
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /2010/TT-BTC -------- : — — ----------
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010

THÔNG TƯ

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và 

hướng d ẫ n  thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 c ủ a  Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH 12 ngày 21 tháng 11 
năm 2007 và văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 
văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của 
Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 
3045/VPCP-KTTH ngày 11/6/2009 và công văn số 8308/VPCP - KTTH ngày 
23/11/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu 
nhập cá nhân;

Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 
30/9/2008 của Bộ Tài chính, như sau:

Điều 1. Bổ sung điểm 2.4 vào khoản 2, mục II, phần A như sau:

“2.4. Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công không tính vào thu nhập 
chịu thuế:

2.4.1. Không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập 
từ tiên lương, tiền công một số khoản mà cán bộ công chức, cán bộ chiến sỹ thuộc 
lực lượng vũ trang được chi trả hoặc đơn vị chi trả thanh toán hộ các cá nhân trên 
theo chế độ quy định của nhà nước. Cụ thể như sau:

a. Khoản được nhận theo chế độ ban hành kèm theo Quyết định số 
205/2004/QĐ-TTg ngày 10/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ;

b. Phụ cấp phục vụ ban hành kèm theo Quyết định số 269/2005/QĐ-TTg 
ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ;

c. Chế độ trang bị hoặc khoản được nhận theo chế độ khoán sử dụng xe ôtô



phục vụ công tác ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 
7/5/2007 cua Thủ tướng Chính phủ vê việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định 
mức và chế độ quản lý, sư dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn 
vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước;

d. Khoản được nhận theo chế độ nhà công vụ quy định tại Nghị định số 
90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật nhà ơ và Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg ngày 11/01/2008 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công
vụ;

Đối tượng áp dụng và các khoản được nhẬn không tính vào thu nhập chịu 
thuế theo hướng dẫn nêu trên phải phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

2.4.2. Không tính vào thu nhập chịu thuế các khoản được nhận của cán bộ 
công chức và những cá nhân khác nhận được từ các công việc sau: Tham gia ý 
kiến, thẩm định, thẩm tra các văn bản pháp luật, Nghị quyết, các báo cáo chính 
trị; tham gia các đoàn kiểm tra giám sát; tiếp cử tri, tiếp công dân; trang phục và 
các công việc khác có liên quan đến phục vụ trực tiếp hoạt động của Văn phòng 
Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các ủy  ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc 
hội; từ Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; từ Văn phòng Thành ủy, 
rỉnh ủy và các Ban của Thành uỷ, Tỉnh ủy.

2.4.3. Ngoài các khoản được nhận không tính vào thu nhập chịu thuế của 
các đối tượng nêu tại điếm 2.4.1, điếm 2.4.2 nêu trên thì việc xác định các khoản 
phụ cấp được trừ khi tính thu nhập chịu thuê hoặc các khoản khoán chi khôn? 
tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công được 
thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, mục II, phần A Thông tư số 84/2008/TT- 
BTC ngàv 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên và Điều 1 Thông tư số 
62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đồi, bổ sung 
Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính”.

Điều 2. Bổ sung điểm 2.6 vào khoản 2 mục III, phần A như sau:

“2.6. Việc miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định trên chỉ áp dụng đối 
với cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất mà nhà ở, đất ở này đã được cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc
quyền sử dụng.

Đối với cá nhân đã có nhà ở, đất ở nay có phát sinh thêm việc chuyển 
nhượng hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, căn hộ hoặc chuyển nhượng 
họp đồng mua nền nhà, mua căn hộ thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng này 
không được áp dụng quy định miễn thuế thu nhập cá nhân .

Điều 3. Bổ sung vào cuối khoản 4, mục III, phần A như sau:

“Đối với các trường hợp nhận thừa kế, quà tặng là hợp đồng góp vốn để có 
quyền nua nền nhà, căn hộ không được miễn thuê thu nhập cá nhân theo quy
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định tại khoản 1 và khoản 4 của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 
của Chính phu”.

Điều 4. Bổ sung điểm 3.3 vào khoản 3, mục I, phần B nhir sau:

“3.3. Giảm trừ đối với khoản bảo hiểm bắt buộc:

3.3.1. Cả nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công
đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Bộ Luật Lao động, Luật bảo 
hiểm xã hội được trừ các khoản bảo hiểm này vào thu nhập chịu thuế trước khi 
tính thuế. Tiền đóng bảo hiểm của năm nào được trừ vào thu nhập chịu thuế của 
năm đó.

3.3.2. Cá nhân người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam, người 
Việt Nam là cá nhân cư trú nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ kinh 
doanh, từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài tham gia đóng các khoản bảo hiểm 
băt buộc theo quy định của quốc gia cá nhân cư trú mang quốc tịch tương tự quỵ 
định của pháp luật Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp, bảo hiếm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt 
buộc khác (nếu có) thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu 
thuê từ kinh doanh, từ tiền lương, tiên công khi tính thuê thu nhập cá nhân.

a). Căn cử xác định các khoản bảo hiềm được trừ: Cá nhân thuộc đối tượng 
nêu tại điếm 3.3.2 nêu trên phải có các chứng từ chứng mình đà nộp các khoản 
bảo hiểm bắt buộc theo quy định của nước ngoài.

Chứng từ chứng minh bao gồm: chứng từ thu tiền của cơ quan bảo hiểm 
hoặc xác nhận của cơ quan chi trả thu nhập về số tiền bảo hiểm  đã khấu trừ, đã
nộp (trường hợp cơ quan chi trả nộp thay).

b) Cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam có tham gia đóng các 
khoản bảo hiểm nêu trên ở nước ngoài sẽ được tạm giảm trừ ngay vào thu nhập 
đế khấu trừ thuế trong năm (nếu có chứng từ) và quyết toán theo số chính thức 
khi hết năm; trường họp không có chứng từ để tạm giảm trừ trong năm thì sẽ 
giảm trừ một lẩn khi quyết toán thuế”.

Điều 5. Bổ sung điểm 3.5.3 vào điểm 3.5 mục II, phần B như sau:

“3.5.3. Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản áp dụng thuế 
suất 25% tính trên thu nhập tính thuế đáp ứng các điều kiện sau:

a) Giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng và kê khai trên tờ 
khai thuê không thấp hơn giá do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định (đôi với 
quyền sử dụng đất) hoặc không thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban Nhân 
dân cấp tỉnh quy định (đối với nhà và các công trình xây dựng) tại thời điểm hợp 
đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của Pháp luật.

Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng và kê 
khai trên tờ khai thuế thấp hơn giá do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định (đối với

3



quyền sử dụng đất) hoặc thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban Nhân dân 
cấp tỉnh quy định (đôi với nha và các công trình xây dựng) tại thời điểm hợp đông 
chuyên nhượng có hiệu lực theo quy định của Pháp luật thì áp dụng thuế suất 2% 
tính trên giá do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.

b) Giá mua và các chi phí liên quan (các chi phí liên quan đến cấp quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà; chi phí cải tạo đất, nhà; chi phí xây dựng; các chi phí 
có liên quan khác) người nộp thuế kê khai phải có hoá đơn, chứng từ hợp pháp 
làm căn cứ chứng minh giá mua và các chi phí liên quan mà người nộp thuê kê 
khai là đúng.

Đối với cá nhân chuyển nhượng hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền 
nhà, mua căn hộ thì giá mua được xác định căn cứ vào chứng từ nộp tiên góp vôn 
và hoá đơn, chứng từ khác chứng minh các chi phí liên quan. Các chi phí liên 
quan đến việc chuyền nhượng bất động sản bao gồm cả các khoản trả lãi tiền vay 
của các tổ chức tín dụng đè mua bất động sản. Riêng trường hợp mới chỉ góp một 
phần vốn (chưa nộp đủ số tiền theo hợp đồng) thì giá mua được xác định như sau:

Giá _ f Tổng số vốn phải Phần vốn góp còn ( Các chi phí khác 
mua 1 góp theo hợp đồng thiếu (chưa nộp), 1 có liên quan

Trường hợp người nộp thuế kê khai giá mua và chi phí liên quan nhưng 
không có đầy đu hoá đơn, chứng từ chứng minh giá mua và chi phí hoặc có kèm 
theo hoá đơn, chứng từ nhưng qua kiểm tra cơ quan thuế phát hiện có hoá đơn, 
chứng từ không hợp pháp, không hợp lệ thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyên
nhượng.

c) Cá nhân chuyên nhượng bât động sản tự kê khai, tự xác định mức thuê 
suất áp dụng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ kê khai.

Cơ quan thuê tiếp nhận hồ sơ khai thuế có trách nhiệm kiêm tra tờ khai và 
các tài liệu kèm theo hồ sơ, nếu đủ các điều kiện áp dụng thuế suât 25% tính trên 
thu nhập chịu thuế thì chấp nhận kết quả tính thuế của người chuyên nhượng. 
Trường hợp không chấp nhận kết quả tính thuế thì phải trả lời rõ đê người chuyển 
nhượng biết.

d) Trường hợp cá nhân kê khai nộp thuế theo thuế suất 2% tính trên giá 
chuyển nhượng nhưng qua kiểm tra thấy giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng và 
kê khai thuế thấp hơn giá do ủy  ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì tính thuế theo 
thuế suất 2% trên gịá do ủy  ban nhân dân cấp tỉnh quy định”.

Điều 6. Bổ sung điểm 2.5.5 vào điểm 2.5 mục II, phần D như sau:

“2.5.5. Thủ tục kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng 
hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua nền nhà, mua căn hộ:

a) Trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp để được quyền mua nhà, căn 
hộ và trường hợp chuyên nhượng hợp đồng mua nhà, căn hộ thì trong hồ sơ khai
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thuế cá nhân sẽ nộp bản sao hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng mua nhà, mua căn 
hộ đã ký kết giữa cá nhân với tổ chức, cá nhân xây dựng, kinh doanh nhà thay 
cho việc nộp bán sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh 
quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu công trình trên đất theo hướng dẫn tại gạch 
đầu dòng thứ 2, điểm 2.5.2, khoản 2, mục II, phần D của Thông tư số 
84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính và chỉ tiêu [04] trong mẫu số 11/KK-TNCN 
phản ánh các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà thì phản ánh hợp 
đông góp vốn hoặc hợp đồng mua nhà, mua căn hộ đã ký kết giữa cá nhân với tổ 
chức, cá nhân xây dựng, kinh doanh nhà.

Theo quy định của Bộ Luật Dân sự, hợp đồng chuyển nhượng bất động sản 
đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp do cơ quan 
quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phải có công chứng. Riêng trường hợp 
chuyên nhượng hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua nền nhà, mua căn hộ nếu pháp 
luật quy định phải được tổ chức, cá nhân xây dựng, kinh doanh nhà chấp thuận 
chuyển nhượng và đã được chấp thuận thì không cần có công chứng.

Cá nhân chuyển nhượng hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua nền nhà, căn hộ 
thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế địa phương nơi có 
bất động sản chuyển nhượng hoặc tại tổ chức, cá nhân xâv dựng, kinh doanh nhà 
(nếu tổ chức đó được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu).

b) Để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân chuyển nhượng hợp đồng góp 
vốn, hợp đồng mua nền nhà, mua căn hộ kê khai, nộp thuế; Cục thuế căn cứ tình 
hình thực tế tại địa phương quyết định việc uỷ nhiệm cho tổ chức, cá nhân kinh 
doanh nhà, kinh doanh hạ tầng (kể cả sàn giao dịch bất động sản) thu thuê thu 
nhập cá nhân để cá nhân chuyển nhượng kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân tại 
tổ chức, các nhân xây dựng, kinh doanh nhà, kinh doanh hạ tầng. Trình tự, thủ tục 
uỷ nhiệm thu, kinh phí uỷ nhiệm thu được thực hiện theo quy định của Luật Quản 
lý thuế.

c) Ngoài các loại giấy tờ trong hồ sơ khai thuế đã được hướng dẫn tại 
Thông tư so 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2009 của Bộ Tài chính, Thông tư số 
161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính; cơ quan thuế không được 
yêu cầu cá nhân chuyển nhượng nộp thêm hất kỳ giấy tờ nào khác”.

Điều 7. Bổ sung khoản 4 vào mục II phần D như sau:

“4. v ề  đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế đối 
với các trường hợp khác.

4.1. Việc quản lý thuế (đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế, 
quyết toán thuế) đối với cán bộ, công chức có hệ số lương quy định tại Bảng 
lương ban hành kèm theo Quyết định số 128 QĐ/TW ngày 14/12/2004 của Ban bí 
thư Trung ương Đảng; Bảng lương ban hành kèm theo Nghị quyêt sô 
730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của ủy  ban Thường vụ Quốc hội; bậc 
3 bảng 1 lương chuyên gia cao cấp, mức 1-2 bảng lương câp bậc quân hàm ban 
hành kèm theo Nghị đinh số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ
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như sau:

Căn cứ vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiên còng và các khoán thu 
nhập co tính chất tiền lương, tiền công thực trả, đơn vị trực tiếp chi trả tiền lương, 
tiền công thực hiện giảm trừ gia cảnh cho bản thân cá nhân có thu nhập và người 
phụ thuộc theo đăna ký. Trên cơ sở thu nhập sau khi trừ các khoản được giảm trừ 
và căn cứ vào biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Thông tư so 84/2008/TT- 
BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính đơn vị trực tiếp chi trả thu nhập từ tiền 
lương, tiền công khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và nộp vào ngân sách Nhà nước 
theo quy định.

4.1.1. Đăng ký thuế:

Cán bộ, công chức có mức lương nêu trên khai tờ khai đăng ký thuế thu 
nhập cá nhân với cơ quan chi trả thu nhập hoặc cơ quan chi trả thu nhập khai hộ 
tờ khai đăng ký thuế. Căn cứ tờ khai đăng ký thuế, cơ quan chi trả thu nhặp 
chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã số thuế. Hồ sơ đăng ký 
thuế, trình tự và thủ tục đăng ký thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư sổ 
84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.

4.1.2. Khấu trừ thuế:

Đơn vị trực tiêp chi trả thu nhập từ tiên lương, tien cône, có trách nhiệm 
khâu trừ thuế thu nhập cá nhân và kê khai nộp ngân sách Nhà nước theo quy định; 
việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được thực hiện hàng tháng.

4.1.3. Giảm trừ gia cảnh:

Đơn vị trực tiếp trả tiền lương, tiền công căn cứ vào việc kê khai gia canh 
của từng cán bộ, công chức để xác định số người phụ thuộc được tính giảm trừ 
gia canh trước khi khấu trừ thuế.

4.1.4. Quyết toán thuế:

Đơn vị trực tiếp trả tiền lương, tiền công lập quyết toán thuế thu nhập cá 
nhân và thực hiện quyết toán thay cho từng cán bộ công chức thuộc trách nhiệm 
quản lý nêu có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc số thuế đã khấu 
trừ lớn hơn số thuế phải nộp, lưu trừ hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế tại đơn vị 
chi trả thu nhập mà không phải nộp cho cơ quan thuế.

Trường hợp khi quyêt toán thuế thu nhập cá nhản đối với tùng trường hợp 
cụ thể, nếu có số thuế đã tạm khấu trừ trong năm lớn hơn số thuế phải nộp thì đơn 
vị trực tiêp trả tiền lương, tiền công thực hiện hoàn trả số thuế nộp thừa hoặc thực 
hiện bù trừ số thuế đã nộp thừa vào số thuế phát sinh kỳ sau.

Khi lập báo cáo quyết toán số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trong năm, 
đơn vị chi trả thu nhập không phải lập danh sách cán bộ có mức lương, nêu trên có 
số thuê phải khấu trừ vào bảng kê chi trả thu nhập của đơn vị.

4.1.5. Quan lý thông tin:

Đơn vị chi trả thu nhập chịu trách nhiệm quản lý theo quy định hiện hành
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vê chế độ quản lý đối với các thông tin liên quan đến việc xác định thu nhập, 
đăng ký, kê khai, khấu trừ, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cán bộ, công 
chức quy định tại Điêu này và các quy định của pháp luật có liên quan.

4.2. Bổ sung hướng dẫn thêm về quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá 
nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

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.

Đơn vị chi trả thu nhập căn cứ vào thu nhập chịu thuế thực trả cho người 
lao động, bản đăng ký người phụ thuộc, các chứng từ chứng minh khoản giảm trừ 
đóng bảo hiếm (nếu có), đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học của người lao 
động giao cho để xác định lại nghĩa vụ thuế của người lao động thực hiện khâu 
trừ ngay số thuế phải nộp thêm để nộp vào ngân sách Nhà nước. Trên tờ khai tổng 
hợp quyết toán thuế và bảng kê chi tiết cá nhân nhận thu nhập phản ảnh thu nhập 
và số thuế đã khấu trừ sau khi quyết toán.

Đơn vị chi trả thu nhập chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ gia cảnh, các chứng 
từ chứng minh các khoản đóng bảo hiểm, đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyên 
học (nếu có) tại đơn vị và phải xuất trình hoặc cung cấp khi cơ quan thuế có yêu 
cầu .

Điều 8. Bổ sung vào phần Đ như sau:

1. Bổ sung vào cuối khoản 2:

“Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm 
nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đôi với vi phạm 
hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn”.

2. Bổ sung vào cuối khoản 3:

Đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước 
ngày 01/01/2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đât được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyên 
sử dụng đất chỉ truy thu 01 lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuôi 
cùng, các lần chuyển nhượng trước đó không thực hiện truy thu thuế.

- Từ ngày 01/01/2009 thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, cá nhân 
chuyến nhượng bất động sản có hợp đồng có công chứng hoặc không có hợp 
đông chỉ có giây tờ viêt tay đêu phải nộp thuê thu nhập cá nhân cho từng lân 
chuyển nhượng.

Điều 9. Tổ chức thực hiện:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp 
dụng ngay đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Riêng cá nhân cư trú 
có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh được áp dụng cho kỳ tính thuế
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năm 2009. Bãi bỏ các hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân trái với hướng dẫn tại 
Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời vê Bộ Tài chính (Tông cục Thuế) để nghiên cứu giải 
quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó T hủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Q uốc hội;
- Hội đồng dàn tộc và các ủ y ban cùa Quốc hội;
- Các Bộ. cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VP Ban chì đạo TW  về phòng chổng tham 
nhũng;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBTW  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế các tỉnh, TP 
trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- W ebsite Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ ;
- Website Bộ Tài chính;
-L ưu: VT. TCT (VT, TN CN )

TRƯỞNG

oàng Anh Tuấn
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