
 

 

I, Thu nhập từ tiền lương tiền công 

 

I Các khoản thu nhập TNCT 

KCT, 

miễn 

thuế 

 1 
Tiền lương theo hợp đồng lao động: 27 triệu đồng/tháng: 27 x12 = 324 triệu 

324   

 2 Tiền thưởng do hoàn thành tốt công việc trong năm: 36 triệu đồng; 36   

 3 Lương kinh doanh được hưởng là 20 triệu đồng 20   

 4 Phụ cấp trách nhiệm: 2 trđ/ tháng. Thu nhập cả năm là  2 x 12 = 24 tr 24   

 5 

Tiền ăn giữa ca: 0,9 triệu đồng/ tháng; Mức vượt trên 730.000đ/ tháng sẽ bị 

tính thuế TNCN. Mức thu nhập chịu thuế là: (900.000 - 730.000) x 12 =  2.04 8.76 

 6 

Tiền thưởng do có sáng kiến cải tiến kỹ thuật (được cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền công nhận): 30 triệu đồng.   30 

  Tổng thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền nhà 406.04   

  15% thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền nhà là 60.906   

 7 

Tiền nhà thực tế là: 48 tr < 60.906 tr => Tiền nhà tính vào TNCT là 48 

triệu 48   

  Tổng thu nhập chịu thuế đã bao gồm tiền nhà 454.04   

II Các khoản giảm trừ 224.4   

 1 Giảm trừ bản thân 108   

 2 

Giảm trừ người phụ thuộc: mẹ có lương hưu >1tr/tháng không thỏa mãn 

điều kiện giảm trừ. 

Giảm trừ cho 2 con nhỏ: 2 x 3.6 x 12 = 86.4 86.4   

 3 Bảo hiểm bắt buộc: 2.5 x 12 = 30 30   

III Thu nhập tính thuế 424.04   

  Thu nhập tính thuế bình quân tháng 35.33   

  Thuế TNCN phải nộp hàng tháng (25%) 5.58    

IV Thuế TNCN phải nộp cả năm từ TLTC 67.01   

  Thuế đã tạm khấu trừ trong năm 25   

V Số thuế còn phải nộp thêm là 42.01   

 

II, Các khoản thu nhập khác: 

1, Lãi tiền gửi tiết kiệm: 1 x 12 = 12 tr/năm. Thu nhập này không chịu thuế TNCN 

2, Tiền bồi thường bảo hiểm thân thể nhận được từ một công ty bảo hiểm: 30 trđ. Thu nhập này được 

miễn thuế TNCN 

3, Thu nhập từ trúng thưởng xổ số 1 lần: 90 triệu đồng 

Thuế TNCN = (90 – 10 ) x10% = 8 triệu 


