cũng được giảm 

50% số thuế thu nhập phải nộp. Việc quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 

được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài 

chính.  

Cá nhân có thu nhập do làm việc tại các khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ ra 

quyết định thành lập trước ngày Nghị định số 29/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, có quy 

định ưu đãi giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp đối với người có thu nhập cao thì thực hiện 

giảm thuế theo văn bản hướng dẫn chế độ tài chính riêng đối với từng khu kinh tế đó đến 

thời điểm Nghị định số 29/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và thực hiện giảm thuế theo 

hướng dẫn tại Thông tư này kể từ ngày Nghị định số 29/2008/NĐ-CP có hiệu lực. 

3/ Cá nhân kinh doanh tại khu kinh tế trước ngày 01/01/2009 có phát sinh thu nhập từ 

kinh doanh đang thực hiện hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh 

nghiệp đến hết ngày 31/12/2008 mà vẫn đang trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh 

nghiệp thì chuyển sang được tiếp tục hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập cá nhân cho hết thời 

gian miễn thuế còn lại, sau đó sẽ hưởng ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập cá nhân theo hướng 

dẫn tại Thông tư này.  

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về 

Bộ Tài chính để xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:  

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; 

- Văn phòng Trung ương Đảng  và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

(đã ký) 
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- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Cơ quan TƯ của các Đoàn thể; 

- UBND, Sở TC, Cục thuế, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 

- Công báo; 

- Website Chính phủ; 

- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Website Bộ Tài chính; 

- Lưu: VT, TCT(VT, PC, CS, TNCN(2b) 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 

 

 

 

 


