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Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Thủy tinh Malaya Việt Nam 

(Địa chỉ: Số 9 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, TP Hồ Chí Minh) 

Trả lời công văn số 001/07-2017/OIBJCVN ngày 12/7/2017 của Chi nhánh Công ty TNHH thủy 

tinh Malaya Việt Nam về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia nước ngoài, Tổng 

cục Thuế có ý kiến như sau: 

Điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP 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 hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế: 

“đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử 

dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức“ 

Điểm đ.4.3, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp: 

“đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ 

chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại 

diện của tổ chức nước ngoài“. 

Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên 

hướng dẫn: 

“Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương tiền công của cá nhân không cư trú được 

xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%“. 

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp hợp đồng lao động đã ký giữa cá nhân người nước 

ngoài với nhà thầu nước ngoài có quy định về các khoản chi khách sạn, vé máy bay, điện thoại, 

ăn uống, đi lại...mà Chi nhánh Công ty TNHH thủy tinh Malaya Việt Nam chi hộ như nội dung 

Công ty đã trình bày tại công văn số 001/07-2017/OIBJCVN ngày 12/7/2017 và mức chi phù 

hợp với hướng dẫn tại điểm đ4, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 

của Bộ Tài chính nêu trên thì khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. 

Phần khoán chi vượt mức quy định của nhà thầu nước ngoài phải tính vào thu nhập chịu thuế thu 

nhập cá nhân. 

Trường hợp các khoản chi khách sạn, vé máy bay, điện thoại, ăn uống, đi lại không được quy 

định trong hợp đồng lao động đã Ký kết giữa cá nhân người nước ngoài với nhà thầu nước ngoài 

và do Chi nhánh Công ty TNHH thủy tinh Malaya Việt Nam chi thì khoản chi này là thu nhập 

chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân không cư trú. Chi nhánh Công ty TNHH thủy tinh 

Malaya Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân không cư trú theo 

hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 1 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013của Bộ Tài 

chính nêu trên. 



Tổng cục Thuế thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH thủy tinh Malaya Việt Nam biết./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
- Vụ PC, CS 

- Website TCT 

- Lưu: VT, TNCN. 
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