
Thuế thu nhập cá nhân ｜ NNT là cá nhân có thể nộp hồ sơ khai thuế trực tuyến

Tháng 4 năm 2021

n XU HƯỚNG GẦN ĐÂY

Công văn 377/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế và hướng dẫn liên quan của các cục thuế  địa phương đã 

được ban hành nhằm khuyến khích người nộp thuế là cá nhân nộp hồ sơ khai thuế TNCN qua hệ thống

ETAX.

n ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THUẾ ĐIỆN TỬ

▸ Để nộp hồ sơ khai thuế TNCN trực tuyến, cá nhân cần đăng ký trước tài khoản.

▸ Người nộp thuế là cá nhân có thể đăng ký tài khoản theo 1 trong 3 cách sau đây:

n LƯU Ý

Người nộp thuế là cá nhân không còn phải trực tiếp đến cơ quan thuế để nộp hồ sơ khai thuế TNCN.

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.
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✓ Đăng ký qua Cổng dịch vụ công quốc gia
Người nộp thuế đăng ký tài khoản qua cổng Dịch vụ công quốc gia mà
không phải đến cơ quan thuế

✓ Đăng ký qua trang web E-TAX
Sau khi đăng ký trực tuyến, người nộp thuế cần đến cơ quan thuế bất kỳ
để được phê duyệt tài khoản

✓ Đăng ký bằng cách đến Cục thuế
Người nộp thuế là cá nhân có thể đến cơ quan thuế bất kỳ để đăng ký


