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Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 48186/CT-TTHT ngày 18 tháng 07 năm 2017 của Cục 
Thuế Thành phố Hà Nội về các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN. Vấn đề này, Tổng cục 
Thuế có ý kiến như sau: 

Căn cứ Điều 1 của Luật số 26/2016/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 sửa đổi bổ sung một số 
điều về luật thuế thu nhập cá nhân. 

Căn cứ khoản 2, Điều 3 của Nghị định số 65/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi bổ sung một số điều 
của Luật thuế thu nhập cá nhân. 

Căn cứ khoản 2, Điều 2 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ 
Tài chính. 

Căn cứ khoản 1, Điều 4 và Điều 10 của Nghị Định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của 
Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động. 

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên Tổng cục thuế thống nhất với ý kiến của Cục thuế 
Thành phố Hà Nội tại Công văn số 48186/CT-TTHT ngày 18/07/2017: Trường hợp các khoản 
chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho người lao động nước ngoài do công ty chi trả thay cho người lao 
động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai 
nộp thuế TNCN theo quy định. 

Trường hợp công ty thuê người lao động là người nước ngoài thì công ty có trách nhiệm đề nghị 
cấp giấy phép lao động nên chi phí làm giấy phép lao động do công ty chi trả không tính vào thu 
nhập chịu thuế TNCN của người lao động. 

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hà Nội được biết. 
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- Website TCT;  
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