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HƯỚNG DẪN
Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đối Với Trường Hợp
Không Uỷ Quyền
Phòng Nhân Sự hướng dẫn Quyết toán Thuế TNCN năm 2020 cho toàn bộ Nhân viên/ Cộng tác viên
“KHÔNG ỦY QUYỀN” như sau:
A. Đối với nhân viên không đủ điều kiện Ủy quyền Quyết toán thuế vui long chuẩn bị đầy đủ những
chứng từ sau để thực hiện Quyết toán thuế với cơ quan thuế:
➢

Chứng từ khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân (Nếu có): 2 bản photo – Lưu ý không nộp bản gốc trừ
khi Thuế yêu cầu

➢

Thư xác nhận thu nhập năm 2020: 2 bản photo - Lưu ý không nộp bản gốc trừ khi Thuế yêu cầu

➢

Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN: 2 bản gốc ký tên đầy đủ

➢

Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký người phụ thuộc: 2 bản gốc ký tên đầy đủ
+

Hồ sơ của người phụ thuộc (giấy khai sinh nếu là con, cmnd cha/mẹ, sổ hộ khẩu: : 2 bản
photo

➢

Hợp đồng lao động/ dịch vụ tại Công ty đang trực tiếp chi trả thu nhập: 2 bản photo - Lưu ý không
nộp bản gốc trừ khi Thuế yêu cầu

➢

Bản CMND/CCCD: 2 bản photo

B. Hướng dẫn chi tiết cách làm tờ khai thuế 02/QTT-TNCN và phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có
người phụ thuộc
-

Để có thể khai thuể TNCN nhân viên cần xác định được thời gian cấp và nơi cấp mã số thuế. Chi tiết
như sau:
1. Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ chọn các bước theo
thứ từ từ hình 1 tới 4

Hình 1: Chọn mục “Cá Nhân”
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Hình 2: Chọn mục “Tra cứu thông tin NNT”

Hình 3: Nhập thông tin “Mã số thuế” hoặc “CMND/CCCD” và “Mã kiểm tra” rồi bấm “Tra cứu”

Hình 4: Ghi chú lại thông tin “Cơ quan thuế” và “Ngày cấp”
2. Bước 2: Sau khi có đầy đủ thông tin Nơi cấp MST và ngày cấp MST vui lòng đăng nhập và
làm theo hướng dẫn bên dưới hình 5 tới hình
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Hình 5: Vui lòng bấm nút “Đăng nhập” ở góc phải màn hình

Hình 6: Nhập “mã số thuế” cá nhân và “mã kiểm tra” rồi bấm tiếp tục

Hình 7: Nhập các thông tin cá nhân trước đó đã lưu ở hình 4 rồi bấm đăng nhập
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Hình 8: Chọn thông tin theo số 1 đến 2 như hình và nhập thông tin vào các ô ở vị trí số 3
❖ Hướng dẫn chi tiết cách nhập thông tin hình 8:
-

Thông tin bắt buộc cá nhân tự nhập

-

Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT92/2015)

-

Chọn cơ quan thuế quyết toán: Đọc kỹ hướng dẫn và chọn đúng ô chính xác
•

Tích vào ô này nếu người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm (không khấu trừ
tại nguồn). Sau đó người nộp thuế lựa chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả tại ô Cục
thuế: (Trường hợp này chọn nếu cá nhân đã tự đi đóng thuế trong năm)

•

Tích vào ô này nếu người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm (đã khấu
trừ tại nguồn). Sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc (Trường hợp này là
Công ty nơi cá nhân làm việc đã đại diện nộp thuế cho cá nhân – có thu thuế cá nhân
hàng tháng nếu có)
✓

Chọn Người nộp thuế tích vào ô này nếu có thay đổi nơi làm việc (là trong
năm 2020 có làm ở nhiều nơi)

✓

Chọn Người nộp thuế tích vào ô này nếu không thay đổi nơi làm việc (nếu chỉ
làm tại 1 nơi là GHN)

-

Loại tờ khai: Tờ khai chính thức

-

Năm kê khai: 2020

-

Từ tháng: 01/2020 đến 12/2020

-

Chọn vào ô gửi lại file dữ liệu sau đó bấm tiếp tục
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Hình 9: Nhập các thông tin theo hình
3. Bước 3: Lưu ý nếu có người phụ thuộc sau khi làm xong bước ở hình 9 vui lòng kéo xuống
cuối trang và bấm chọn và đường dẫn 02-1/BK-QTT-TNCN và tiếp tục điền thông tin theo
hướng dẫn dưới đây. Nếu không có người phụ thuộc vui lòng bỏ qua bước này

Hình 10: Chọn đường dẫn 02-1/BK-QTT-TNCN và điền thông tin như hình 11 bên dưới
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Hình 11: Nhập chính xác thông tin người phụ thuộc trong ô 1 hoặc 2
❖ Sau khi nhập xong thông tin người phụ thuộc (nếu có) kéo xuống cuối trang chọn lại đường dẫn
“Tờ khai” và làm tiếp bước 4
4. Bước 4: Điền thông tin thu nhập, bảo hiểm xã hội và thuế của cá nhân
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Hình 12: Nhập chính xác thông tin vào các ô tô vàng trong hình theo chứng từ mà công ty đã cung cấp

Hình 13: Tại ô số 9 vui lòng nhập đúng số tiền từ vị trí 1 vào vị trí 2 và bấm “Hoàn thành kê khai” ở vị trí 3
5. Bước 5: Kiểm tra lại thông tin tờ khai sau đó chọn “Kết xuất XML”
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Hình 14: Chọn ô 1 “Kết xuất XML” và lưu về máy sau đó chọ ô 2 “Nộp tờ khai”
6. Bước 6: Sau khi nộp tờ khai xong vui lòng in tờ khai đã lưu XML ở bước trên thành 2 bản
và ký
7. Bước 7: Chuẩn bị đủ hồ sơ theo hướng dẫn ở Mục A và đi nộp tại cơ quan thuế sau:
➢

Đối với nhân viên đang ký HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ với GHN => Nộp tại cơ quan thuế địa
phương nơi cá nhân cư trú (VD: Cá nhân có địa chỉ thưởng trú tại Thanh Oai, Hà Nội –
Nộp tại chi cục thuế Quận Thanh Oai-Hà Nội)

➢

Đối với nhân viên đang ký HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG với GHN => Nộp tại cơ quan thuế
Quận Bình Thạnh – TP HCM

C. Lưu ý
1. Theo thông báo của cục thuế TP HCM từ 03.03.2020 để tránh lây lan dịch bệnh do Covid 19 gây ra,
Người nộp thuế tiến hành kê khai thuế TNCN tại nhà như hướng dẫn phía trên sau đó chuẩn bị đầy đủ
bộ hồ sơ (mục A) và gửi hồ sơ theo đường “BƯU ĐIỆN” cho cơ quan thuế chi tiết như sau:
-

Đối với nhân viên ký HĐLĐ làm QTT tại Bình Thạnh gửi hồ sơ ghi rõ thông tin sau:
+

Người gửi: đầy đủ thông tin Họ và Tên, Số điện thoại, Địa chỉ liên hệ (để cơ quan thuế gửi trả
hồ sơ nếu có) – Ngoài bìa thư nhớ ghi rõ “HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2020”

+

-

Người nhận:
•

Bộ phận QTT TNCN – Cơ quan thuế quận Bình Thạnh

•

368 Bạch Đằng, Phường 14, Bình Thạnh, TP HCM

•

SĐT: 028 3510 8118

Đối với cá nhân còn lại vui lòng gửi hồ sơ QTT TNCN tại nơi cư trú

❖ Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan Thuế sẽ dựa trên thông tin cá nhân cung cấp để

thông

báo

nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ
❖ Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2020 chậm nhất là 30/03/2021 “ĐỐI VỚI TRƯỜNG
HỢP PHẢI NỘP THÊM THUẾ”. Đối với trường hợp nộp thừa thuế đề nghị thực hiện sau 31/03/2020
Mọi thắc mắc về Hướng dẫn Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2020 vui lòng liên hệ:
-

Phòng Tiền Lương và Phúc Lợi

-

Hotline: 028. 6656. 1934

Trân trọng!

