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Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2149/CT-KTT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Cục Thuế 

tỉnh Hậu Giang về việc vướng mắc chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền lương, tiền công 

của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, vấn 

đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 

Tại điểm i, khoản 1, Điều 25 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài 

chính quy định về các khoản khấu trừ thuế: 

“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác 

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp 

đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng 

lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì 

phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.” 

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp, các khoản tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá 

nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức 

thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần phải khấu trừ thuế theo mức 10% thuế TNCN theo quy định hiện 

hành. 

Về đề xuất của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, Cục Thuế đưa vào đối tượng rủi ro để có giải pháp 

quản lý phù hợp. 

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang được biết. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ Pháp chế - TCT; 
- Website TCT, 

- Lưu: VT, TNCN. 
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