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1. Đối tượng KHÔNG PHẢI quyết toán thuế TNCN
Theo Khoản 2, Điều 1, Nghị định 91/2022/NĐ-CP, bắt đầu có hiệu lực từ 

30/10/2022 thì Khoản 3, Điều 7 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung, các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN sẽ bao gồm:

a) Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu 

thuế theo quy định của pháp luật về thuế TNCN.

b) Cá nhân thuộc diện thu nhập được miễn thuế TNCN theo quy định, cá nhân 

có số tiền thuế phát sinh phải nộp hàng năm sau khi quyết toán thuế TNCN 

từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống trừ cá nhân nhận thừa kế, 

quà tặng là bất động sản hoặc chuyển nhượng bất động sản.

c) Người nộp thuế thuộc diện đang tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy 

định tại Điều 4, Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

d) Người nộp thuế đã bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt 

hoạt động, chấm dứt hợp đồng.

e) Người khai thuế TNCN là tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập khai thuế thu 

nhập theo tháng, quý mà trong tháng/quý đó không phát sinh việc khấu trừ 

thuế TNCN của đối tượng nhận thu nhập.
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2. Thời hạn nộp thuế, quyết toán thuế TNCN
2.1 Thời hạn nộp thuế TNCN được quy định tại Khoản 1, Điều 44, Luật 

Quản lý thuế 2019 về thời hạn nộp thuế TNCN theo tháng và quý như sau:

- Nếu nộp thuế TNCN theo tháng: Thời hạn nộp thuế TNCN chậm nhất là 

ngày 20 của tháng kế tiếp tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Trường hợp nộp thuế TNCN theo quý: Thời hạn nộp thuế TNCN muộn 

nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên trong quý phát sinh nghĩa vụ 

thuế.

2.2 Thời hạn quyết toán thuế TNCN được quy định tại Khoản 2, Điều 44, 

Luật Quản lý thuế 2019:

a) Đối với cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu 

nhập thì thời hạn quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày 31/3/2023.

b) Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế thì 

thời hạn quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày 30/4/2023.
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3. Biểu thuế TNCN

Người lao động phải đóng thuế TNCN nếu mức lương nhận được có tổng thu nhập chịu

thuế lớn hơn các khoản giảm trừ (thu nhập tính thuế phải > 0 thì mới phải nộp thuế).

Các khoản giảm trừ gồm:

- Giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu

đồng/năm).

- Giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

- Giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, 

khuyến học, nhân đạo. Chi tiết quy định tại Điều 15, Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày

15/06/2015.

Các khoản thu nhập miễn thuế từ tiền lương, tiền công sẽ gồm:

- Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ.

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho hãng

tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

- Như vậy, để tính thuế TNCN người lao động cần có mức lương ít nhất trên 11.000.000 

đồng/tháng (trường hợp không có người phụ thuộc), 15.400.000 đồng/tháng (trường

hợp có 1 người phụ thuộc).Chi tiết quy định tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-TBC ngày

15/08/2013.
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1. Đối tượng của HĐBH tài sản, HĐBH thiệt hại:

Theo Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015, tài sản là vật, tiền, giấy tờ 

có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động 

sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản 

hình thành trong tương lai.

Điều 43 KDBH 2022 quy định:

“ 1. Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm tài sản là tài 

sản theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

2. Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm thiệt hại là bất kỳ 

lợi ích kinh tế hoặc nghĩa vụ thực hiện hợp đồng hoặc nghĩa vụ 

theo pháp luật mà người được bảo hiểm phải gánh chịu khi xảy 

ra tổn thất.”
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2. Quyền lợi có thể được bảo hiểm:

Điều 44 KDBH 2022 quy định:

“1. Đối với hợp đồng bảo hiểm tài sản, bên mua bảo 

hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm khi có 

quyền sở hữu; quyền khác đối với tài sản; quyền 

chiếm hữu, quyền sử dụng của người không phải là 

chủ sở hữu.

2. Đối với hợp đồng bảo hiểm thiệt hại, bên mua bảo 

hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm khi có 

quyền lợi về tài chính; nghĩa vụ, trách nhiệm về tài 

chính; thiệt hại kinh tế đối với đối tượng bảo hiểm.

3. Tại thời điểm xảy ra tổn thất, bên mua bảo hiểm 

hoặc người được bảo hiểm phải có quyền lợi có thể 

được bảo hiểm.”

3. Số tiền bảo hiểm:

Điều 45 KDBH 2022 quy định:

“ Số tiền bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo

hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thỏa

thuận trong hợp đồng bảo hiểm để bảo hiểm cho

tài sản và thiệt hại trên cơ sở yêu cầu của bên

mua bảo hiểm theo quy định của Luật này.



CẬP NHẬT PHÁP LÝ

HĐBH tài sản, HĐBH thiệt hại theo Luật KDBH 2022

HỮU DỤNG

02
-------------

2023

4. Thông báo khi sự kiện bảo hiểm xảy ra:

Điều 46 KDBH 2022 quy định:

1. BMBH phải thông báo cho DNBH khi biết sự kiện

bảo hiểm xảy ra theo thời hạn thỏa thuận trong

HĐBH.

Trường hợp BMBH không thực hiện hoặc chậm thực

hiện nghĩa vụ này, DNBH có quyền giảm trừ số tiền

phải bồi thường bảo hiểm tương ứng với thiệt hại mà

DNBH phải chịu, trừ trường hợp có sự kiện bất khả

kháng hoặc trở ngại khách quan.

2. DNBH không được áp dụng quy định tại khoản 1

Điều này nếu HĐBH không có thỏa thuận về trách

nhiệm của bên mua bảo hiểm, các biện pháp chế tài

trong việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện nghĩa

vụ thông báo về sự kiện bảo hiểm.

5. Căn cứ bồi thường

Điều 51 KDBH 2022 quy định:

1. Số tiền bồi thường mà DNBH phải trả cho NĐBH

được xác định trên cơ sở giá thị trường của tài sản

được bảo hiểm tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất và

mức độ thiệt hại thực tế, trừ trường hợp có thoả thuận

khác trong HĐBH. Chi phí để xác định giá thị trường

và mức độ thiệt hại do DNBH chi trả.

2. Số tiền bồi thường mà DNBH trả cho NĐBH không

vượt quá số tiền bảo hiểm, trừ trường hợp có thỏa

thuận khác trong HĐBH.

3. Ngoài số tiền bồi thường DNBH còn phải trả cho

NĐBH những chi phí cần thiết, hợp lý theo thỏa thuận

trong HĐBH để đề phòng, hạn chế tổn thất và những

chi phí phát sinh mà BMBH hoặc NĐBH phải chịu để

thực hiện theo hướng dẫn của DNBH.
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6. Hình thức bồi thường:

Điều 52 KDBH 2022 quy định:

1. BMBH và DNBH có thể thoả thuận một trong các hình 

thức bồi thường sau đây:

a) Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;

b) Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;

c) Trả tiền bồi thường.

2. Trường hợp DNBH và BMBH không thoả thuận được về 

hình thức bồi thường thì việc bồi thường được thực hiện 

bằng tiền.

3. Trường hợp bồi thường quy định tại điểm b và điểm c 

khoản 1 Điều này, DNBH có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại 

sau khi đã thay thế hoặc bồi thường toàn bộ theo giá thị 

trường của tài sản.

7. Không được từ bỏ tài sản được

bảo hiểm:

Điều 56 KDBH 2022 quy định:

Trường hợp xảy ra tổn thất, NĐBH

không được từ bỏ tài sản được bảo hiểm

và phải áp dụng các biện pháp cần thiết

mà khả năng cho phép để ngăn chặn hoặc

giảm thiểu tổn thất, trừ trường hợp pháp

luật có quy định khác hoặc các bên có

thỏa thuận khác.
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1. Bộ luật Dân sự 2015.

2. Luật số 38/2019/QH14: Luật Quản lý thuế 2019.

3. Luật số: 08/2022/QH 15: Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

4. Nghị định126/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế

5. Nghị định 91/2022/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

6. Thông tư 80/2021/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị

định 126/2020/NĐ-CP.

7. Nghị định 65/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

8. Thông tư 111/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số

65/2013/NĐ-CP…

9. Thông tư 92/2015/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh…..

10. Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về tăng mức giảm trừ gia cảnh.

11. Công văn 883/TCT-DNNCN 2022 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân.


