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Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Thọ 

Trả lời công văn số 831/CT-KTNB ngày 22/2/2017 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ về việc xin ý kiến 
chỉ đạo về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập của chủ Công ty TNHH một 
thành viên do cá nhân làm chủ. Vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 

Căn cứ Điều 90 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 quy định về tiền lương như 
sau: 

“Điều 90. Tiền lương 

1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công 
việc theo thỏa thuận. 

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ 
sung khác. 

Theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài 
chính thì: 

"2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công 

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao 
động” 

Theo các quy định nêu trên thì khoản tiền của Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên 
nhận được do chính bản thân Tổng giám đốc chi trả không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền 
công và không chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công. 

Theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài 
chính thì: 

"3. Thu nhập từ đầu tư vốn 

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức: 

... c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả Công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)” 



Theo quy định nêu trên thì khoản thu nhập mà chủ Công ty TNHH một thành viên do cá nhân 
làm chủ nhận được sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định là khoản thu nhập từ 
đầu tư vốn. Thời điểm xác định thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập này được thực 
hiện theo hướng dẫn tại công văn số 917/TCT-TNCN ngày 17/3/2015 của Tổng cục Thuế. Tổng 
cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Phú Thọ được biết./. 
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