Smart decisions. Lasting value.

Về thuế TNCN của cá nhân ủy quyền quyết
toán thuế nhưng đã nghỉ việc
Ngày 12 tháng 12 năm 2016, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số
5742/TCT-TNCN trả lời vướng mắc nghĩa vụ nộp thuế TNCN truy thu qua
kiểm tra liên quan đến cá nhân ủy quyền quyết toán thuế nhưng đã nghỉ
việc. Theo đó:


Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người
phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản
lý thuế và nộp 2 bản cho bổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ
tính giảm trừ cho người phụ thuộc. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu
giữ 1 bản đăng ký và nộp 1 bản đăng ký cho cơ quan thuế quản lý
trực tiếp cùng thời điểm nộp tờ khai thuế TNCN của kỳ khai thuế đó
theo quy định của luật quản lý thuế;



Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người
phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế;

Do vậy, trường hợp doanh nghiệp là đơn vị được cá nhân ủy quyền quyết
toán thay không lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và không
xuất trình được khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế thì doanh
nghiệp chịu trách nhiệm nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Lưu ý: Bản tin tổng hợp của chúng tôi không ràng buộc trách nhiệm pháp lý. Nội dung bản
tin chỉ bao gồm thông tin chung về vấn đề đang được quan tâm và, do đó, không
cấu thành các tư vấn chuyên môn. Các văn bản dạng hành chính Công văn chỉ có
tính chất tham khảo và không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp.
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Crowe Horwath Vietnam là một trong những công ty kiểm toán và tư vấn
hàng đầu trong phân khúc thị trường tầm trung tại Việt Nam. Crowe Horwath
Vietnam tự hào đã hỗ trợ thành công hoạt động kinh doanh của hàng trăm
khách hàng trong thời gian qua. Crowe Horwath Vietnam là thành viên chính
thức của Crowe Horwath International, mạng lưới kế toán kiểm toán lớn thứ 9
Thế giới và thứ 6 Châu Á - Thái Bình Dương. Mạng lưới quốc tế của chúng tôi
bao gồm hơn 200 công ty kế toán và tư vấn độc lập có mặt tại hơn 120 quốc
gia trên toàn thế giới.

Kiểm toán

Tư vấn

Công ty kiểm toán có đang
mang lại giá trị mà Quý
Doanh nghiệp mong đợi?

Sự lựa chọn của Quý vị đã là
hoàn hảo nhất cho tương lai
của Doanh nghiệp?

Xem thêm tại đây

Xem thêm tại đây

Thuế

Rủi ro

Quý Doanh nghiệp có thực
sự đạt được hiệu quả về
Thuế?

Quý vị đã đạt được hay vượt
trên những tiêu chuẩn cao
hiện nay về quản lý rủi ro?

Xem thêm tại đây

Xem thêm tại đây

Kế toán

Tư vấn Doanh nghiệp Nhật Bản

Quý Doanh nghiệp có cần sự
hỗ trợ để vượt qua những
khó khăn trong việc tuân thủ
quy định ở nước sở tại?

Là Doanh nghiệp Nhật Bản, Quý
vị có cần hỗ trợ trong việc thiết
lập và duy trì hoạt động kinh
doanh tại Việt Nam?

Xem thêm tại đây

Xem thêm tại đây

Nhân sự tiền lương

Chuyển giá

Quý vị có cần những chuyên
gia có thể thay quý vị thực
hiện tất cả các thủ tục liên
quan tới vấn đề nhân sự tiền
lương?

Quý vị cần một bên thứ ba đáng
tin cậy hỗ trợ quý Doanh
nghiệp trong việc tuân thủ các
quy định liên quan đến vấn đề
chuyển giá?

Xem thêm tại đây

Xem thêm tại đây

Dịch vụ bản tin
Tại Crowe Horwath Vietnam, chúng tôi mong muốn đóng góp cho sự phát triển của
kinh tế - xã hội thông qua việc phổ cập kiến thức chuyên môn và tin tức pháp luật cho
cộng đồng. Chúng tôi không ngừng đầu tư nguồn nhân lực và cơ sở vật chất vào dịch vụ
Bản tin để mang đến thông tin cập nhật hữu ích miễn phí cho những độc giả quan tâm.
Xem thêm tại đây

