Đơn vị ban hành: Ủy ban Lao động - Viện Hành chính
Mã số hồ sơ: Công văn số 0970508568 / Lao Chức Quản Tự
Ngày ban hành: Ngày 12 tháng 05 năm 2008
Trích yếu:
Căn cứ theo Điều 89 Luật Thuế thu nhập và Điều 40 Luật Dịch vụ Việc làm, Chủ thuê của
lao động người nước ngoài diện gia đình và cơ sở dịch vụ việc làm tư lập không phải người
có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật, Chủ thuê diện gia đình không được khấu trừ
trước khoản thuế thu nhập của lao động người nước ngoài.
Nội dung toàn văn: I. Theo giải thích tại Công văn số 0910205963 / Lao Chức Ngoại Tự
ngày 07 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban chúng tôi “… (V) Chủ thuê diện gia đình không
phải người có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật tại Điều 89 Luật Thuế thu nhập,
lại nữa, Chủ thuê khấu trừ chi phí hạng mục này không nộp cho Kho bạc Nhà nước, do đó
để tránh Chủ thuê vi phạm pháp luật hoặc do công ty môi giới sơ suất làm cho Chủ thuê vi
phạm pháp luật, công ty môi giới không được yêu cầu Chủ thuê diện gia đình khấu trừ
khoản thuế thu nhập của lao động người nước ngoài hàng tháng.”, xin được nêu rõ tại đây.

II. Theo đó, việc báo thuế và người có nghĩa vụ nộp thuế khi người lao động nước ngoài
làm việc tại Đài Loan chính là người nước ngoài đó, chứ không phải Chủ thuê hoặc cơ
sở dịch vụ việc làm tư nhân, nên Chủ thuê của lao động nước ngoài diện gia đình và cơ
sở dịch vụ việc làm tư nhân không phải là người có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định
pháp luật, do đó Chủ thuê diện gia đình không được khấu trừ trước khoản thuế thu nhập
của lao động người nước ngoài; trường hợp được người nước ngoài đồng ý rút gửi bằng
văn bản, thì người nước ngoài phải mở tài khoản ngân hàng tại tổ chức tài chính, Chủ
thuê sẽ gửi tiền vào theo tháng, và sổ tiết kiệm phải giao cho người nước ngoài, không
được giao cho công ty môi giới bảo quản hoặc rút/ gửi. Do đó, Công ty ○○ thu của ○○○
khoản thuế thu nhập tổng cộng là 19.008 Đài tệ, nếu không thể đề xuất các văn bản chứng
nhận như sổ tiết kiệm ngân hàng tại tổ chức tài chính và giao sổ tiết kiệm cho ○○○, thì đã
vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 40 Luật này, nếu đã cấu thành điều kiện tại quy định
nêu trên, cho dù Công ty ○○ sau đó có hoàn trả khoản thuế thu nhập cho ○○○, thì vẫn vi
phạm quy định, xin nêu rõ tại đây.

