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CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30.9.2008;
Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27.03.2009;
Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11.01.2010
Của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNCN;
- Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26-122009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT;
- Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26-122009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN;
- Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011
của Bộ Tài Chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế... 2

I. Khai thuế - Quyết toán thuế TNCN

1. Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu
thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện
chịu thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện khai thuế và
quyết toán thuế theo quy định.
2. Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải
khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế
hay không phát sinh khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai
quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu
nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền.
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I. Khai thuế - Quyết toán thuế TNCN
Các khoản thu nhập chịu thuế: Tham khảo Thông tư 84/2008/TT-BTC
Các khoản thu nhập được miễn thuế:
14 khoản; Trong đó
... 8. Thu nhập từ kiều hối
... 13. Thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thNm
quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện,
nhân đạo, khuyến học không nhằm mục đích thu lợi nhuận.
Quỹ từ thiện nêu tại khoản này là các quỹ từ thiện được thành lập và hoạt
động theo quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của
Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
Căn cứ để xác định thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được miễn thuế
là: Quyết định trao khoản thu nhập của quỹ từ thiện và chứng từ chi tiền,
hiện vật từ quỹ từ thiện.
14. Thu nhập nhận được từ các nguồn viện trợ của nước ngoài vì mục đích từ
thiện, nhân đạo dưới hình thức Chính phủ và phi Chính phủ được cơ quan
nhà nước có thNm quyền phê duyệt.
Căn cứ để xác định thu nhập nhận được từ các nguồn viện trợ của nước
ngoài được miễn thuế là văn bản của cơ quan nhà nước có thNm quyền phê
duyệt việc nhận viện trợ.

I. Khai thuế - Quyết toán thuế TNCN

Căn cứ tính thuế TNCN:
Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu
thuế trừ các khoản sau:
- Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc như: Bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm
nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia
bảo hiểm bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc
khác theo quy định của pháp luật.
- Các khoản giảm trừ gia cảnh.
- Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo,
quỹ khuyến học.

I. Khai thuế - Quyết toán thuế TNCN
Xác định các khoản giảm trừ:
3.1. Giảm trừ gia cảnh.
3.1.2. Mức giảm trừ gia cảnh
a) Đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng,
48 triệu đồng/năm. Mức 4 triệu đồng/tháng là mức
tính bình quân cho cả năm, không phân biệt một số
tháng trong năm tính thuế không có thu nhập hoặc thu
nhập dưới 4 triệu đồng/tháng.
b) Đối với mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có
trách nhiệm nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng/tháng kể từ
tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

I. Khai thuế - Quyết toán thuế TNCN
Xác định các khoản giảm trừ:
3.2. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học
3.2.1. Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu
nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công
trước khi tính thuế của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm :
a) Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương
tựa. Các tổ chức cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,
người tàn tật, người già không nơi nương tựa phải được thành lập và hoạt
động theo quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm
2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt
động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. Tài liệu để chứng minh đóng góp vào
các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa là chứng từ thu hợp
pháp của tổ chức, cơ sở.

I. Khai thuế - Quyết toán thuế TNCN
Xác định các khoản giảm trừ:
b) Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân
đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo
quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày
25/9/2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ
xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân
đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy
định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử
dụng các nguồn tài trợ.
Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo,
khuyến học phải là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức,
các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.

I. Khai thuế - Quyết toán thuế TNCN

Xác định các khoản giảm trừ:
3.2.2. Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo,
khuyến học phát sinh năm nào được giảm trừ vào
thu nhập chịu thuế của năm đó, nếu giảm trừ
không hết trong năm thì cũng không được chuyển
trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp
theo. Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu
nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và thu nhập
từ kinh doanh của năm phát sinh đóng góp từ thiện
nhân đạo.

I. Khai thuế - Quyết toán thuế TNCN
Quy định cụ thể cách xác định việc khai thuế theo tháng hoặc quý đối
với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế TNCN (Tiết b
khoản 4 Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC):
Trường hợp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền
lương, tiền công: lập tờ khai theo mẫu số 02/KK-TNCN;
Cách xác định khai thuế theo tháng hoặc quý được áp dụng thống nhất
cho cả năm tính thuế, cụ thể như sau:
a) Trường hợp tháng đầu tiên trong năm phát sinh khấu trừ thuế theo từng
loại tờ khai mà có số thuế khấu trừ từ 05 triệu đồng trở lên thì nộp tờ khai
thuế theo tháng, nếu có số thuế khấu trừ nhỏ hơn 05 triệu đồng thì nộp tờ
khai thuế theo quý tính cho cả năm.
b) Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không
phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai cho cơ
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quan thuế.

I. Khai thuế - Quyết toán thuế TNCN
Ví dụ: Tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế, tháng 3
phát sinh khấu trừ thuế từ 5 triệu đồng trở lên thì tổ chức, cá nhân
trả thu nhập phải nộp tờ khai thuế như sau:
Tháng 1, tháng 2 không phải kê khai; Từ tháng 3 trở đi thực hiện
kê khai theo tháng.
- Trường hợp từ tháng 1 đến tháng 4 không phát sinh khấu trừ
thuế, tháng 5 phát sinh khấu trừ thuế nhỏ hơn 5 triệu đồng thì tổ
chức, cá nhân trả thu nhập phải nộp tờ khai thuế sau: Từ tháng 1
đến tháng 4 không phải kê khai; Từ tháng 5 trở đi, thực hiện kê
khai theo quý, bắt đầu từ quý II.
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Thủ tục hồ sơ khai quyết toán thuế
1 - Đối với đơn vị chi trả thu nhập :
1-1 Hồ sơ khai quyết toán thuế:
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số
05/KK-TNCN và các bảng kê chi tiết ban hành kèm theo
Thông tư số 28/2011/TT-BTC, cụ thể như sau:
- Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân có
ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN, không
phân biệt thu nhập đã đến mức phải nộp thuế hay chưa phải
nộp thuế.
- Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân
không ký hợp đồng lao động hoặc có ký hợp đồng lao động
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dưới 3 tháng theo mẫu số 05B/BK-TNCN .
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Thủ tục hồ sơ khai quyết toán thuế
Đối với đơn vị chi trả thu nhập :

1 - 2. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế:
a. Đối với đơn vị trả thu nhập là tổ chức, cá
nhân sản xuất, kinh doanh: nộp hồ sơ khai
quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp
quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất kinh
doanh. Trường hợp cơ quan thuế có thực
hiện uỷ nhiệm thu thì đơn vị chi trả thu
nhập nộp hồ sơ cho đơn vị được uỷ nhiệm.
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Thủ tục hồ sơ khai quyết toán thuế
Đối với đơn vị chi trả thu nhập :
b. Đối với các trường hợp khác:
- Cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ,
ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan cấp tỉnh nộp hồ
sơ khai thuế tại Cục Thuế.
- Cơ quan thuộc, trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện,
cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế.
- Cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, Văn phòng đại diện
của các tổ chức nước ngoài,... nộp hồ sơ khai thuế tại Cục
Thuế nơi cơ quan đóng trụ sở chính hoặc tổ chức được uỷ
nhiệm thu .
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Thủ tục hồ sơ khai quyết toán thuế :
2/ Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền
công:
2.1/Hồ sơ Quyết toán thuế: (Đối với cá nhân tự quyết toán
thuế với cơ quan thuế)
- Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN, phụ
lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, phụ lục theo mẫu số
09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh) ban
hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài
chính.
- Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm
nộp trong kỳ, việc kê khai căn cứ các chứng từ khấu trừ
thuế do đơn vị chi trả cấp.
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Thủ tục hồ sơ khai quyết toán thuế :
2/ Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền
công:

- Trường hợp nhận thu nhập từ các tổ chức
quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận
thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng
minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn
vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm
theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số
20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.
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Thủ tục hồ sơ khai quyết toán thuế :
2/ Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền
công:
Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế với cá nhân cư trú có thu
nhập từ 2 nơi trở lên (Tiết b3 khoản 6 và tiết b2 khoản 7
Điều 14 – Thông tư số 28/2011/TT-BTC):
- Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai
nơi trở lên:
+ Nếu cá nhân đã tính giảm trừ cho bản thân tại đơn vị trả thu
nhập nào thì nộp hồ sơ QT thuế tại CQ thuế quản lý đơn vị trả
thu nhập đó.
+ Nếu cá nhân chưa tính giảm trừ cho bản thân ở nơi nào thì nộp
hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.”
- Trường hợp cá nhân có thu nhập từ KD từ hai nơi trở lên: Nơi
nộp hồ sơ QT thuế là tại CCT quản lý trụ sở chính có mã số thuế
10 số.
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Thủ tục hồ sơ khai quyết toán thuế :
3 - Cá nhân quyết toán thuế thông qua
đơn vị chi trả thu nhập

3.1. Đối tượng được uỷ quyền:
Căn cứ quy định tại điểm 4.2, Điều 7 của Thông
tư số 02/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính có hướng
dẫn: “Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương,
tiền công nếu chỉ nhận thu nhập từ một đơn vị chi
trả duy nhất có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế
phải khấu trừ có thể thực hiện quyết toán qua đơn
vị chi trả thu nhập”.
Bao gồm cả số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã
khấu trừ.
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Thủ tục hồ sơ khai quyết toán thuế :
3 - Cá nhân quyết toán thuế thông qua
đơn vị chi trả thu nhập
3.2/ Hồ sơ QT thuế TNCN: Cá nhân uỷ quyền quyết toán
thông qua đơn vị chi trả phải nộp cho cơ quan chi trả các
loại giấy tờ sau:
- Giấy uỷ quyền QT thuế TNCN theo mẫu số 042/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TTBTC của Bộ Tài chính;
- Các hoá đơn, chứng từ chứng minh các khoản được tính
giảm trừ như: chứng từ thu tiền đóng từ thiện, nhân đạo,
khuyến học; chứng từ thu tiền đóng các khoản bảo hiểm
bắt buộc theo quy định (nếu cá nhân tự đóng);

22

Thủ tục hồ sơ khai quyết toán thuế :
3 - Cá nhân quyết toán thuế thông qua
đơn vị chi trả thu nhập

- Hồ sơ QT thuế áp dụng thống nhất như hồ sơ QT
thuế đối với đơn vị chi trả thu nhập nhưng lưu ý trong
BK mẫu số 05A/BK-TNCN, đơn vị phản ánh thêm nội
dung tổng số thuế TNCN thực tế phải nộp năm, số thuế
còn phải khấu trừ thêm, số đã nộp thừa.
Trường hợp cá nhân đã được tổ chức, cá nhân trả thu
nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không được
uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán
thuế TNCN (trừ trường hợp đã thu hồi và huỷ chứng từ
khấu trừ thuế TNCN đã cấp cho cá nhân).
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5. Về việc cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN:
Đơn vị chi trả thu nhập chỉ cấp chứng từ khấu trừ
thuế cho những cá nhân mà khi quyết toán thay có
phát sinh số thuế nộp thừa cần phải hoàn thuế hoặc
những cá nhân có yêu cầu giảm thuế do gặp thiên tai,
hoả hoạn, bệnh hiểm nghèo.
Những trường hợp cá nhân đã yêu cầu đơn vị chi trả
thu nhập cấp chứng từ khấu trừ để chứng minh số
thuế đã khấu trừ trong kỳ thì không thuộc đối tượng
được uỷ quyền cho đơn vị chi trả quyết toán thay.
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Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN
- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là 90 ngày
kể từ ngày kết thúc năm.
- Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền
lương, tiền công trong trường hợp số ngày có mặt tại Việt Nam tính
trong năm dương lịch đầu tiên là dưới 183 ngày, nhưng tính trong
12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183
ngày trở lên.
+ Năm tính thuế thứ nhất: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm
nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày tính đủ 12 tháng liên tục.
+ Năm tính thuế thứ hai: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm
nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
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II - THUẾ GTGT
1 - Đối tượng chịu thuế:
Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là
hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh
và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa,
dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài),
trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT nêu tại
Mục II, Phần A Thông tư 129/2008/TT-BTC.
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II - THUẾ GTGT
2 - gười nộp thuế
Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất,
kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt
Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức
kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ
chức, cá nhân nhập khNu hàng hoá, mua dịch vụ từ
nước ngoài chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhập
khNu) bao gồm:
... Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề
nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và
các tổ chức khác; ...
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II - THUẾ GTGT
3 - ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHNU THUẾ (gồm 26 mục...)
... 19. Hàng nhập khNu và hàng hoá, dịch vụ bán cho các tổ
chức, cá nhân để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại
trong các trường hợp sau:
a) Hàng hoá nhập khNu trong trường hợp viện trợ nhân đạo,
viện trợ không hoàn lại và phải được Bộ Tài chính xác
nhận;
b) Quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ
chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị vũ trang
nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu,
quà tặng;
28

II - THUẾ GTGT
3 - ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHNU THUẾ
c) Quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam thực hiện theo
quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng;
d) Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuNn
miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về miễn trừ
ngoại giao; hàng là đồ dùng của người Việt Nam định cư ở
nước ngoài khi về nước mang theo;
đ) Hàng mang theo người trong tiêu chuNn hành lý miễn thuế;
...
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II - THUẾ GTGT
3 - ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHNU THUẾ
e) Hàng hoá, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức
quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt
Nam.
Thủ tục để các tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hoá,
dịch vụ tại Việt Nam để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn
lại cho Việt Nam không chịu thuế GTGT: các tổ chức quốc tế,
người nước ngoài phải có văn bản gửi cho cơ sở bán hàng, trong
đó ghi rõ tên tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hoá,
dịch vụ để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt
Nam, số lượng hoặc giá trị loại hàng mua; xác nhận của Bộ Tài
chính về khoản viện trợ này.
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II - THUẾ GTGT
3 - ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHNU THUẾ

Khi bán hàng, cơ sở kinh doanh phải lập hoá
đơn theo đúng hướng dẫn tại Mục IV, Phần B
Thông tư này, trên hoá đơn ghi rõ là hàng bán
cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc
tế để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo
không tính thuế GTGT và lưu giữ văn bản của tổ
chức quốc tế hoặc của cơ quan đại diện của Việt
Nam để làm căn cứ kê khai thuế.
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II - THUẾ GTGT
4 – Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ có đầy đủ hoá
đơn của hàng hoá, dịch vụ bán ra theo chế độ quy định hoặc có
đủ điều kiện xác định được đúng doanh thu bán hàng hoá, dịch
vụ như hợp đồng và chứng từ thanh toán nhưng không có đủ hoá
đơn mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào thì GTGT được xác định
bằng doanh thu nhân (x) với tỷ lệ (%) GTGT tính trên
doanh thu.
Tỷ lệ (%) giá trị gia tăng tính trên doanh thu làm căn cứ xác
định giá trị gia tăng được quy định như sau:
- Thương mại (phân phối, cung cấp hàng hoá): 10%.
- Dịch vụ, xây dựng (trừ xây dựng có bao thầu nguyên vật
liệu): 50%.
- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng
có bao thầu nguyên vật liệu: 30%.
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II - THUẾ GTGT
4 – Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Như vậy, trường hợp tổ chức có bán hàng hóa, thanh lý
tài sản thì phải kê khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT
ban hành theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC, được cơ
quan thuế cấp hóa đơn bán hàng (lẻ) để xuất cho người
mua.
Thuế GTGT phải nộp = doanh thu nhân (x) với tỷ lệ
(%) GTGT tính trên doanh thu nhân (x) Thuế suất thuế
GTGT
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III - THUẾ TNDN
PHẠM VI ÁP DỤNG THUẾ THU NHẬP DN:
1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt
động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu
nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:
... 1.2. Các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có
sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập
trong tất cả các lĩnh vực;
... 1.5. Tổ chức khác ngoài các tổ chức nêu tại các điểm
1.1, 1.2, 1.3 và 1.4 khoản 1 Phần này có hoạt động sản
xuất kinh doanh hàng hoá hoặc dịch vụ và có thu nhập
chịu thuế;
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III - THUẾ TNDN
2 – Khai thuế TNDN đối với tổ chức phi lợi nhuận
có bán hàng hóa, dịch vụ, thanh lý tài sản:
Đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hoá,
dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các
đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và
xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê
khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên
doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:
+ Đối với dịch vụ: 5%;
+ Đối với kinh doanh hàng hoá: 1%;
+ Đối với hoạt động khác (bao gồm cả hoạt động giáo dục, y tế,
biểu diễn nghệ thuật): 2%;
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III - THUẾ TNDN
2 – Khai thuế TNDN đối với tổ chức phi
lợi nhuận có bán hàng hóa, dịch vụ,
thanh lý tài sản:
Như vậy, trường hợp tổ chức có bán hàng hóa, thanh lý
tài sản thì phải kê khai thuế TNDN theo mẫu 04/TNDN
ban hành theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC, được cơ
quan thuế cấp hóa đơn bán hàng (lẻ) để xuất cho người
mua.
Thuế TNDN phải nộp = doanh thu nhân (x) với tỷ lệ
(%) tính trên doanh thu
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III - THUẾ TNDN
3 - Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu
thuế bao gồm:
31 khoản mục
... 2.21. Chi tài trợ cho giáo dục không đúng đối tượng quy định tại
khoản a mục này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ
nêu tại điểm b dưới đây: ...
2.22. Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại
khoản a mục này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ
nêu tại điểm b dưới đây: ...
2.23. Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không
đúng đối tượng quy định tại khoản a mục này hoặc không có hồ
sơ xác định khoản tài trợ nêu tại điểm b dưới đây: ...
2.24. Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo không
đúng đối tượng quy định tại khoản a mục này hoặc không có hồ
sơ xác định khoản tài trợ nêu tại điểm b dưới đây: ...

III - THUẾ TNDN
THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ:
bao gồm
... 4. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
của doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người sau
cai nghiện ma tuý, người nhiễm HIV bình quân trong năm chiếm
từ 51% trở lên trong tổng số lao động bình quân trong năm của
doanh nghiệp.
- Thu nhập được miễn thuế quy định tại khoản này không bao
gồm thu nhập khác quy định tại mục V Phần C Thông tư 130.
- Thu nhập được miễn thuế đối với các doanh nghiệp tại điểm
này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
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III - THUẾ TNDN
THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ
4.1. Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết
tật (bao gồm cả thương binh, bệnh binh) phải có xác nhận của cơ
quan y tế có thNm quyền về số lao động là người khuyết tật.
4.2. Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người sau cai
nghiện ma túy phải có giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện
của các cơ sở cai nghiện hoặc xác nhận của cơ quan có thNm
quyền liên quan.
4.3. Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nhiễm
HIV phải có xác nhận của cơ quan y tế có thNm quyền về số lao
động là người nhiễm HIV.
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III - THUẾ TNDN
THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ
5. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc
thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, đối tượng tệ nạn xã hội. Trường hợp cơ sở dạy nghề có cả
đối tượng khác thì phần thu nhập được miễn thuế được xác định
tương ứng với tỷ lệ học viên là người dân tộc thiểu số, người
khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ
nạn xã hội trong tổng số học viên.
Thu nhập từ hoạt động dạy nghề được miễn thuế tại điểm này
phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Cơ sở dạy nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của
các văn bản hướng dẫn về dạy nghề.
- Có danh sách các học viên là người dân tộc thiểu số, người
khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ
nạn xã hội.
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III - THUẾ TNDN
THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ

...7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động
giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hoá, nghệ thuật, từ
thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.
Trường hợp tổ chức nhận tài trợ sử dụng không
đúng mục đích các khoản tài trợ trên thì tổ chức nhận
tài trợ phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo
mức thuế suất 25% trên số tiền nhận tài trợ sử dụng
không đúng mục đích.
Tổ chức nhận tài trợ quy định tại khoản này phải
được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp
luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán
thống kê.
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