
Ngày 02/06/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 (“NQ954”) về điều chỉnh mức
giảm trừ gia cảnh (“GTGC”) của thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”), cụ thể như sau:

Hiệu lực thi hành

• NQ954 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

• Mặc dù NQ954 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020 nhưng mức giảm trừ mới sẽ được tính toán lại và áp dụng cho

giai đoạn đã áp dụng mức GTGC cũ từ tháng 01 đến tháng 06/2020 khi quyết toán thuế TNCN cho năm 2020.

Thời điểm bắt đầu áp dụng mức GTGC mới

• Hướng dẫn chung của NQ954 có thể dẫn tới việc người nộp thuế có những cách hiểu khác nhau về thời điểm bắt đầu áp

dụng mức GTGC mới này, cụ thể như sau:

i. Cách hiểu 1: Mức GTGC mới sẽ được áp dụng cho các khoản chi trả thu nhập và khấu trừ thuế TNCN từ tháng 07/2020; hay

ii. Cách hiểu 2: Mức GTGC mới sẽ được áp dụng từ kỳ tính thuế có hạn nộp từ tháng 07/2020 trở đi, bao gồm kỳ tính thuế

tháng 06/2020 và Quý II/2020 (từ tháng 04 đến tháng 06/2020).

• Theo quan điểm của Deloitte, do thuế TNCN được xác định theo cơ sở chi trả thu nhập nên việc áp dụng mức GTGC mới này

cho các khoản thu nhập thực tế chi trả từ ngày 01/07/2020 trở đi sẽ phù hợp và tương đồng với các quy định về luật Thuế

TNCN. Cơ quan Thuế có thể sẽ ban hành thêm các hướng dẫn chi tiết về thời gian áp dụng để làm rõ hơn về vấn đề này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới Quý Khách hàng về vấn đề này trong thời gian tới.
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Đối tượng
Mức GTGC mới
(Đồng/tháng)

Mức GTGC hiện tại
(Đồng/tháng)

Người nộp thuế 11.000.000 9.000.000

Mỗi người phụ thuộc 4.400.000 3.600.000

Thông tin cập nhật
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độc lập bởi các pháp nhân riêng biệt.

Về Deloitte Việt Nam
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Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung và nhằm mục đích tham khảo, do vậy, không một hãng Deloitte
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sẽ không ảnh hưởng đến các ý kiến tư vấn khác do bất kỳ nhân viên của Tổ chức Deloitte cung cấp. Những thông tin
thể hiện trong tài liệu này không áp dụng đối với các trường hợp riêng biệt của doanh nghiệp. Trước khi đưa ra bất
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đọc nên tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn.

Không có tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào (rõ ràng hay ngụ ý) được đưa ra về tính chính xác hoặc tính đầy đủ
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