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THUẾ TNCN ĐỐI VỚI  

KHOẢN THU NHẬP PHÁT SINH 

TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG 

CỦA CỘNG TÁC VIÊN  

Vào ngày 28/9/2020, Cục Thuế Hà Nội ban hành Công văn số 

86538/CT-TTHT về việc quyết toán thuế cuối năm và chính 

sách thuế TNCN đối với khoản thu nhập phát sinh từ tiền 

lương, tiền công của cá nhân với nội dung như sau: 

Cá nhân phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hợp 

đồng cộng tác viên với doanh nghiệp (không phải hợp đồng lao 

động từ 03 tháng trở lên) thì với mỗi lần chi trả từ 02 triệu đồng 

trở lên, doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo 

mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. 

Cá nhân phải tổng hợp các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền 

công vào cuối năm để thực hiện quyết toán thuế TNCN nếu thuộc 

đối tượng phải quyết toán thuế TNCN. 

Kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh về tình trạng 

chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 

Đề nghị Ủy ban Nhân dân TP. HCM (“UBND”) xem xét ưu tiên giải quyết các hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của 

người mua nhà đã hoàn tất các nghĩa vụ theo hợp đồng.  

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết riêng biệt các vấn đề về nghĩa vụ tài chính giữa chủ đầu tư với Nhà 

nước, kèm theo đó là các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ phù hợp.  

Đề nghị UBND xem xét chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường sớm giải quyết hồ sơ của các dự án đã hoàn tất 

tạm nộp tiền sử dụng đất.  

Đề nghị UBND không thu thêm tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, lối đi nội bộ, 

bãi đậu xe nổi, … của các dự án nhà chung cư. Trong đó, chủ đầu tư các dự án này đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền 

sử dụng đất theo phê duyệt Phương án xác định giá đất cụ thể của UBND. 

Đề nghị UBND xem xét chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cấp GCN QSDĐ cho toàn bộ diện tích tầng hầm, 

bao gồm cả phần diện tích tầng hầm nằm ngoài ranh diện tích xây dựng khối đế tòa nhà chung cư, đối với các dự 

án nhà chung cư đã được UBND quyết định phê duyệt Phương án xác định giá đất cụ thể và chủ đầu tư đã thực 

hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất.  

Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng kiểm tra các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh quy hoạch xây 

dựng, ra kết luận về các nghĩa vụ tài chính tương ứng, giải quyết vướng mắc cụ thể và thông báo kịp thời cho chủ 

đầu tư.  

Vào ngày 10/9/2020, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn số 90/2020/CV-HoREA 

kiến nghị về tình trạng chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất (“GCN QSDĐ”) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh như sau:  
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NGHỊ ĐỊNH MỚI QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2020 với một số nội dung chính sau đây: 

Quản lý thuế đối với người nộp thuế (“NNT”) trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh: 

• NNT không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, 

quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính. 

• Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán được cơ quan thuế xác định lại nghĩa 

vụ thuế khoán theo quy định. 

• NNT không được sử dụng hóa đơn và không phải phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. 

• NNT tiếp tục hoạt động, kinh doanh đúng thời hạn đã đăng ký thì không cần phải thông báo. Nếu trước thời 

hạn thì phải thông báo với cơ quan đã đăng ký tạm ngừng và thực hiện đầy đủ theo quy định về thuế, hóa 

đơn. 

Khấu trừ, nộp thuế thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại 

Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số đối với tổ chức, cá 

nhân ở Việt Nam (“Nhà Cung Cấp”) nhưng chưa thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế: 

• Ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (“Ngân Hàng”) thực hiện khấu trừ, 

nộp thay nghĩa vụ thuế đối với từng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà người mua là cá nhân ở Việt Nam 

thanh toán cho Nhà Cung Cấp ở nước ngoài. 

• Tổng cục Thuế và các cơ quan liên quan xác định, công bố tên, địa chỉ website của Nhà Cung Cấp mà 

người mua hàng hóa, dịch vụ có thực hiện giao dịch. Đồng thời, thông báo cho Ngân Hàng để xác định tài 

khoản giao dịch và thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế đối với các giao dịch người mua là cá nhân ở 

Việt Nam cho Nhà Cung Cấp. 

• Trường hợp cá nhân có mua hàng hóa, dịch vụ của Nhà Cung Cấp có thanh toán bằng thẻ hoặc hình thức 

khác mà Ngân Hàng không thể thực hiện khấu trừ, nộp thay thì Ngân Hàng theo dõi số tiền chuyển cho các 

Nhà Cung Cấp và định kỳ hàng tháng gửi về Tổng cục Thuế. 

• Hàng tháng, Ngân Hàng kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền đã khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế 

phải nộp của Nhà Cung Cấp.  
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