
Thuế thu nhập cá nhân ｜ VPĐD và DNCX phải kê khai thuế TNCN hàng tháng
Tháng 4 năm 2021

n QUY ĐỊNH

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế áp 

dụng từ ngày 05/12/2020.

n NỘI DUNG

▸ Thuế thu nhập cá nhân phải được kê khai theo tháng

▸ Thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật

thuế TNCN, mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn

khai thuế TNCN theo quý thì sẽ được kê khai theo quý.

(Điều 8, 9 )

n KẾT LUẬN

Kỳ khai thuế dựa trên điều kiện về số thuế TNCN không còn được áp dụng.

Cần lưu ý đối với đối tượng nộp thuế không đủ điều kiện kê khai thuế GTGT 

theo quý như Văn phòng đại diện công ty nước ngoài, 

Doanh nghiệp chế xuất thì có thể phải kê khai thuế TNCN theo tháng.

n LIÊN HỆ

✓ Thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam ✓ Sổ sách kế toán ✓ Thuế ✓ Giấy phép ✓ Visa ✓ Khác

CÔNG TY TNHH NAC (VIỆT NAM) Thành lập： 2009（Hơn 300 khách hàng）
➤ Văn phòng Hà Nội TEL：024-3943-2742
➤ Văn phòng Hồ Chí Minh TEL：028-3914-7725

➤ Trang mạng http://www.nacglobal.net/contact/
➤ Email vn@nacglobal.net

Mặc dù đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những  sai sót từ việc sử dụng những thông tin 

trong bài viết trên đây.

Yêu cầu kê khai 
thuế GTGT theo quý 05/12/2020 -

- 04/12/2020

Số thuế TNCN từ

50.000.000VNĐ/tháng trở lên

Số thuế TNCN dưới 

50.000.000VNĐ/tháng

Thỏa mãn Hàng quý Hàng quý Hàng quý

Không thỏa mãn Hàng tháng Hàng tháng Hàng quý

Monthly?
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