BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 8817/BTC - TCT
V/v Triển khai thực hiện các quy
định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2013

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 22 tháng 11 năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân, trong đó có một số quy định
được áp dụng ngay từ ngày 01/7/2013.
Căn cứ quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân, Chính phủ đã ban hành Nghị định
số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết thi hành.
Hiện nay, Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện để ban hành Thông
tư hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật và Nghị định.
Để có thể triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực ngay từ ngày
01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá
nhân trong khi chờ ban hành Thông tư hướng dẫn, Bộ Tài chính đề nghị Cục
Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai các
công việc sau đây:
1. Phối hợp với các cơ quan hữu quan tại địa phương đẩy mạnh vận động,
tuyên truyền tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân về Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân đã được Quốc hội thông qua.
2. Thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn và tổ chức triển
khai thực hiện những nội dung sau:
2.1. Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ
tiền lương, tiền công, từ kinh doanh như sau:
- Giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng;
- Giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc thuộc diện được giảm trừ là 3,6 triệu
đồng/tháng.
2.2. Điều chỉnh quy định về điều kiện xác định cá nhân cư trú căn cứ thời
hạn thuê nhà để ở trên hợp đồng thuê nhà là từ 183 ngày trở lên (thay vì từ 90
ngày trở lên theo quy định tại Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2013 của
Chính phủ).
2.3. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng
lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, thực hiện khấu trừ theo
theo tỷ lệ thống nhất là 10% đối với thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên/lần trả
thu nhập (không phân biệt cá nhân có hay chưa có mã số thuế).
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2.4. Áp dụng thống nhất việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng cổ
phần không phân biệt cổ phần của công ty đại chúng hay chưa phải công ty đại
chúng đều là chuyển nhượng chứng khoán.
2.5. Bổ sung quy định về miễn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ
chuyển nhượng nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở
của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở,
quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam như sau:
- Cá nhân phải có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời
điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.
- Các trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành
trong tương lai không được miễn thuế thu nhập cá nhân theo diện nhà ở duy
nhất.
2.6. Các tổ chức, doanh nghiệp có mua hoặc đóng hộ cho người lao động
các khoản tiền phí tích luỹ mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc
khác, tiền tích luỹ đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện thì không cộng các khoản
này vào thu nhập chịu thuế trong kỳ để xác định số thuế TNCN phải khấu trừ
của cá nhân.
Việc hướng dẫn thực hiện chi tiết sẽ thực hiện theo văn bản hướng dẫn tại
Thông tư của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính yêu cầu các Cục thuế triển khai thực hiện./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ PC, CST;
- Các Vụ/đơn vị thuộc TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN).

(Đã ký)
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
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