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(Kèm theo công vdn /01/202I cûa Cyc Thué finh Hà Nam)

eu 1)

Diêm moi: Thông tu sO \OSIZO\O|TT-BTC chi quy dlnh câc nQi dung dugc
LuQt puân 1ÿ thué sO :SlZOtglQHl4 giao cho BQ truong B9 Tài chfnh huong dân
chi tiét. Vi vQy, khi trién khai thsc hiÇn câc quy dfnh ,è deng kÿ thué.phâi càn cir
vào quy tlinh cüa Luât Quàn lÿ thuê sô 38/2019/QH14 (ttr Eiêu 30 dên Diêu 4l),
Nghi dfnh sô 126/2020/\rE-CP (Eièu 4, Dièu 6) và Thông tu s6 LO51202O1TT-

BTC.
r a^ ' ,nna a t,.-ôTruôc dây: Thông tu sô 9512016/TT-BTC quy dfnh dây tIü câc nQi dung vê

ilàng kÿ tlué.
z.Dôi tuqng âp drlng (Diêu 2)
Diém mcri: Bô sung drii tuqng âp dung 1à công chric quân lÿ thué theo quy

itinh tai Dièu 2LtQtQuân lÿ thué sô:SIZO19lQH14; tâch dtii tuqng phâi dàng §
thué thành 1 Dièu riêng tai Thông tu @ièu q dé quy dlnh cu thê và tucrng ümg voi
hô so, trinh tu, thû tpc vè ilàng kÿ thué trong toàn b9 Thông tu.

. T1uôc dôy: Thông tu sO gSnat6lTT-BTC 
.qry dinh dtii tuqng âp dsng bao

gôm tlôi tuo_ng cu thê phâi thyc hiên cIàng kÿ thuê.
3. Giâi thich ttr ngü (Eièu 3)
Diém moi: Dua m§t sti tù ngü giâi thich trong câc Dièu ,è q,ry dinh cp thé

vào Dièu 3 "Giâi thfch tir ngü' ctâm bâo n§i dung phù hçrp voi tên Dièu và thông
nhât trong quâ trinh thgc hiÇn.

Truôc dây: Thông tu s6 gstZOt6lTT-BTC chï quy dinh giâi thich môt si5 tir
ngü vè hÇ thông img dpng, côn câc tir ngü vè nghiÇp vq dang dugc giâi thich tai
tirng Eiêqcg thê. , \

4. Eôi tusng dàng \f tnue (Diêu a)
Diêm moi 1: Süa dôi, bô sung nguü n§p thuê thu§c dôi tuqng thUc hiên dàng

kÿ thué tr.uc.tiép vcri co quan thué, cu thé:
- Bô dôi tuqng là doanh nghjêf ho4t dQng trong |înh v.uc chimg khoân, hçrp

tâc xà do dâ chuyên sang thuQc tlôi tuqng dàng kÿ thuê thông qua co chê mQt cüa
liên thông (diêm a Khoân 2).

- Süa tên "Dcrn vi vü trang" thành "Tô chirc kinh tê cüa lgc luqng vü trang"
(diêm b Khoân 2).

- Süa dôi, bô sung dôi tuqng clàng kÿ thuê không phât sinh nghia vu thuê

nh.*g dugc hoàn thuê bao gôm tô chirc do phia nhà tài trg nuôc ngoài chi clinh
quân ly' .h.r*rg trinh, dg ân ODA không hoàn lai (diém d Khoân 2).- 

. Truôc dây: Thông tu sô g5l20l6lTT-BTC chua bao gôm di5i tuqng này.

- Bô sung dt5i tugrg dàng § thué 1à Nhà cung câp ô nuôc ngoài không cô co sô

thuèrng tru t?i Viêt Nam cô ho4t tIông kinh doanh thuong mai diên tü, kinh doanh
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dça trên nèn tâng sô và câc dich vu khâc vôi tô chûc, câ nhân ô Viêt Nam (diém e

Khoân 2).

- Süa AôL Uô sung clOi tuqng dàng § thué dê câp mâ sô thué nQp thay dê bao

quât hét câc truùng hçp Lu4t Quân lÿ thué sO lS và Nghi dinh sô l26l2O2OÀfD-

CP quy dinh nguü nQp thué, tô chric, câ nhân cô trâch nhiêm khâu tù và nQp thué

thay cho ngucri nQp thué khâc và phâi kê khai và xâc dinh nghia vr; thué riêng so

voi nghia vp cüa ngucri nQp thué (tù co quan chi trâ thu nhQp kni khâu tru, nQp

thay thué thu nhap câ nhân thi clugc sü dçng mâ sô thué da câp dê khai, nQp thué

thu nhflp câ nhân khâu tru, nQp thay), trong dô cô câc Ngân hàng thuong m4i, tô

chûc cung rmg dlch qr trung gian thanh toân ho[c tô chirc, câ nhân dugc nhà cung
,, , , \ r r .A r ^ r r

câp ô nuôc ngoài üy quyên cô trâch nhiÇm kê khai, khâu tù và nôp thuê thay cho
i"

nhà cung câp ô nuôc ngoài (diêm g Khoân 2).

TyuSc ilây: Thông tu sô gSlZOt6lTT-BTC quy dfnh "Doanh nghiÇp, tô chüc
kinh té, tô chûc và cânhân cô trâch nhiêm krhâu tru và nôp thué thay cho nhà thàu,
nhà thàu php nuôc ngoài; tô chûc cô hçp dàng hoflc vàn bân hçrp tâc kinh doanh
voi câ nhîn nQp thay cho câ nhân".

5. Câu truc mâ sô thuê (Eiêu 5)
Eiém mcri 1 : Bô sung quy dfnh cu thê dôi tuqng nào dugc câp mâ sô ttrué t O

chü s6, di5i tuqng nào dugc câp mâ sO ttr'ré 13 chü so 1rcroan l;.
Truôc thây: Thông tu sO gSlZOt6lTT-BTC chua c6 quy tlinh cp thê vè nQi

dung này.
Eiêm mot 2: Süa dôi, bô sung quy dinh tô chirc, câ nhân khâu tru, nQp thay

-i-tdugc câp mâ sô thuê 10 chü sô tlê kê khai, nQp thuê thay cho nhà thâu nuôc ngoài,
nhà thàu php nuôc ngoài, nhà cung câp ô nuôc ngoài, tô chüc và câ nhân cô hçrp

dông ho{c vàn bân hçrp tâc kinh.doanh (diêm e Khoân 3).
Bô sung quy dinh nhà thàu nuôc ngoài, nhà thàu phu nuôc ngoài cô vàn

phông tAi ViÇt Nam dâ dugc bên ViÇt NuT kê khai, khâu tù nQp thué thay vè ttrué
nhà thàu thi nhà thàu nuôc ngoài, nhà thàu phç nuôc ngoài dtrqrc câp mQt mâ sô
thué 10 chü sô aê tc khai tât cà câc nghia v.u-thué khâc (tru thué nhà thàu) tai viêt
Nam và cung câp mâ sO ttrué 10 sô cho bên Viêt Nam ktrâu tru nQp thay dé bên
ViÇt Nam kê khai trên bâng kê xhà thàu, nhà thàu phr,r khi khai thué và câp chimg
ttr khâu tru n§p thay cho nhà thàu, nhà thàu phu nu6c ngoài (diêm d fhoan :1.

. frugng hçrp nhà thàu nuôc ngoài, nhà thàu php nuôc ngoài chua cô mâ sô
thuê 10 sô và dugc bên ViÇt Nam kê khai, nQp thay thué nhà thàu thi dugc câp rnâ
sô tfrué 13 sô theo timg hçrp dàng và theo .na sô thué tO s6 n§p thay cüa bên Viêt
Nam ctê bên ViÇt Nam kê khai trên bâng kê nhà thàu, nhà thàu phlr khi khai thué
và câp chimg tù khâu tru nôp thay cho nhà thàu, nhà thàu php nuôc ngoài (diém e

Khoân 3).
Truôc dôy: Thông tu sô 95/2016/TT-BTC chua cô quy dinh này.
Eiém môi 3: Quy dinh vè nguyên tâc AOi vOi mâ sô thué nôp thay thông nhât

toàn Thông tu mà không nhâc tai tai câc dièu quy dfnh cq thé, theo d6, khi ngucri
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n9p thué thay dôi thông tin dàng kÿ thué, tam ngrlng ho4t dông, kinh doanh hoëc
tiêp tr,rc hopt d§ng, kinh doanh truôc thùi han, châm dtrt hiÇu lgc mâ sô thuê và
khôi phr,rc mâ sô thuê theo quy dinh dôi vcri mâ sô thuê cüa nguôi nôp thuê thi mâ

s6 tfrué nQp thay dugc co quan thué cap nhQt tyong ürng theo thông tin, tr4ng thâi
mâ sô thué cüa nguoi n§p thué, nguùi n§p thué không phâi nQp hà so dtii voi ma
sO tf,ué nQp thay (diêm e Khoân 3).

Truôc dây: ThôÎB tu sé, gStZOt6lTT-BTC quy dinh tai câc Eièu cp thê.
Eiêm mor 4: Bô sung quy dinh nhà cung câp ô nuôc ngoài chua cô mâ sô

thué t4i Viêt Nam khi dàng § thué tr.uc tiép vôi co quan thué tluqc câp mâ sti thué
10 chü sô. wna cung câp ô nuôc ngoài sü dgng mâ sô thué dâ dugc câp dé tryc
tiép kê khai, nQp thué ho4c cung câp mâ sô thué cho tô chüc, câ nhân tai ViÇt Nam
duo. c nhà cung câp ô nuôc ngoài ùy quyèn ho{c cung câp cho ngân h4ng thucmg
m4i, tô chric cung tmg dich vg trung gian thanh toân dê thgc hiÇn khâu tù, nQp

thay nghia vu thué và kê khai vào Bâng kê vè khâu tru thué cüa nhà cung câp ô
nuôc ngoài tai ViÇt Nam @iém d Khoân 3).

Truôc ilây: Thông ty séi gStZOt6lTT-BTC chua.cô quy dlnh này.
Eiêm mcri 5: Süa dôi quy dlnh câp mâ sô thuê 13 chü sô cho câc dia diêm

kinh doanh cüa hô kinh doanh, câ nhân kinh doanh không gicri hpn pham vi (diém
h Khoân 3).

. Truôc dôy: Thltng ru sé; gstzot6lTT-BTC quy dinh mâ sti thué 13 chü s6 chi
câp cho câc dia diêm kinh doanh cüa hQ gia dinh, nhôm câ nhân, câ nhân kinh
doanh trong trucrng lçp .a. dia iliêm kinh doanh trên cùng dia bàn câp huyÇn

nhtmg Sâ" dia bàn câp x|.
Eiém môi 6: Süa dôi quy dinh tô chtic üy nhiÇm thu dugc câp môt mâ sô

thué nQp thay theo frçrp Aàrg tV 
"frier" 

thu voi mQt co quan thué dê nôp khoân tièn
dâ thu cüa ngucri nQp thué vào ngân sâch nhà nu6c.

Truôc dôy: Tiông tu sé; gStZOt6lTT-BTC qrry dinh câp mQt mâ si5 ttué ngp

thay dê sü dpng cho viÇc nQp câc khoân thué clâ thu cüa ngyü nQp thué vào ngân

sâch nhà nuôc kê câ truùng hçp üy nhiÇm thu dô cô hçrp dàng vcri nhièu co qrpn
', ,,
tnue.

6. Tiép nhân hà so 9àrg kÿ thué (Dièu 6),
Eiêm mcri 1: Chuyén câc quy dinh vè tiép nhan hô so tri câc Dièu quy dfnh

cu thê thành 1 Dièu tpi Chucrng I dê dâm bâo tinh thông nhât trong viÇc tiép nhQn
.:
hô so cüa co quan thuê . ,,

Diêm mot 2: Süa dôi thoi hpn dê công chfrc thuê kiêm tra hô so dàng kÿ thuê

OOi voi hà so nQp tryc tiép tai co quan tùé h 02 ngày làm viÇc té tri ngày tiép
nh4n hô so (diém a Khoân 2).

Truôc ilôy:. Thông ro.tô 95|20I6|TT-BTC quy dinh thü han là ngay trong
ngày Iàm viêc kê tù ngày tiêp nhan hô so.

Diêm moi 3: Bô sung quy dlnh tiêp nhQn quyêt dfnh, vàn bân ho{c giây tÙ
khâc cüa co quan nhà nuôc cô thâm quyên (Khoân 3).

Truôc dây: Thông tu séi gStZOt6lTT-BTC chua cô quy dinh này.

7. Thôi hpn thsc hiÇn dàng kÿ thué cüa nguùi nôp thué 1Oièu 33 Luât Quân
lÿ thué sô :s;
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Eiêm môi: Thông tu sO IOSIZO}OITT-BTC không cô quy dinh vè nôi dung
này mà thuc hiên theo quy dinh tai Eièu 33 Luât Quân lÿ thué sO :SlZOtglQHl4.
Theo dô, süa eôi, Uô sung thoi h4n dàng kÿ thué aôi vOi tô chirc, câ nhân chi trâ
thu nhpp thUc hiên thay cho câ nhân và nguùi phU thu§c t4i Khoân 3 Dièu 33 nhu
sau:

- Dôi vcri câ nhân: ChQm nhât 1à 10 ngày làm viÇc tê ttr ngày phât sinh nghia
vu thué.

- Eôi voi ngucri phr,r thuQc: ChQm nhât là 10 ngày làm viêc tê ttr ngày nguü
n§p thué dàng § giâm tru gia cânh theo quy dinh cüa phâp luQt.

Truôc tlây: Thü, h4n.thgc hiQn tlàng § thuê cüa nguoi nQp thuê dugc.qu.y
ttlnh cp thê t4i Thông tu sô gsDArcfiT-BTC. Theo dô, thoi h4n dàng § thuê dôi

,. 'ivoi tô chüc, câ nhân chi trâ thu nlrân thUc hiên thay cho câ nhân và nguoi phg
thuQc môt làn trong nàm chQm ntrât n 10 (muü) ngày làm viÇc truôc thoi cliém
nôp hô so quyét toân thué thu nhQp câ nhân hàng nàm.

8. Eia diém nôp và hô so dàng § thué tà Aàu (Eièu 7)
a) Diit vA tô chûc là don vi ilçc lQp, don v! chû quân, don vi phu thuôc:
Diém mni 1: Bô sung Bâng kê gôp v6n cüa tô chüc, câ nhân mâu sô 06-DK-

TCT Oôi voi hà so ilàng kÿ thué cüa tô chric là tlcm vi dôc lQp, don vi chü quân
(Khoân 1).

, 1^Truôc dây: Thông tu sô 95l20l6lTT-BTC chua cô quy dinh này.
Diêm moi 2: Süa dôi tên Bâng kê câc công ty con, công ty thành viên mâu s6

BKOI-EK-TCT (Khoân 1).

Tnrôc dây: Thôngry rô 95/20L61TT-BTC cô tên là Bâng kê dcrn vi dôc lâp.
Diêm mcri 3: Süa dôi nQi dung và ky hiêu cüa câc Bâng kê khâc tlinh kèm tù

khai ilàng !f ttrué mâu 0l/DK-TCT và O2iDK-TCT (Khoân 1).
b) Dôi voi co quon iTqi diên ngoqi gioo, co quan ldnh sU và co quan dqi diên

cûa tô cÿricc qudc tÇ tqi ViQt Nam
Eiêm moi: Bô sung Giây xâc nhQn cüa Cgc Lê tân Nhà nuôc - BQ Ngoai giao

trên co sô tâch nôi dung cüa tô khai cIàng lcÿ thué mâu sti 06-DK-TCT (Khoân 3).
Truôc ilây: Thông ftr sO gSlZOt6lTT-BTC quy dinh nôi dung xâc nhân cüa

Cuc Lê tân Nhà nuôc - Bô Ngo4i giao tr€n tù khai dàng kÿ thué mâu sô 06-DK-
TCT.

0 pAi voi nhà thàu ytrôc ngoài, nhà thàu plu nuoc ngoài:
Eiêm rnôi l: Süa Oôi rt khai dàng kÿ rhué mâu st5 O4-DK-TCT dê âp <tçng

thêm cho nhà thàrr nuôc ngoài, nhà thàu phu nu6c ngoài trvc tiép dàng kÿ thué Aè
kê khai, nQp câc nghia w ttirC kh6c lnhu: thué thu nhâp câ nhân,-lê phi môn
bài...) (Khoân 4).

_ Truôc dôy: Thông tu së; gStZOt6lTT-BTC quy tllnh Tà khai {àng kÿ thué
mâu sô 04-DK-TCT chi âp dung cho nhà thàu nuôc ngoài, nhà thàu phs nuôc
ngoài tr.uc tiép dàng kÿ thuê Aê't§Urai, ,Op tt"é 

"fra 
thà"I 

-.-) ----.

d) Dôi voi nhà cung câp û nrôc ngoài không cô co sô thuàng trù tqi Vtêt
Nam cô hoqt thçng kinh doanh thuong mqi diên tù, kinh doanh dqa trên nèn tâng
sé và cdc dlch vu khdc vôi tô chûc, ci nhân ô Viil Nam:
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Diém môi: Bô sung quy dlnh hà so dàng kÿ thué và co quan thué tiép nhân

hà so cüa nhà cung 
"âp-o.r,rô. 

ngoài theo quy dinh tai Thông tu huông dân môt

sO Oièu LuQt Quân tÿ thuê cüa BÔ Tài chinh (Khoân 5).

Truôc dây: Thông tu s6 gSlZOt6lTT-BTC chua cô quy dinh này.

- d) pAi voi ô chdrc,-câ nhân khiiu trù nQp thay cho nhà thàu nuôc ngoài, nhà

thàu pha ntrôc ySoài; tô chûc hqp tdc kinh doanh voi cd nhân, tô chûc duqc giao
quàn lÿ hW dông hqp tdc kinh doanh voi tô chûc nhwng không thành lQp phàp
nhân riêng:

Diém môi: Süa dôi Tù khai dàng kV ltrué mâu sô 04.1-EK-TCT âp dpng
thêm cho tô chüc dugc giao quan 1ÿ hçp dông hçrp tâc kinh doanh voi tô chûc

nhrmg không thành lap phâp nhân riêlg, ngân hàng thuong m4i, tô chirc.cung tmg
di.h..ry trung. gian thanh toân ho{c tô chirc, câ nhân duo. c nhà cung càp ü nuôc
ngoar uy quyen cô trâch nhiêm khâu tù và nQp thué thay cho nhà cung câp ô nuôc
ngoài @iêm a,b, cKhoân 6)-

Trrôc itây.: Thông tu sé, gStZOt6lTT-BTC chua cô quy ttinh câp mâ sô thué
n§p thay cho dôi l*qng nêu trên.

e) Dôi voi tô chdrc, câ nhân drqc co quan thuê ûy nhtÇm thu:
Eiêm moi: Bô sung Tà khai dàng § thué mâu sô 04.4-DK-TCT.âp du+g

cho tô chûc, câ nhân duo. c co quan thué üy nhiÇm thu khi tlàng § thué làn dàu
(Diém d Khoân 6).

Truôc ilây: Thông tu sô 9512016/TT-BTC quy dinh âp dUng Tù khai dàng §
thué mâu sti o+.t-oK-TCT.

9 pAf voi hç kinh doanh, câ nhân kinh doanh, câ nhân khàc:
Eiêm moi: Bô sung giây tô cüa nguoi dai diÇn h0 kinh doanh ho[c câ nhân 1à

bân sao HQ chiéu côn hiÇu lUc dôi vor câ nhân là nguoi cô quôc tich Viêt Nam
T,

sinh sông t4i nuôc ngoài (Khoân 8, 9).
Truôc ilôy: Thông tu sO gStZOt6lTT-BTC chua cô quy dfnh này.
h) Dôi voi nguùi ph4 thuQc:
Diém mcri: Bô sung giây tà cüa.nguoi phu thuQc 1à bân sao HQ chiéu côn hiêu

lgc dôi vor câ rJrân là ngucri cô quôc tich Viêt Nam sinh s6ng Fi nuôc ngoài và
bàn sao H§ chiéu côn hiÇu lUc dôi vcri nguü php thuQc cô qu6c tich Viêt Nam
ducri 14 tuôi $hoân 10).

Truôc dây: Thông tu s6 gStZOl6lTT-BTC chua cô quy dinh này.
9. CâpGiây chrmg nhân dàng kÿ thué và Thông bâo mâ sii tt ré (Dièu 8):

a) Diit voi "Giôy chrîng nhQn dàng lE thué":
Eiém mcri: Süa dôi quy dlnh câp "Giây chümg nhân dàng kÿ thué" mâu sô 10-

MST cho tô chüc, hO kinh doanh, câ nhân kinh doanh không thuQc truùng hçp quy
dinh tpi Khoân 2, Khoân 3, Khoân 4 Eièu 8 Thông tu sô 10512020/TT-BTC
(Khoân 1).

Truôc clôy: Thông tu sô 95/2016/TT-BTC quy dinh câp "Giây chimg nhân
dàng § thué" mâu sô 10-MST cho doanh nghiÇp, tô chirc, h§gia dinh, câ nhân cô
ho4t d§ng sân xuât, kinh doanfr OuV dinh tai diém b, diém c và diêm i Khoân 1

Diêu 2 cô hô scr dàng kÿ thuê dây dü theo quy dinh.
b) Eôi voi "Giây chümg nhqn ddng bÿ thué dành cho cd nhôn":
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Diém môi 1: süa dôi ten mâu *Giây chimg nhân dàng s thué dành cho câ
nhân" mâu sô 12-MST cho câ nhân nôp Àà so ilàng ti tnu6tryc tiép vcri co quan
thué thay cho mâu "Giây chimg nhâ" mâ sô th;é 

-câ 
nhânl' tai rhông tu sô

95l2Ol6lTT-BTC (diém a Khoân 2).
Diém mor 2: Bô quy dfnh câp "Giây chimg nhân dàng § thué dành cho câ

nhân" mâu sô 12-MST cho câ nhân dàng § thué qua hà so khai thué.

U Oôi voi "Thông bâo md sé thué câ nhân;, "Thông bdo md s6 thué ngtrùi
pha thuQc ûy quyèn dàng lcÿ thu2qua co quqn chi trà thu nhQp":

Diêm moi: Süa tlôi tên mâu "Thông bâo mâ sô thuê câ nhân" mâu sô 14-
MST và "Thông bâo mâ sti thué cüa nguü php thuQc üy quyèn dàng kÿ thué cho
co quan chi trâ thu nh4p" mâu sô ZZ-trrtST thay cho "Thông bâo danh sâch mâ sô
thué cüa câ nhân itàng kÿ thué qua co quan chi trâ thu nhfp" mâu sô I+-UST và
"Thông bâo mâ sO thué cüa ngucri phg thuQc üy quyèn dàng § thué cho co quan
chi trâ thu .nhâp" mâu sO ZZ-UST t4i Thông tu s6 95/20I6IIT-BTC (diém b
Khoan 2, diêmb Khoân 3).

c) Diii vai "Thông bâo md sô thué":
Diêm moi 1: Bô quy dinh câp "Thông bâo mâ s6 thué" mâu sô I I-MST cho

tô chûc, câ nhân theo quy dinh tai diêm d, diém d, diêm e, diêm h, diêm I Khoân 1

và hô gia dinh, nhôm câ nhân, câ nhân kinh doanh thiéu bân sao không yêu càu
chimg thgc Thê càn cuôc công dân hoflc Giây.chrlmg minh nhâ1r dân dôi vat câ
nhân là ngucri cô qu6c tich Viêt Nam; Hô chiéu côn hiêu luc dôi vôi câ nhân 1à

nguü cô qu6c tlch nuôc ngoài và ngucri ViÇt Nam ô nuôc ngoài tai Thông tu s6
gsl2OrcnT-BTC (diêm a Khoân 4).

Diém môi 2: Bô sung quy dfnh câp "Thông bâo mâ s6 thué" mâu sô 1 I-MST
ho4c Thông bâo nQp tièn theo quy tlinh cüa phâp luAt vè quân 1ÿ thué cho dôi
tucr,ng là câ nhân itàng t i, ttruÇ qua hà so khai thué («Iiém b Khoân 4).

Vn6", dây: Thôrg_tu sO gStZOt6lTT-BTC q,ry diq câp "Giây chtmg nhân
mâ sô thuê câ nhân" mâu sô 12-MST cho câ nhân nQp hô so dàng kÿ thuê thông
qua hà so khai thué.

10. Trâch nhiÇrru thoi h4n nôp hà so thay dôi thOng tin dàng lcÿ thué cüa nguoi
I

ngp tnue
a) Diit voi hô so thay dôt thông tin ddng bÿ thué cùa nguü nQp thué không làm

thay ifiSi co quan thué quân lÿ (Diàu i6 Luqt Quân lÿ thué sé 38 và Khoân 2 Dièu 6
Nshi tlinh sô 126/2020/1,{D-CP):

Diêm moi 1: Thông tu sô \O\\OZAITT-BTC không cô qrry clinh vè thoi hqn
nguü nQp thué no. p hô-so thay aôi ttrOng tin cTâng hÿ thué cüa ngu<ri nôq thyé
không làm thay dôi ccr quan thuê quân 1ÿ mà thUc hiên theo quy dinh tai Eiêu 36

Lnat Qu* lÿ thué rO f STZOtglQHi4, Khoàn 2 Eièu 6 Nghi dinh sô 126/2A20l1.{D-

CP ngày 1911012020 cüa Chinh phü.
, 1^truoc aay: Tqi Dièu 12 Thông tu sô }512OL6ITT-BTC quy tlfnh dày dü vè

n§i dung này.
Diêm mûi 2: Süa ilôi thcri h4n dàng § thay dôi thông tin dôi vor câ nhân,

nguü phg thuQc üy quyèn cho tô chüc, câ nhân chi trâ thu nhQp nhu sau:
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- Thoi h4n câ nhân, nguôi phr,r thu§c nQp hà so thay dôi cho tô chüc, câ nhân
chi trâ thu nhpp chpm nhât là 10 ngày làm viÇc té tt ngày phât sinh thông tin thay
dor;

- Thcri han tô ch[rc, câ nhân chi trâ thu nhap nQp hô so thay dôi cho câc câ
nhân, ngucri phu thuQc cô üy quyè, dén co quan quân lÿ thué ch4m ntrât ta tO
ngày làm viêc té ttr ngày nhqn dugc üy quyèn ci.r. cânhân.

Truôc dôy: Tqi Dièu 12 Thông tu s6 ï5|20L6/TT-BTC quy.dfnh thùi han
tlàng kÿ thay dôi ttrOng tin dôi vot cânhân, nguoi php thuQc üy quyèn cho tô chric,
câ nhân chi trâ thu nh4p nhu sau:

- Câ nhân cô üy quyèn cho co quan chi trâ thu nhap thgc hiÇn dàng kÿ thué,
khi thay Aôi ttrOng tin dàng kÿ thué cûa cânhân và nguoi php thuQc, câ nhân phâi
khai bâo vcri co quan chi trâ thu nhap.

. 
- Co quan chi trâthu nh4p g,ii hi so thông tin thay dôi cüa cérc.câ nhân üy

quyèn dên co quan thué quân lÿ tr.uc tiép m§t làn trong nàm, châm nfrât U 10 ngày
làm viÇc truôc thôi diém nQp hô so quyét toân thué thu nhQp câ nhân hàng nàm.

Diêm mcri 3: Süa dôi quy clfntr vè ngày phât sinh thay dôi thông tin vè giây
chimg minh nhân dân, thé càn cuôc công dân, hQ chiéu cûa câ nhân là 20 ngày
(riêng câc huyÇn mièn nüi vùng cao, biên giot,hâi dâo là 30 ngày) tê tt ngày ghi
trên giây chimg minh nhân dân, thê càn cuôc công dân, h§ chiéu.

Trrôc itây: Tông cuc Thué dâ c6 huông dân vè ngày phât sinh.thay dôl tfrOng
tin vè giây chung minh nhân dân, thé càn cu6c công dân, hQ chiéu ci:r- câ nhân
nhu sau:

- Tai thành phô, thi xâ không quâ 07 ngày làm viÇc Oôi voi truùng hç'p câp
moi và Aôi; ttrOn g quâ 15 ngày làm viÇc aOi voi truôrng hçrp câp lai.

- Tai câc huyÇn mièn nüi vùng cao, biên giôi,hâitlâo khôngqùâ20 ngày làm
viêc dôi va tfu câ câc truùng hçrp câp moi, dôi, câp lai.

- Tai câc khu v.uc côn lai không quâ 15 ngày làm viÇc Aôi voi tât câ câc
.i

truùng hçrp câp moi, dôi, câp l4i.
U Oiit vot hà so thay diit thông tin ddng lcÿ thué cùa nguài nçp thué làm thay

-:. ., :
dôi co quan thuê quàn lÿ (Khoàn 2 Diêu 10):

Eiêm moi: Süa Aôi ttrcri hqn nQp hô so thay dôi thông tin dàng kÿ thué t4i co
quan thué noi chuyén dén cüa nguoi nQp thué dàng lcÿ thué tr.uc tiép voi co quan
thué h trong thü han 10 ngày làm viÇc ké tu ngày co quan thué noi chuyén di ban
hành Thông bâo vè viÇc nguü nQp thué chuy5n dia diém.

Trrôc dôy: Diéma Khoân 2 Dièu 12 Thông tu s6 95/2OL61TT-BTC quy illnh
thü han này là 10 ngày làm viÇc kê ttr ngày neuoi nôp thué nhân duoc Thông bâo

^"nguü nôp thuê chuyên dia diêm cüa co quan thuê noi chuyên <li.

11. Hà so thay Aôl ttrOng tin dàng kÿ thué (Dièu 10):
Diêm mcri: Bô sung quy dfnh vè giây tù cüa nguoi dai diÇn h9 kinh doanh và

câ nhân là bân sao HÇ chiéu côn hiÇu luc dôi vor câ nhân là nguoi cô qutic tlch
ViÇt Nam sinh s6ng tai nuôc ngoài néu thông tin trên câc Giây tù này cô thay dôi

. .,(
và giây tù cüa ngucri phr,r thuQc là bân sao HQ chiêu côn hiÇu lUc dôi vôi câ nhân là
ngucri cô qu6c tich Viêt Nam sinh s6ng tpi nuôc ngoài và bân sao HQ chiéu côn
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hiÇu lgc Aôi vcyi nguü php thuQc cô quôc tich Viêt Nam duôi 14 tuôi néu thông tin
trên câc Giây tù này cô thay itôi.

Truôc clôy: Thông tu sô,95l20l6lTT-BTC chua c9 tuV dinh này.

. 12. Xü lÿ hà so thay dôi thông tin cIàng § thué và trâ két quâ (Khoân 1,2
Diêu 11):

Diêm mcri 1: Süa Aôi ttrcri h4n xü tÿ hà so thay ilôi ttrông tin tlàng § thuê làm
thay dôi co quan thué quân lÿ tryc tiép cüa co quan thué ncri chuyen di cham nhât
hgng quâ ÿ5 ngà{ làm viÇc t<ê tt ngày co quan thué công Uô Uien bân, két luân
kiêm trà (dôi voi hà so thuQc diÇn phâi kiêrntra tsi try sô nguoi nQp thué); chAry
nhât không qua 07 ngày làm viÇc t<é ttr lgày tiép nhân hô so cüa nguü nQp jhuê
(dôi voi hô so thu§c diên không phâi kiêm tra t4i try sô nguü nQp thuê) (Diêm a
Khoân 2).

Truôc cîôy: Thông tu sé; gStZOt6lTT-BTC quy d[nh thôi h4n xü 1ÿ hô so thay
Côi ttrOng tin dàng kÿ thué làm thay clôi co quan thué quân lÿ tr.uj tiép cüa co quan

thuê noi chuyên di châm nhât không quâ 10 ngày làm viÇc kê tù ngày co quan

thuê nhQn dugc hô so tIàng § thuê dây dü cüa nguoi nQp thuê.
Diêm mot2: Bô sung q-uy dlnh nguü ngp ihué không phâi thgc hiÇn chuyén

ngtria vu thué Aôi voi ho4t dQng kinh-doanh tai §ia bàn câp tinh khâc voi noi dông
try sô chinh và cô nghia vu khai thué, nQp thué vcri co quan thué quân 1ÿ trên dia
bàn câp tinh dô theo quy ttinh cüa phâp lupt quân lÿ thué (tai co quan thué quân 1ÿ

khoân thu) khi chuyên dia diêm hoat tlông kinh doanh tai try sô chinh (Diém a

Khoân 2).
Truôc ilây: Thông tu s6 95l2Ol6lTT-BTC chua cô quy dinh này.
Diêm moi 3: Bô sung quy ttlnh thoi h4n xü lÿ hà so thay dôi thông tin dàng

§ thué tàm thay dôi co quan thué quân 1ÿ tr.uc tiép cüa co quan thué ncri chuyên
dén.h trgng thoi h4n 03 ngày làm viêc té tu ngày nh4n dü hô so cüa nguoi nQp

thuê (Diêm b Khoân 2).
Truôc iîôy: Thông tu sô 95/2OL61TT-BTC chua cô quy tTinh này.

. 13. Xü lÿ dôi voi nguùi nôp thué dâ hoàn thành chuyén dia diém tai co quan
thué noi chuyên ili nhtmg không nQp hô so thay Oôi Aia chî tru sô t4i co quan dàng
ky kinh doanh, dàng kÿ hçp tâc xd (dOi voi ngucri nQp thué dàng kÿ thué cùng voi
ttàng kÿ douq ng4iêp, 9àre kV hçp tâc xâ, d.urg lcÿ kinh doanh) ho{c t4i co quan
thuê noi chuyên dên (dôi vcri nguoi nQp thuê dàng § thuê tryc tiêp vcri c«v quan
thué) (Khoân 3 Dièu 11):

Diêm môi 1; Bô sung mâu Vàn bân dàng kÿ hùy chuyên tlia iliém s6 ltlBrc-
TCT dê nguoi nôp t}ré lfp và nQp cho.co quan thué trong truàng hçrp dâ hoàn
thành chuyên. dia diém tgi co quan thué nui cluryên di nhung không thuc hiÇn
chuyên dia diêm (diêm a Khoân 3).

Truôc tTây: Thông tu sô 95/20L61TT-BTC chua.cô mâu này.
Diêm mot 2: S.üa tlôi quy ilinh co quan thuê tiêp nhân Vàn bân dàng kÿ hüy

chuyén dia.diém sO:tlOf-TCT cüa nguoi ,Op thyé trong truùng hçp dâ hoàn
thàr,h" chuyên. dia diêm tgi c<r .quan thuê. noi chuyên di nhtmg không thUc hiên
chuyên ttia iliêm là co quan thuê ncri chuyên di (diêm a Khoân 3).
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Truôc dây: Thông tu sO gStZOl6lTT-BTC quy dlnh co quan thué tiép nh4n
Vàn bân cüa ngucri nQp thué là co quan thué noi chuyén di và co quan thué noi
chuyên dên.

Diém mcri 3: Bô sung thùi h4n co quan thué noi chuyén di giâi quyét và két
quâ tr? cho nguoi nQp thué trong truùng t cp ,gr.- nQp thué dâ hoàn thành chuyên
itia tliêm nhung không thUc hiên chuyên ilia diêm là trong thoi h4n 03 ngày làm
viêc ké tir ngày nhan duo. c vàn bân dè ngh! cüa ngucri nQp thué, co quan thué ncri

chuyén 
_di 

ban hành Thông bâo vè viÇc xâc,rt â* ngucri nQp thué hüy chuyén dia
diêm mâu sô 36/TB-DKT gui nguü nQp thué (diém a Khoân 3).

Trwôc dây: Thông tu. sé, gSnat6lTT-BTC chu.a c6 quy dlnh này.
Diêm môi 4: Sùa cIôi quy illnh co quan thuê sri dUng mâu Thông bâo giâi

trinh, bô sung thông tin tài liêu mâu sô OIÆB-BSTT-NNT t4i Phu lgc II ban hành
kèm theo Nghi dinh séi netZO2OÀrE-CP ngày 19/1012020 cüa Chinh phü dôi vcri

truùng horp spu 10 ngày làm viêc 1,<é fù, ngày co quan thué noi chuyén di ban hành
Thông bâo vè viÇc nguoi n§p thué chuyén dia diém nhung nguùi n§p thué không
nQp hô so cho co quan dîrg ky kinh doanh, co quan dàng kV hçp tâcxà ho{c co
quan.thué noi chuyén dén và nguùi nQp thué không cô vàn bân dè nghi hüy
chuyên dia diêm (iliêm b Khoan 3).

Traôc ilây: Thông tu sé; gStZOl6lTT-BTC chua quy dinh cu thé vè mâ.,
Thông bâo glâi trinh troqg

Eiêm môi 5: Süa ttôi tù ngày co quan thué
nCIl dén ban hành tin tài liêu güi nguü
nÔp diêm

J

mâu sô 31iDI( TÇT hoàc khônsnôp hô so thay dôi dia c , co quan

noi chuyên dén ban hành Thông bâo vè viÇc ngucri nôp thué không hopt cI§ng tpi

ho4t cl§ng sau t4m ngirng hoat.dông, kinh doanh truôc thoi han; co.qual nhà n1ÿc
cô thâm quyên gui vàn bân châp thuan t4m ngtmg ho4t dông, kinh doanh ho4c tiêp

tqc lo4t tlôlg sau t4m ngtrng ho4t dQng, kinh doanh truÔc thü han cho co quan

thué tryc tiép quân lÿ ngucri nQp thué mà thgc hiÇn theo quy dinh t4i Khoân l, 3

Eièu a Nghi dinh sô 126/2O2OA{D-CP ngày I9llOl2O20 cüa Chinh phü.

Truôc dôy: Tqi Eièu 21 Thông t"i6 g5l20l6lTT-BTC q,ry àinfr dày dü vè

nQi dung này.
Diém m6i 2: Bô quy dlnh nguoi nôp thué nQp Thông bâo tpm ngtmg ho4t

dông, kinh doanh hoflc tiêp tpc hoat dÔng sau t4m ngimg hoat dÔng, kinh doanh

nÔp không hoat dông tai dia chi clâ dàng §.
14. Thông bâo t4m ngimg ho4t dQng, kinh doanh ho{c tiép tqc ho4t dQng sau

t4m ngimg ho4t
Diêm moi tus6 1

(Dièudông, kinh doanh truôc thoi han t2):
05120201TT-BTC không c6 quy dinh vè thot h?n

nguoi n§p thué dàng kÿ tam ngimg ho4t dQng, kinh doanh ho4c tiép tuc
1: Thông
nQp hô so
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truôc thü han mâu sô 23/DK-TCT dén co quan thué quân lÿ tr.uc tiép 1à tô chric,
hô kinh doanh, câ nhân kinh doanh thuQc diÇn ttàng kÿ kinh doanh.

Eiém môi 3: Süa tïôi thùi h4n nguùi nQp thué là tô chric không thuôc di
dàng ky kinh doanh nQp Thông bâo tpm ngimg ho4t dông, kinh doanh ho{c tiep

tgc ho4t tlông sau t4m ngtrng
TCT dén co quan thué quân

en

kinh doanh truôc thoi han mâu so ztt»l<-
châm nhât 1à 01 neàv làm viêc truôc khi

ho4t dQng,

lÿ tr.uc tiêp
tam nstme kinh doanh hoàc tiép tuc hoat dônq sau tam nqirne hoat dône. kinh
doanh truôc thü han.

Truôc i1ây: T4i Dièu 21 Thông tu sô 95/2OL61TT-BTC quy dlnh thoi han
nguoi nQp thué h tô chirc không thuQc diÇn tlàng ky kinh doanh nQp Thông bâo
t4m ngimg ho4t dông, kinh doanh hoéc. tiêp tgc hoet cIông sau t4m ngimg hoat
dông, kinh doanh.truôc thü hpn mâu sô Z3|DK-TCT dên co quan thuê quân 1ÿ

tryc tiép châm nhât 1à 15 neày truôc khi tam ngtrng kinh doanh hoàc tiép tuc hoat
dông sa} tam ngtmg-hoat dône. kinh doanh truôc thoi han.

Diêm mst 4: Bô sung quy tlinh "Sau khi co quan thué tlâ ban hành Thông bâo
ngucri nQp thué không ho4t dQng tai illa chi tlâ tlàng §, doanh nghiÇp, hçp tâc xâ
duo. c co quan dàng kÿ kinh doanh, 90 quan tïàng kÿ hcp tâc xâ châp thuQn t4m
ngtrng kinh doanh nhtmg côn ng thuê và câc khoân thu khâc thuQc ngân sâch nhà
nuôc, c6 hành vi vi pham phâp lu$t quân 1ÿ thué, hôa don truôc thcvi cliêm không
ho4t d§ng tai dia chi dâ tTàng § thi ,gIü nQp thué phâi hoàn thành nghia 4r thué,
hôa iton côn thiéu, châp hà.,h. câc quyét dinh, jhông bâo cüa co quan quân lÿ thué
theo quy dinh tai Khoân 2 Diêu a Nghi dlnh sô 12612020ÀrD-CP ngày 1911012020
cüa Chinh phü quy dlnh chi tiét mQt sO Alèu cüa Luflt Quân 1ÿ thué" (Khoân 2
Diêu 12).

Truôc dôy: Thông tu sô 95/2016/TT-BTC chua cô quy dinh này.
15. Xü lÿ Thông bâo t4m ngtmg ho4t dQng, kinh doanh hoàc tiép tuc hoqt

dông, kinh doanh truô.c thoi h4n (Dièu 13):
Eiém mcri 1r BÔ sung quy dinh co quan thué ban hành Thông bâo châp

thuan/tropc không châp thuQn tpm ngtmg ho4t dông, kinh doanh mâu sO Zl nF.-
EKT, Thông bâo vè viÇc t4m ngirng hopt ctQng, kinh doanh theo don vi chri quân
mâu sô 33/TB-EKT (nêu cô), Thông bâo vê viÇc tiêp tgc ho4t dông, kinh doanh
truQc thü h4n theo dcrn vi chü quân mâu sô 34ITB-DKT (néu cô) güi nguùi nôp
thué trong thcri h4n 02 ngày làm viÇc tê ttr ngày nhên dü hà so cüa ngucri nep thué
(Khoân 1).

Truôc dôy: Thông tu s6 95l20l6lI'T-BTC chua cô quy dinh này.
Diêm ma 2: Bô sung quy dlnh co quarl tlnré thr.rc hiên cap nhgt thông tin tqm

$Tg.ho-{ d_ô1rg, kinh doanh hoëc tiép tpc hopt d§ng, kinh doanh cüa ngtü nôp
thuê vào hÇ thông img dpng dàng kÿ thué sau khi nhân dugc vàn bân châp thuân
t4m ngimg ho4t dông, kinh doanh hopc fiép tuc ho4t dQng, kinh doanh tru6c thcri
h4n cüa co quan nhà nuôc cô thâm quyèn gui dén aOi vcri tô chirc, hO kinh doanh
thuQc diên clàng kÿ kinh doanh (Khoân 2).

Truôc ttây: Thông tu sé; gStZOt6lTT-BTC chua c6 quy ctfnh này.
16. Câc truùng hqp, thoi hpn và dia diém nQp hà so châm dtrt hiêu luc mâ sô

ttrué 1oièu 39 LuQt atrâ" 1ÿ thué sô lS và Dièu l4):
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Diêm môi 1 : Câc truùng hqp, thcri hpn và dia diém nôp hà so châm durt hiêu
lyc mâ sti thué thuc hiên theo quy dinh tai Dièu 39 Luât Quân 1ÿ thué sô

38/2Ot9lQH14 và Dièu 14 Thông tu sô |\'\\O2OITT-BTC.
Trrôc dôy: Thông ty sa gSnOt6lTT-BTC qrry dinh dày dü câc n§i dung này.
Diêm môi 2: Süa dôi quy cIlnh doanh nghiêp. hcrp tâc xâ. don vi phu thuôc

t doanh
nshiêo. hoo tâc xâ do bi chia- bi sâo nh . bi hop nhât hoac châm dut hoat dône
dcm vi phu thuôc cüa doanh nehiêp tgi co quan clàng hÿ kinh doanh, co quan dàng
kÿ hçp tâc xâphâi nQp hà so dén co quag thué quân lÿ tr.uc tiép dé thuc hiên câc
thü tpc vè thué, hoàn thành nghia vp thué theo thü h4n quy dinh tai Luât Doanh
nghiêp lAOi vcri doanh nghiÇp) và câc phâp luât khâc cô liên quan. Truôrns hcrp

hô so c0

chi
cüa doanh

Truôc dây: Thông tu sô
nQp hô so giâi thê t?i c0 quan

khâc cô liên
thi

I

14).
9512016/TT-BTC quy dlnh doanh nghiÇp truôc khi
dàng hÿ kinh doanh theo huong dân tai LuQt doanh

th I

nghiÇp, Nghi dinh 78/2015^{E-CP ngày l4l9l2}l5 cüa Chinh phü, Thông tu sô

\O|}OL51TT-BKHDT ngày Atll2lz}l5 cüa Bô Ké ho4ch và Eàu tu thi phâi güi hà
so cho co quan thué quân 1ÿ tr.uc tiép theo quy dinh tpi Khoan 3 Dièu 202 Luâ.tt

doanh nghiÇp vol ho{c Khoân 2 Dièu 203 LuQt doanh
nghiêp
dàne kÿ doan! nshiêp hoàc theg quyét dinll cüa toà ân'l aé nm thü tuc hoàn thành
nghia vp thuê vcri co quan thuê. Viêc châm dut hiêu luc mâ sô thuê cüa doanh
nehiêp duoc co quan thuê thuc hiên vcri thü han co ouan dàns kÿ kinh
doanh câp-nhât tinh trane ohâp 1ÿ cüa doanh nshiêp (eiâi thê.) trên Co sô dü liêu
quôc gia vQ dàng5ÿ doanh nshiêp , \

17. Hô so châm dut hiêu lgc mâ sô thuê (Diêu 14):

a) Dtit voi doanh nghiQp, hqp tâc xd, don vi phu thuSc cùa doanh nghiQp và

hqp tdc xd:
Diém moi 1: Süa dôi quy dlnh co quan thué chi tiép nhan hô so châm dut

hiÇu lgc mâ sti thué cüa doanh nghiêp, hçp tâc xâ trong truèrng hç'p châm dtrt tàn
t4i cüa doanh nghiÇp, hçrp tâc xâ bi chia, sâp nhap, hqp nhât và châm dtrt hoat

dông cüa don vi phu thuQc cüa doanh nghiêp, hçrp tâc xà. Câc truômg hçrp khâc
doanh nghiÇp, hçrp tâc xâ nQp hô so cho co quqn tlàng kÿ kinh doanh, co quan

dàng kÿ hçp tâc xà theo.quy ilinh cüa phâp luât vê dàng § doanh nghiÇp, dàng kÿ
hçp tâc xâ, co quan thuê nh$n thông tin cüa co quan dàng ky kinh doanh, co quan

dgrg § hcp tâc xdqua HÇ thting trao dôi thông tin dê xü 1ÿ châm dut hiÇu lsc mâ

sô thuê theo quy dfnh.

, Truôc dôy: Thông tu sé; .gStZOl6lTT-BTC quy dinh co qxan thué tiêp nhpn

hô so châm durt hiêu lgc mâ sô thuê cüa doanh nghiÇp tp giâi thê và giâi thê trong
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truùng hcp bi thu hài Giây chfmg nhân dàng kÿ doanh nghiÇp ho{c theo quyét
ctinh cüa tôa ân.

Diêm mot 2: Bô "Vàn bân xâc nhQn hoàn thành nghia vu thué dôi vcri hoat
tlôr.rg xuât ntrâp khâu cüa Tông cqc Hâi quag néu.tô chirc cô ho4t dông xuât nh4p
khâu" trong hô so châm dtrt hiêu lgc mâ sô thuê cüa doanh nghiÇp, hqp tâc xâ.
(Khoân 3).

Eiém moi 3: Bô sung hô so châm dut hiÇu lgc mâ sO tf,ré cüa nguài nQp thué
theo quyét dinh,,thông bâo, giây tù khâc cüa co quan nhà nuôc cô thâm quyèn gui
dên co quan thuê (Diêm a, c Khoân 4).

Truôc dây: Tltông tu sëi gSnOt6lTT-BTC chua cô quy dinh này.
U1 OOi vA tii chdrc kinh té, tô chûc khâc, don vi phu thuQc, nhà thàu nuôc

ngoài, nhà thâu phq nuôc ngoài, hç kinh doanh, câ nhân kinh doanh:
Diêm môi 1: Bô "Vàn bân xâc nhfln hoàn thành nghia u,r thué al6i vôi hoat

tlô+g xuât nh6p khâu cüa Tông cgc Hâi quan néu tô chric cô ho4t dông 
^uât 

nh4p
khâu" và Giây chimg nh4n iIàng § thué ho[c Thông bâo mâ sô thué (bân gôc);
ho{c ..org vàn giâi tïinh mât Ciây chimg ghân 9àrg § thué ho{c Thông bâo mâ
sô thuê frong hô so *â* dtrt hiêu lyc mâ sô thuê cüa ngucri nQp thuê (Khoân 1).

Diêm mor 2: Bô sung hô so châm dut hiÇu h,rc mâ sô thuê cüa nguùi nQp thuê
theo quyét dinh,,thông bâo, giây tù khâc cüa co quan nhà nuôc cô thâm quyèn gui
dên co quan thuê (Diêrn b, d, c1 Khoân 4).

Truôc ilôy: Thông tu.sô 95/2016/TT-BTC chu,a cô quy dlnh này tai Dièu hô
so châm dut hiÇu lyc mâ sô thuê nh.mg ttâ c6 mQt sô quy dfnh tai Diêu xü 1ÿ hô so
châm dut hiÇu lgc mâ sti thué và trâ két quâ.

. 18. Nguoi nôp thué phâi hoàn thành truôc khi châm dut hiêu lsc mâ sô thué
(Diêu 15):

Eiêm moi 1: Süa dôi quy dinh câc nghîa vU tô chirc phâi hoàn thành truôc
khi châm dut hiÇu lsc mâ sO thué gèm nghia w nQp thué và xü lÿ sô tièn thué nQp

thira, sO ttrué eiâ tri gia tàng chua dugc khâu tru (néu cô) theo quy dinh tai Dièu
43,44,47,60,67,68,70,7t Luât Quân lÿ thué (Khoân 1).

m f 1,\Truôc tfiây: Thông tu sô 95/2016/TT-BTC quy dinh tô chric phâi hoàn thành
nghia vp nôp itrué Ur.J quy dinh tai Dièu 41, Eiàri +Z rnOng to rO 15612013/TT-
BTC ng.ay 611112013 cüa BQ Tài chinh.

Diêm mot 2: Süa dôi quy dlnh câc nghîa W hô kinh doanh, câ nhân kinh
doanh 

"ôp 
thrlé theo phucrng phâp khoân thué phâi ho.àn thành truôc khi châm dtrt

hiêu lUc m{ sô thuê gôm nghla W nQp thuê và xü lÿ sô tiên thuê nQp thùa theo quy
dinh tai Dièu 60, 67, 69, 70, 7 I LuQtQuân lÿ thué (Khoân 2).

Truôc ilây: Thông tu sO gSOat6lTT-BTC quy dlnh hô kinh doanh, câ nhân
kinh doanh nôp thué theo phuong phâp khoân thué phâi hoàn thành nghia vU nôp

r 'L , ) f r- - -- - -

thuê và xü lÿ sô tiên thuê nQp thùa theo quy dinh t4i Diêu 60, 67, 69,70,71 Ludt
Quân lÿ thué.

Diêm môi 3: Bô sung quy dlnh câc nghîa vU hô kinh doanh, câ nhân kinh
doanh n§p thué theo phuong phâp kê khai phâi hoàn thành tru9c khi châm dut
hiêu lUc mâ s6 thué g,om nghia w nQp hà so khai thué, nôp thué và xù 1ÿ sô tièn
thué n§p thira, sO ttrré giâ t4 gia tàng chua dugc khâu tru (néu cô) theo [uy dlnh
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tai Dièu 43, 44, 47 , 60, 67 , 68,70,71 Lu4t Quân lÿ thué (Khoân 2).
Truôc ilôy: Thông tu sô 95/2016/TT-BTC chua cô quy dfnh này.
Diém mot 4: Bô sung quy dinh hô kinh doanh phâi hoàn thành nghja vs thué

voi co quan thué tryc tiép quân 1ÿ ho[c c6 vàn bân gui co quan thué cam két
doanh nghiÇp nhô và vria chuyén dôi tù hô kinh doanh ké thira toàn bQ nghia vs
thué cüa hô kinh doanh theo quy dinh cüa phâp luat vè hô trq doanh nghiÇp nhô và
vîra khi chuyén lên doanh nghiÇp nhô và vria (Khoân 3).

Truôc dây: Tltôlg tu séi gStZOt6lTT-BTC chua cô quy dlnh này.
Diêm mcri 5: Bô sung quy dlnh câc nglrta vU câ nhân phâi hoàn thành truôc

khi châm dut hiÇu lgc mâ sô thué gôm nghia vu nôp thué và xü lÿ sti tièn thué nep
thtra theo quy dinh tai Eièu 60, 67, 69, 7 0, 7 I LuQt Quân lÿ thué vcri co quan quân
lÿ thuê (Khoàn a).

Trrôc tlôy: Thông tu sé, gStZOt6lTT-BTC chua cô quy dlnh này.
19. Xü lÿ hà so"châm dut hiêu lsc mâ"sô thué và trâ két quâ (Dièu 16): 

.
Diém môi 1: Bô sung guy «Ilnh cu thê nQi dung xü lÿ cüa co elan thué quân

lÿ tr.uc tiép và co quan thué quân lÿ khoân thu dôi voi timg toai hà so châm dut
hiÇu lgc mâ sô thuê (Kho àn 1,2, 3).

Truôc iIây: Ttrôlg tu séi gStZOt6lTT-BTC chua cô quy dinh. này.
Eiém m6i 2: Bô sung câc nQi dung xü lÿ cüa co quan thué quân lÿ tryc tiép

Aôi voi hô so châm dut hiêu lyc mâ s6 tfr,ré cüa nguoi nQp thué ho{c quyét dinh
giâi thê doanh nghiÇp, hçrp tâc xâ cüa co quan dàng ky kinh doanh, co quan dàng
kÿ hçp tâc xà, nhu sau:

- Ban hành Thông bâo gui cho dcm v! chü quân, don vi phç thuQc theo mâu
sô lSÆg-DKT ban hành kèm theo Thông tu này trong truùng hçrp co quan thué
nhân dugc hà so châm dut hiÇu lgc mâ sO tt ré cüa don vf chü quân nhrmg câc dcrn

vi phU thugc chua thWc hiçn thü tUc châm dtrt hiÇu lgc mâ sti thué.
- Phôi hqp voi co quan thué quân lÿ khoân thu noi nguoi nQp thué c6 phât

sinh nghia vu v.or ngân sâch nhà nuôc Aê quytit toân nghia vg cüa nguùi nQp thué
t4i co quan thuê quan lÿ khoân thu (n§p dây dt1 hô so khai thuê,bâo câo tinh hinh
sü dpng hôa.d<m, hoàn thành nghTa w nôp thué, hôa.don và xü lÿ sô tièn thué n§p
thria, sô thuê giâ tri gia tàng chua duo. c khâu tru (nêu cô)), xü lÿ bù tù nghia vq
thuê ho[c hoàn trâ theo quy dinh cüa phâp lu4t.

- Thgc hiên thü tuc bù tù hoëc hoàn trâ kiêm bù tru Aôi voi câc nghia vq cüa
nguoi nQp thué theo quy dinh cüa LuQt Quân 1ÿ thué và câc vàn bân huông dân thi
hành.

Truèrng hçrp don vi phU thuôc châm dut hiÇu lpc mâ sO tf,ué ,h.*g không cô
khâ nàng hoàn thành ngtrïa vg côn phâi nQp ho{c côn ng sau khi dâ thUc hiÇn bù
tru ho{c hoàn tra kiêm bù tù theo quy dinh cüa LuQt Quân lÿ thué và câc vàn bân
huông dân thi hành thi iton vi chü quân ilâ cô vàn bâ,n cam két chfu trâch nhiêm ké
thira toàn bô khoân nghTa vç thué cüa dcm vi phU thuqc thi co quan thué quân tÿ
tr.uc tiép don v[ php thuQc thuc hiên chuyên nghîa vr,r cüa don vi phu thuqc cho
don vi r.h" guar) và ban hành Thông bâo vê viÇc chuyên nghîa vp thuê cüa nguoi
nQp thuê mâu sô 39ITB-EKT ban hành kèm theo Thông tu này güi cho nguoi nQp

thuê là don v! chü quân, don viphU thuQc.
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. Truông hçrp don vi bi chia, b! sâp nhQp, bi hçp nhât châm dut hiêu lçc mâ sô

thuê nhtmg không cô khâ nàng hoàn thành nghîa vp côn phâi nQp ho{c côn ng sau

khi.dâ thuc hiên bù tru ho{c lroàn trâ kiêm bù tru theo quy dinh cüa Luâf Quân lÿ
thué và câc vàn bân huông dân thi hành thi co quan thué quân 1ÿ tr.uc tiêp <Tcrn vi
bi chia, bi sâp nhâp, bi hqp nhât thgc hiÇn chuyén nghia vg cho ttgm vri mgi và !1n
hành Thông bâo vê viÇc chuyên nghîa vg thuê cüa nguài nôp thuê mâu sô 39lTB-
DKT ban hành kèm theo Thông tu này gui nguùi nôp thuê là dcrn vi b! chia, b! sâp

nhâp, bi trçe nhât và tlcrn v! mcri.
- Dè ngh! co quanHâi quan thUc hiên xâc nhfn viÇc ngucri ngp thuê dâ.hoàn

thành nghîa vP nôp thuê và câc khoân thu khâc thuôc ngân sâch nhà nuôc dôi voi
ho4t dQng xuât nhQp k}âu theo quy dinh @i Thông tu ci;a Bô Tài chinh quy.dinh
vè ttrr.i tuô nai quanft iém tra, giârysâthâi quan; thué xuât khâu, thué nh4p khâu và
quân 1ÿ thuQ dôi voi hàng hôa xuât khâu, nhâp khâu và Thông tu cüa Bô Tài chinh
quy dinh vè giao dich diÇn tü trong linh vUc thué trong thài han 03 ngày t<ê ttr
ngày ban hành Thông bâo vè viÇc nguoi n§p thué ngtmg ho4t d§ng và dang làm
thü tuc châm dtrt hiÇu lgc mâ st5 thué

(Diêm a Khoân l, cliém a Khoân 2, diém a.1 Khoân 3).
Truôc t1ây: Thông tu sô 95/2OL61TT-BTC chua cô quy dfnJr này.
Diêm môi 3: Bô sung câc nQi dung xü |y cüa co quan thuê guân 1ÿ khoân thu

Oôi voi hô so châm dut hiÇu luc mâ sti thué cüa nguùi nôp thué hoëc quyét dinh
giâi thê doanh nghiÇp, hçrp tâc xâ cüa co quan ilàng kÿ kinh doanh, co quan dàng
ky hçp tâc xd nhu sau:

- Thlrc hiên câc công viÇc quy dinh tai Diêm a.2, a.3 Khoân 1 Dièu 16 Thông
tu sô L}i1}O}O1TT-BTC aôi voi câc khoân thu phât sinh trên dia bàn.

- Cêp nhQt thông tin nguùi n§p thué dâ hoàn thành nghia vr,r thué OOi vcvi

khoân thu thuQc co quan thué quan lÿ vào HÇ thông img dpng tIàng kÿ thué ngay
trong ngày làm viêc hofc ch4m nhât vào d.* giO ngày làm viÇc tiép theo ngày
nguoi nQp thué hoàn thành nghia W nôp thué tai co quan thué quân.lÿ khoân thu.

-. Riêng AOi voi hQ kinh doanh, câ nhân kinh doanh sau khi châm dtrt hiêu lUc
mâ s6 thué cüa ho4t dQng kinh doanh, mâ s6 thué cüa nguü dai diÇn hô kinh
doanh vân duqc sù dpng dé thgc hiÇn nghia vu thué cho câ nhân.

@iém b Khoàn t, diém b Khodn 2, diêm a.2 Khoân 3).
Truôc dây: Thông tu sé; SS1ZOL6ÆT-BTC chua cô quy rlfnh này.
Diôm mrîi 4: Süa dôi qtry tÏlnh xü lÿ eôi voi hà so châm dft hieu lçc mâ s6

thué cùa co quan nhà nuôc c6 thâm quyèn, theo c16 quy dinh nQi dung xü lÿ cüa co
quan thué quân lÿ tr.uc tiép và co quan thué quân tÿ khoàn thu (Khoân 3).

Tru6c dây: Thông tu sa SS2O|6ITT-BTC quy dlnh tai Diêm a Khoân 2,
Khoan 3, Khoân 4 Dièu 18 chua cô quy dinh nôi dung xù lÿ cüa co quan thué
quân lÿ tr.uc tiép và co quan thué quân 1ÿ khoân thu tIôi voi hà so châni dut hiÇu
lgc mâ sO ttrué cüa co quan nhà nuôc cô thâm quyèn.

Diêm môi 5:,Rô sung quy ilinh Giây chimg nhên d,ung § thué, Giây chimg
nhpn iÎàng § thué dành cho câ nhân, Thông bâo mâ sô thué, Thông bâo mâ sô
ngucri phq thuQc hét hiÇu luc khi mâ sô thué cüa nguü nQp thué bi châm dut hiêu
lsc (Khoân 4).
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Truôc clây: Thông tu sO gStZOt6lTT-BTC chua cô quy dinh nàv-
Diém môi 6: Süa dôi thùi han co quan thué quân lÿ tr.uc cap nhQt thông

thâi mâ sti tnué
tiép

tin và chu cüa ngucri nQp thué nqay tronq neày làrn viêc
theo ké tù

|7ITB-EKT và mâu 18/TB-DKT (Khoân 5).
Truôc dây: Thông tu sô 95\2O|6/TT-BTC quy dfnh co quan thué

thâi cüa nguùi nQp thué ftên HÇ
sau khi ban hành Thôns bâo mâu sô \7ITB-EKT

dàne thü
thông_ rmg
va mau sodung dàng kÿ th

18/TB-EKT.
20. Châm drrt hiÇu lyc mâ sO tnué AOi voi nguoi nQp thué trong trucrng hçrp

co quan thué ban hành Thông bâo không hopt dông tai dia chi dâ dàng kÿ @ièu
l7):2,,

Diêm môi 1: Bô quy dinh nôi dung dôn tlôc hô so khai thuê, bâo câo thuê, chi
quy dfnh câc truôrng hçp co quan thué thr,rc hiÇn xâc minh thUc té hopt tl§ng cüa
ngucri n§p thué (diém a Khoân 1).

Eiêm m6i 2: Süa dôi quy dlnh co quan thuê thgc hiÇn xâc minh thgc tê ho4t
dgng cüa ngucri nQp thué khi nhân ducc thône tin do câc tô chûc. c4 nhân cune
qap ,è viÇc nguoi nQp thué không ho4t dQng tai dia chi dâ dàng kÿ (diém c Khoân
1).

. Truôc dôy: Thông tu sO gStZOt6lTT-BTC quy dinh thuc hiên xâc minh thpc
tê ho4t dông cüa nguoi nQp thuê t4i dia chi dâ {àng § khi nhân du,oc thône tin
bàne vàn bân do câc tô chûc, câ nhân cung câp vè viÇc nguü n§p thué không hoat
dông tai tlia chi cIâ ilàng kÿ.

Diêm môi 3: Süa dôi quy dinh thoi hpn co quan thuê c4p nhât thông tin và
trqlg thâi mâ sô ttré cüa ngucri.nQp thué neay trong nsày làm viêg hoic châm

ubât vàq dàu eiù ueày làm viêc tiép theo ngày ban hành Ihône bâo mâu sO t OÆe-
EKT (diém b Khoân 2).

Trrôc iIôy: Thông tu sO SS1ZOL6ÆT-BTC quy dinh co quan thué dèng thài
thông imgçêp nhâ1 thôns tin và chuvén traurthéi cüa nguôi n§p thué rên HÇ

dung dà.ng kÿ thué sau klri ban hành Thông bâo mâu sti 16/TB-DKT.
Diém ma 4: Süa dôi quy dinh HÇ thông img dpng dàng lcÿ thué truyèn thông

tin cho HÇ thông thông tin [uôc gia vè dàng § doanh nghiÇp, dàng ky hçp tâc xà,

ngay trong ngày câp nhêt tr4ng thâi *NNT không ho4t dQng tai dla chi dâ dàng kÿ"
vào Hê thting img dung dàng. § thué (diém b Khoân 2).

Truôc dây: 'thông tu së; SS1ZOL6ÆT-BTC quy dinh co quan thué gui Thông
bâo mâu sti tOÆg-DKT bàng vàn bân cho co quan clàng kÿ kinh doanh.

Diém moi 5: Süa dôi quy dlnh co quan thué thuc hiÇn công khai Thông bâo
nguü nQp thué không hoat rIông tai dla chi dâ dàng kÿ mâu sô t Oltg-DKT trên
công thông tin diên tu cüa Tông cuc Thué. Co quan quân lÿ nhà nuôc trên dla bàn
(gôm: co quan Hâi quan, co quan dàng kÿ kinh doanh (tru.truong hçp dâ thgc hiên
liên thông dàng kÿ kinh doanh và dàng kÿ thuê), Viên Kiêm sât, co quan công an,

co quan quân 1ÿ thi truùng, co quan câp giây phép thành lap và ho4t dQng) và tô
chürc, câ nhân khâc cô trâch nhiêm tra crîu thông tin và tr3ng thâi mâ sô thuê cüa
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nguoi nQp thué dâ dugc co quan thué công khai dê thgc hiÇn nhiêm vr; quân lÿ nhà

nuôc và câc nôi dung khâc (diêm b Khoân 2).
Tyuôc.ilây: Thông tusO gSlZOt6lTT-BTC quy «Ilnh co quan thuê gui Thông

bâo mâu sO tOffe-DKT bàng vàn bân cho co quan nhà nuôc cô thâm quyên (c<r

quan Hâi quan; co quan dàng kÿ kinh doanh; Viên Kiém sât; co quan công an; co
quun quârr tÿ thi truong trên dia bàn; ccr quan câp giây phép thành lpp và ho4t

dông). T**g Fçp .o quan thué và co quan quân 1ÿ nhà nuôc cô liên quan dâ c6
quy ché trao dôi thông tin bàng phucrng thûc diÇn tü, Thông bâo dugc güi theo
quy dinl.r tpi Quy ché.

Diém moi 6: Sûa dôi quy dinh co quan thué chi ban hành Thông bâo nguü
n9p thué không hoat dQng tai tlia chi dâ dàng kÿ và cap nhat tr?ng thâi mâ sô thuê
AOi vcri ttmg dla diêm kinh doanh cüa hô kinh doanh, câ nhân kinh doanh dâ thUc
hiÇn xâc minh, không cQp nhat tinh trqng hoat tlông cin câc dia diêm kinh doanh

côn 14i (néu c6) (Khoân 4).
Truôc tTây: Thông tu sëi gStZOt6lTT-BTC quy dinh khi co quan thuê ban

hành Thông bâo nguoi nqp thué không hoat dQng tai dia chi tlâ dàng kÿ d.oi vcridia
diêm kinh doanh cüa hô kinh doanh, câ nhân kinh doanh mâ sô thuê 10 sô thi dông
thü cflp nhQt câc dia diêm kinh doanh mâ sô thué 13 s6 tu.rng rmg vè trang thâi
"NNT không hoat dQng tai dia chi dâ dàng kÿ".

Eiêm mot 7: Süa dôi quy dinh co quan thué thyc hiên châm durt hiêu luc mâ
sô ttrué cüa ngu<ri n§p thué sau khi ban hành Thông bâo vè viÇc nguoi nQp thué
không hoat dône tai itia chi dâ .dàng § trong câc truùng hçrp sau:

- Dôi voi nguoi nQp thuê dàng § thuê tryc tiêp voi co qxan thuê dâ hoàn
thành ng!îa vp thué, hôa <Ion,hoë. không phât sinh nghia vç thué,Iôa dcrn.

. - Oôi voi nguü nQp thué dâ dugc xôa câc klroân no tièn thué, tièn chQm nQp,

tièn phpt, x6a câc khoân nQp thùa (nguü nQp thué dâ hoàn thành nghîa vr,r thué) và
hoàn thành thü tqc h6a don.

Truôrng hçrp ngucri nQp thué là doanh nghiÇp, hçrp tâc xâ, co quan thué gui
vàn bân kèm danh sâch câc mâ sô thué dâ bi châm dut hiÇn lgc cho co quan cIàng

kÿ kinh doanh, co quan ttàng ky hçp tâc xd qua hÇ thông thông tin quôc gia vè
dàng § doanh nghiÇp, tIàng lqy hÇp tâc xâ dê dàng b9 tinh trqng phâp 1ÿ cüa
doanh nghiÇp, hçrp tâc xâ giüa co quan thué và co quan dàng kÿ kinh doanh, co
quan dàng ky hçp t6c xâ (Khoân 6).

Truôc dây: Th6ng ty s6 gstZOt6lTT-BTC quy tlinh nguoi nôp thué bi xir lÿ
vi ph4m vè sir clung mâ s6 thr.ré theo guy dinh oüa ph6p luêt c6 liên c1uan. Sau thoi
h4n mQt nürn ké tu ngày co quan thué ban hành Thông bâo ngucri nôp thué không
hopt cl§ng tai dia chi dâ dSnS kÿ, cg quan thué thgc hiÇn châm dirt hiêu lUc mâ sg

thuê theo quy dlnh tai Diêu 16, Diêu 17 Thông tu sô 95120rcnT-BTC hoac phôi
hqp voi co quan dàng kÿ kinh doanh dê thu trôi Ciây chimg nhân dàng § doanh
nghiêp theo qui dinh tai Eiém lc Dièu 2ll LlQtDoanh nghiÇp.

21. Hà so, thü h4n khôi phuc mâ sti ttrué pièu 18):
Diém moi 1: Bô sung quy ctinh thùi hpn nguoi n§p thué nôp hô scr clè nghi

khôi phqc mâ sô thué clén co quan thué tucrng rîng voi timg truùng hçrp (Khoân 1).
Truôc dây: Thông tu séi gStZOt6lTT-BTC chua cô quy dinh này.
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Diém môî 2: Bô sung quy clinh truôrng hqp, hà so dè nghi khôi phuc mâ s6
thué, dièu kiÇn dusc khôi phlr c mâ sô ttrué AOi voi nguü nQp thué dâ nQp hà so
châm dtrt hiÇu lyc mâ sô ttrué do chia, hçp nhât, sâp nhpp dén co quan thué sau dô
c6 vàn bân hüy Quyét dinh chia, hQp dàng sâp nhap, Àç'p dàng hç'p nhât và co
ggan dàng kÿ kinh doanh, co quan dàng lcy hçp titc xd chua châm durt hopt dông
Aôi voi doanh nghiÇp, hqp tâc xâ bi chia, bi sâp nhâp, bi hçp ntrât 1Além d Khoân
1).

Truôc dây: Thông tu séi gStZOt6lTT-BTC chua cô quy dinh này.
Eiêm mcri 3: Bô sung quy dinh hô so khôi phuc mâ sô thuê theo quyêt dinh,

thông bâo, giây È khâc cüa ccy quan nhà nuôc cO ttrâm quyèn (Khoân 2).
Truôc dây: Thông tu s6 gStZOt6lTT-BTC chua cô quy dinh này.
Diém moi 4: Bô quy dinh khôi phuc mâ sô thué trong truàng hçrp co quan

thlé xâc di+ nguü nQp thué Sông thuQc truôrng hçrp phâi châm dut hiÇu lsC mâ
sô thuê do lôi cüa co quan thuê.

22..XA tÿ hô so khôi phuc mâ sô thué và tràkétquâ (Dièu 19):
Eiêm mcri 1: Süa ilôi quy dlnh co quan thuê thgc hiên công khai Thông bâo

vè viêc ktrôi phsc mâ sô ttrué trên Công thông tin diÇn tü cüa Tông cuc fhué dtii
voi truômg hçrp khôi phUc mâ siS thué sau khi co quan thué cô Thông bâo vè viêc
nguoi nÇp thué không hopt dQng tai dia chi dâ dàng kÿ nhmg chua bi thu trài Ciây
chimg nhên dàng § doanh nghiÇp, Giây chimg nhân dàng Ly hçp tâc xà, Giây
chimg nhân dàng kÿ hoat dông cüa chi nhânh, vàn phông dai diÇn, Giây chimg
nh{n dàng ky he kinh doanh , Giây phép thành lap và ho4t d§ng ho[c Giây phép
tuong ducmg và chua bi châm dut hiÇu lgc mâ sti thrré. Co quan quân lÿ nhà nuôc
trên dia bàn (gôm: co quan Hâi quan, co quan dàng kÿ kinh {oanh (tru truong hçrp

dâ thgc hiÇn liên thông dàng lcÿ kinh doanh và dàng kf lnue;, Viên Kiêm sât, ccr

quan công an, co quan quân 1ÿ thi truèmg, co quan câp giây phép thành lQp và ho4t

dông) yà tô chüc, câ nhân,khâc c6 trâch nhiÇm |ra ciru thông,tin và trang thâi mâ

sô thuê cüa ngucri nQp thuê dâ dugc co quqn thuê công khai tlê thUc hiên nhiêm vU

quân lÿ nhà nu6c và câc nQi dung khâc (itiêm b Khoan 1). 
,

Truôc dôy: Thông Y sô 9512016/TT-BTC qry dinh co quan thuê gui Thgng
bâo ktrôi phUc mâ sô thuê cho nguoi nQp thuô (theo dia chi nhân thông bâo thuê dâ

dàng ky; dia chi cüa nguoi dai diÇn theo phâp luQt cüa nguoi nQp thuê, chü doanh

nghiÇp tu nhân, chü tich h§i dông thành viên cüa công JV lrçe du$; tlia chi thu
diÇn tü cüa nguôi,nQp thué dâ 

rdàr§. 
^kV 

:f co quan thué dé nôp hô so khai thué

qua m?ng - nêu cô); co quan câp Giây chimg Ar4 dâng kÿ hg kinh doanh, ViÇn
Kiém sât, co quan Công an trên dia bàn; co quan câp Giây phép thành l4p và hopt

tlông ngay trong ngày làm viÇc ho{c ch4m nhât là tlâu giù ngày làm viÇc tiêp theo

té tu ng.ay ban hànhThông bâo.

Diém môi 2: Bô sung quy dlnh truôrng hçrp nguü n§p thuê nQp hô so tlê nghi
khôi phuc mâ s6 thué không dày dü hoëc không thuQc truùng hqp dusc khôi phçc,'
mâ sô thué,.co quan thuê ban hành Thông bâo vê viêg ma sô thuê không duo. c khôi
phuc mâu sti 38/TB-EKT güi cho nguôi nQp thué (diém d Khoân 1).

Truôc dôy: Thông tu sô 95/2016iTT-BTC chua c6 quy dfnh này.
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Diém moi 3: Bô sung quy clinh co quan thué nhQn dugc Quyét dlnh cüa Tôa
ân hüy bô QuÉt dinh tuyên bô câ nhân 1à dâ chét, mât tich ho{c mât nàng lsc
hành vi dân sU, co quan thué thyc hiên khôi phUc mâ sô thué cho câ nhân troug
thôi h4n 03 ngày làm viÇc t<é ttr ngày nh4n dugc quyét cllnh cüa Tôa ân (IGoân 2).

Truôc dây: Thông tu sô 95l20l6lTT-BTC chua cô quy dinh này.
Diêm moi 4: Bô sung quy dlnh khi co quan thuê nhân dugc giao dich khôi

phUc tinh tr4ng phâp lÿ dôi vôi doanh nghiÇp, hqp tâc xâ, chi nhânh, vàn phông
iI4i diÇn, dia diêm kinh doanh cüa co qu?n iIàng kÿ kinh doanh, co quan dàng §
hçp tâc xâ theo quy dlnh cüa phâp luQt yê tlàng § dognh nghiÇp, dàng kÿ hçrp tâc
xâ trên HÇ thông img dgng tlàng § thué, co quan thué thgc hiên khôi phuc mâ sô

thuê cho nguoi nQp thuê ngay trong ngày nhQn dugc giao dich (Khoân 3).
Truôc dây: Thông tu sô 95l20l6lTT-BTC chua 9ô quy dlnh này.
23. Bô quy dfnh trâch nhiÇm cüa nguü nQp thuê, co quan thuê, co quan dàng

ky kinh doanh, co_qua.n hâi quan, câc bQ, ngành và câc co quan cô liên quan tqi
Thô.ng tu hucmg dân vê dàng § thuê tIê thUc hiÇn theo quy dlnh cüa LuQt Quân lÿ
thuê và Nghi tlinh sô 12612020ÀID-CP.

24..Côngkhai thông tin dàng § thué cüa nguài nôp tnué 1Oièu22):
Diêm môi 1: Bô quy dinh vê nguü nQp thuê tra cfru thông tin vê mâ sô thuê

cüa minh tai tlia chi Trang thông tin diên tü cüa Tông cgc Thué mà thgc hiên tra
crîu bàng tai khoân giao dich diên tü dâ dugc câp trên Công thông tin diên tfi cüa
-Â 

ilong cuc lnue.
Eiêm mor 2: Bô sung quy tTfnh công khai thông tin cüa nguài nôp thué t4m

,$*g hogt dQng, kinh doanh (trqng thâi 05), ngucri n§p thué cô vi pham phâp luAt
vê dàng § thuê (diêm c, e Khoân 1).

Truôc dây: Thông tI séi gStZOt6lTT-BTC chua cô quy dinh này.
Diêm moi 3: Süa iIôi quy dfnh vê nQi dung công khai là câc thông tin ghi trên

Thông bâo vè viÇc nguoi nQp thué châm dut hiÇu lgc mâ st5 thué; Thông bâo vè
viÇc nguü n§p thué ngtrng hoat dQng và dang làm thù tpc châm dut hiÇu l1rc mâ sô
thu_e; Thông bâo vê viêc nguoi n§p thuê không ho4t dQng tai dia chi dâ dàng §
(diém a Khoân 2).

Tnrôc itây: Thôt)B tu së; gStZOt6lTT-BTC quy clinh câc thông tin công khai
bao gèm: Tên, mâ sô thuÇ, dfa chi, tr4ng *ei ia sô thué, lÿ d; cf,i tiet"trong
truàng hçrp nguü nQp thué ô trpng thâi mâ s6 thué, ngày hiÇu lgc cüa thông tin
thay tIôi.

Diém mctr 4:Süra dôi qly dinh vè ttroi han công khai thông tin dàng lÇÿ thué
cüa nguoi nQp thuê chêm nhât trong thùi han 01 (nrôt) ngày làm vigc- ké tri ngày
co quan thuê ban hành Thông bâo hoâc câp nhât trang thâi mâ sti thué theu quyét

-' ',' r
dinh, thông bâo cüa co quan nhà nuôc c6 thâm quyên khâc chuyên dén (diém c
Khoân 2).

Truôc dôy:.Thông tu sO gStZOt6lTT-BTÇ q.ry dlnh thoi han công khai thông
tin dàng § thu§ cüa nguü nQp thué ch4m nhât ngày làm viÇc tiép theo té tt mrl
cflp nhat thay clôi thông tin vè oeng § trrué trên H§ thông tmg dsng dàng kÿ thué.

25. Mâu biêu:
Odt vot hà so cûa nguài nôp thué gwi co quan thué:
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- Hô so dàng kÿ thué làn dàu:
+ Süa Oôi tât câ câc mâu Tà khai dàng kÿ thué và bâng kê ilinh kèm tuong

img voi Qme loai tà khai dàng kÿ thué.
+ gô sung tà khai clàng .tV thui (Dùng cho tô chÿc ûy nhiÇm thu) mâu s6

04.4-DK-TCT, Bâng kê g6p vôn cüa tô chüc, câ nhân mâu sô BK06-DK-TCT kèm
theo Tù khai dàng kÿ thué (Dùng cho tô chirc) mâu s6 0l-DK-TCT.

- Hà so thay dôi thông tin d.ang § thui:
+ Süa dôi mâu Tô khai diêu chinh, bô sung thông tin dàng § thuê mâu sô

O8.MST.

. * Bô.sung Và3 bal dàng kÿ chuyén dia diém tai co quan thué noi ngu<ri nQp

thué chuyên dén mâu sô 3O/DK-TCT, Vàn bân dàng ky hüy chuyén dla diém mâu
sô 3I/DK-TCT.

- Hô so, vàn bân khâc:
+ Süa Côi Van bân dè ngh! câp lai <Giây chimg nhân tlàng kÿ thué/rhông

bâo mâ si5 th.ré, mâu s6 13-MST.
* 9ô rPrg Vàn bân dè nghi câp Giây chimg nhân dàng kÿ thué dành cho câ

nhân mâu sô 32|DK-TCT.,y

)


