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Công văn số 4641/TCT-DNNCN

của Tổng cục Thuế về thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ



VĂN BẢN 
HƯỚNG DẪN

Công văn số 4641/TCT-DNNCN về thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ

Theo ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 4038/LĐTBXH-PC ngày

16/9/2019: Khi tính tiền lương làm thêm giờ cần xác định số giờ làm thêm được phép tính theo quy

định của pháp luật lao động: Tối đa không quá 200 giờ trong 01 năm; trường hợp đặc biệt không quá

300 giờ trong 01 năm theo quy định tại điều 106 Bộ Luật Lao động năm 2012. Trường hợp làm thêm

vượt quá định mức cho phép nêu trên là hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ quy định hiện hành và ý kiến nêu trên của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì TCT chỉ

chấp nhận phần thu nhập từ tiền lương, tiền công do làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao

hơn so với mức bình thường cho số giờ làm thêm không vượt quá mức quy định tại Điều 106 của Bộ

luật Lao động được miễn thuế TNCN.

Như vậy, theo hướng dẫn này, khoản tiền lương, tiền công do làm việc ban đêm, làm thêm giờ được

trả cao hơn so với mức bình thường cho số giờ làm thêm vượt quá mức quy định của Bộ Luật lao

động có rủi ro không được miễn thuế TNCN.
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