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(Kèm theo Côngvàn sô:

Oé tpp và güi câc tà

iing hf üi ilcinm nlran

pÀxc xÿ rÀr KHoÂr{
/3/2021 cua Cuc Thuê tînh Hà Nam)

nguùi nôp thuéc0 quan Thue (CQT),
G\NT) càn cô tài khoân giao tü theo quy dinh tai Ei 15 Thông tud I eu

sô t t O|2T\5ITT-BTC dusc süa dôi bô sung theo khoân 6 Eièu I Thông tu sô
6612019/TT-BTC (riêng truùng hqp Câ nhân phât sinh nghia vr,r khai thué hoàc
nôp thué theo timg làn phât sinh và chua c6 tài khoân giao dlch diên tü cô thé
thsc hiÇn dàngnh4p bàng mâ sô thué (frAST), ngày câp, noi câp dê khai và nôp
hà so khai thué diên tü). NNT dàng kÿ tài khoân giao dich diên tü bàng mQt
trong 03 câch nhu sau:

cÂcH 1: Nr\T DÀNG Kÿ TRUc ruyÉN vÀ oÉx rRIIc rrÉp cer
oÉ otlÇc pHÊ DUvET vÀ KicH HoAT rÀr xsoÂN GrAo DJCH

THUÉ DIEN TT
Buôc 1: NNT truy cpp 

"vào 
duùng dân https://canhan.gdt.eov.vn/, NNT chon

"Dàng kÿ", màn hinh hiên th! thông tin dàng kÿ tài khoân nhu sau:
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Màn hinh dàng lq) tài khoân

- Mâ sii ttrué: NNT nhâp mâ sô thué dùng dê Aang kÿ tài khoân.

- Mâ kiém tra: NhQp chinh xâc mâ kiém tra hién th[ trên màn hïnh. Néu nhâp sai,

hê thông sê dua ra cânh bâo "Md xdc thqc không düng. Vui làng nhqp lqi!"

- NNT tich chgn "Câ nhân" néu MSf dâ nhap là cüa câ nhân ho{c tich chqn và

"Tô chûc" néu MST dâ nhap là cüa tô chric.

- NNT nhân "Dàng kÿ".
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Buôc 2: NNT nhâp thông tin.§ô iliQn thogi, Email, Mû xdc nhQn-

- Tai màn hinh hién thithông tin dàng kÿ tài khoân, hÇ thông tç dông hién thi câc

thông tin Md sô thué, Tên cd nhân, Tinh/thành phô cr trü, Chû'ng minh thu',

Co quan thuê qudn lÿ và không cho phép süa nhu sau:
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Màn hinh thông tin ddng lcÿ tài khoàn

- NNT phâi thgc hiÇn nhap dày dü câc thông tin:

+ S6 diÇn tho4i: NNT nhâp sO diê, thoai hçp lê và không dugc dé trông.

+ Email: NNT nhâp clia chi thu itiên tü email hqp 1ç (VD,
n qu]t en,th.i n.qa@) qrn o i I . co m,), không dr.rgc bô tr6ng.

+ Mâ xâc nh$n: NNT nhâp chinh xâc mâ xâc nhân do CQT câp tai thu ngô.

(Luu ÿ: Truùng hgp chua dugc CQT câp ryâ xâc nhQn, thông tin Mâ xâc nhQn dé
trông. Truùng hçrp mâ xâc nhqn dâ dugc câp bôi CQ'l', NNT bàt buQc,phài nh4p
thông tin truùng Mâ xâc nhQn, néu nhap sai thông tin thi hê thône së hiên thi cành
bâo: "Md xâc nhân không düng. Vui làng nhqp lgi md xdc nltân!"

- Sau khi nhQp dày dü thông tin, NNT nhân 'oTiép tgc".

Buôc 3: Hê thông hiên th! "Tô khai Dàng kÿ giao dich vôi co quan thué bàng
phyong thrîc diên tü" - mâu sô 01/DK TDT nhu sau, NNT kiém tra thông tin và
nhân "Hoàn thành dàng kÿ".

llhip chinh

râccâchong

tin

lE IA' &',5hd,i

tmâl'

lfità.tÀ+,t
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Màn hinh thông tin tài khoân dong lq theo mâu TI/DK-TDT Thông tu I10

- Truùng hgp NNT c6 mâ xâc nhin cüa CQT: Hê thông thông bâo hoàn thành
dàng kÿ và grii mâu thông bâo 0I/TB-TDT vào hôm thu diên tu và grii mât khâu
dàng nhAp vào sô diên thoai dàng kÿ cüa NNT.

- Truùng hqp NNT chua cô mâ xâc nh$n cüa CQT: HÇ thông dua ra thông bâo
"Dê bào mQt thông tin, dê ngh! bqn dên CQT gân nhat dê hoàn thành dàng bÿ

@àn mang theo chûng minh nhân dôn/thé cdn cuôc công dân/hQ chiéQ".

ra

THUH VIçT NAM
Iôhg cuc Thué, Bô Tài cnirh
tiü5c Côrg Hôa Xà llô' Chri Nqhià vilr Nam 

O.iûO kÿ DSIO nnip

oing kÿ dich vrJ c$i djrnh_cho NNT d! ôrT. aip mâ s6 thué

Dé bào mât thông tin- d.) nghi bàn dén COT 9àn nhâl dé hoàn thiinh dàô9 kÿlcàn mâng theo Chüng minh rhân dâû'thé càn cudt công dân/hô chiéu)

xét ttrric .

NNT dén bô phân MQt cüa, cu.ng câp mâ sô thué cho cân bô thué (CBT) clàng thùi
cung câp choCBT thông tin s6 diçn thoai, dla chi email (néu cô thay dôi) Oé Cef
xâc nhân tài khoân. NNT nhQn bân dàng kÿ mâu 0l/DK-TDT do CBT in tir img
dung, kiém ffa lsi thông tin và kÿ vào bân dàng kÿ güi CBT.
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Bu'ôc
nàng
thuê câ nhân"
:rrrr1ry c-.{6> ttrông tarr v:i <,ich v.f cc3nç1 mçi l1ic, ,mçi ndi

-I-Frông tin và clich rzq Pt-rân énl-r tciên ngfr! -T-hÛr

r cl-ro ptrép câ nl-rân lâl> graâfr nôFr tiên (Glrf-f) vào trgân séct-r ntrà nrrdc và dtJqc t"lçrân hàr
két r1r r* giao r{ict'r rr§p tl.r. t6 tr'r- Î}rài

Buô'c 2: NNT nhâp thông tin"Ddng kÿ tài khodn cd nhân"

0ông ky tài khoÉn câ nhân

1: NNT dàng nhâp vào Công DVCQG theo duùng dân, sau dô vào chirc

"Thanh toân trçctuyén" > "NQp thué câ nhân/Tru6'c b?" ) " Kê khai

}'lâ §ôhué.

Mâkiimlra' i iws
O[ânhân .'Tôchrh

iôir l
- Mâ s6 thué: Tu dông hiên thi theo MST tù Công DVCQG. Truùng hçp thông
tin MST không hién thi thi NNT bât buôc phâi nhQp thông tin MST.

- Mâ kiêm tra: Nhâp chinh xâc mâ kiém tra trên màn hinh. Néu nhâp sai hê thông
hiên thf cânh bâo dê NNT thuc hiên lai.

- NNT tfch chçn "Câ nhân" néu MST ilâ nhâp là cr"ra câ nhân ho§c tich chgn và
"Tô chüc" néu MST dâ nhap là cüa tô chuc.

- NNT nhân "Dàng kÿ".

Buôc 3: NNT kiôm ffa và nhâp thông tin t4i màn hinh hiên thi "Thông tin ildng
kÿ tùi kltoûn cd nhûn"

- Trulng hçp CMTICCCD cüa NNT dâ dâng kÿ vôi Công DVCQG khâc vcri
CMT/CCCD theo thông tin MST: Hç thông hién thi ra cânh bâo: "^Sô

CMTND/CCCD không kh"p gtira Ciing DVCQG vôi thông tin cûa co quan thué.
Dè nghi NNT thuc htQn thay dôi thông tin vôi co quan thué" và không cho NNT
dàng kÿ.

- Truùng hqp CMT/CCCD cüa NNT dâ dàng kÿ voi Công DVCQG trung khcrp
vcri CMT/CCCD theo thông tin MST: HÇ thông {r ilQng hién thi câc thông tin Md
sii thué, Tên cri nhân, Tînh/thành phô cw trü, Chirng minh thw, Co qaan thué
qudn /y theo thông tin MST:

lrdür
*.
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Thông tin dàng kÿ tài khoan cé nhân

Ltà s{i üué

Tà câ nhâa

TnMhiành ph6 cu ku

Oury lrj Ïirip tuc

Dông thcri, hê thông tu dông hién thi SA mçn thogi và thu diÇn tü Email theo
thông tin Công DVCQG; néu không c6 Email thi dè nghi NNT nhâp thông tin.

- NNT nhân "Tiép tqc".

Buric 4: HQ thông hién thi "Tù khai Eàng kÿ giao dich voi co quan thué bàng
phycrng thüc diÇn tü" - mâu sô 01/DK TET nhu sau, NNT kiém tra thông tin và
nhân "Hoàn thành dàng kÿ".

Ch,,rng minhbu

Cc quan thué quàn lÿ

So dên tloe' '
Email '

côNG r{oÀ )d HO cHÛ l{cfliA vrÉT N^§
O{c lâp-Tf, dGHinh ph'ùc

IÙ KilAI
Dàûg kÿ g@ d&h vdico qm fisi bâ,ng prvns tljr déû tr

.Tô chiEüCi chtfl

fi4r, qii:I&lG CUC THUÉ
Ttr rnFi,rÈ9 hæ Nguyén lh 16* O@rE
$à I ûDJé 856042m79
Oia chi: llur4 Yên

xét cic ôêü klêa thtrc hiêo giào dich diên tù tr@g lirh y,/r tiùg, chüng tôl nhâi thây (6 dù diè! kiêo 9lào dich vdl cd qM thrê bàng
phûd.lg thü{ d6 tü. Ctnlîg t& dâng kÿ .j6 cd quan thu6 dé sù dû9 giao dich thug diêô tü vôl cic t}6ng tin nhü *u:
r. rHôt{G rril t{Gÿùr xôP THUE
1. Ihôi _oian di! oghi düqc ép dung tü : ngàÿ 27 théng 01 ràm 202r
2. Th6ng tia dàf,g kÿ ôütA tftr, sô sÏ drltrg qiao dich tàuê' dién tür
+

3. 1tôn9 tio Jàog kÿ tài kharo thgt hiéo ttui trc nôo thu§ dên li,i

a. Oie ôi thr'dêo tü:
{. l. Dia chi tir, den û chr-nh thüt nhâû Èât cà aic Lhông bâo treg qüi triîh thr/c hiên glæ dch yü cd quan thr§: dùotrgtt€lg{mll.æor
+.2, Oia chi ürri &ês b]r b6 sung ùræ m6i thô t$c hành dlioh &uê;
+

5. S,5 d_êo tho?i: 03.120210r.6
rr. x^c RH4N cûA lrcl,ùr $0P rHUg

Chriog tôi {im k& ohôn cjc phin t}ôi. thông béo qià cd quao $ué bàng ph'.6rl9 thrh dieq tü. Chüng tdi chiu trich nhiem vê t}'n§ @
plutp, dây iril, dlinh !i€ yô céc thông tln dÉng kÿ nêü ùêo

Ngây 27 *Éng 0r o1m 2021
rcrràr xoP ü{ufHo4c

oâr DrÊl{ cûÀ flcdùr .|ôp
rHUÊ

tht kÿ s6 aia îqddi Êôp lhËé

Orêyt)i : I Hoinlhinhdin{hÿ

- HÇ thông hiên th! thông bâo "Bgn ld ddng kÿ tài khoûn thành công". Pà"g
thùi, NNT nhpn ducvc tin nhân vào s6 diên thoai thông tin MST và mQt khâu tài
khoân nhu sau: "Ban da dang lgt thanh cong, tai khoan: "MST", "MK":xxx"

sd: Ol/ot(-fDT
(gat> hàoh ké,n theo Tilenq

s6 11q.rT-BTc
2sit7/2015 dë &6

Ilronq tin d ,rg kÿ tài khû.in cÉ |hèI
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Kôlhüc

Buôc 5: NNT dàng nh?p vào hê thông iCanhan, thuc hiÇn Aôi mât khâu và thuc
hiên câc giao dich iliên tü vôi co quan thué.

cÂcu 3: NNT BÀxc Kÿ TRUc rrÉp râr co euAN THUÉ

NNT n§p Tù khai mâu 01/DK-TDT và Giây tô tùy thân nhu Chtmg minh thu nhân
dân ho4c Thé càn cuôc công dân t4i bô phân M§t cüa, CBT kiêm tra thông tin
trên tô khai so voi câc giây tù kèm theo:

- Truùng hçrp thông tin (SDT, E-mail) dày dü và hqp 1ê, CBT thUc hiên tao và gui
thông tin tài khoân giao dich diên tü cho NNT qua sô diên thoai và dia chi thu
diçn tü mà NNT dâ dàng kÿ.

- T*ong hçp NNT khai thiéu thông tin (SET hoàc E-mail): CBT thuc hiên tao và
câp mâ xâc nhQn cho NNII. NNT sü dpng mâ xâc nhqn này dé hoàn tât thü tuc
dàng kÿ. Hê thông yêu câu nhâp mâ xâc nhQn mà NNT dâ nhân tù CQT. NNT
ntâq màxâc nhpn dâ duoc CQT câp. HÇ thông güi thông tin tài khoân, mât khâu
vê sô diên tho4i và dia chi thu diên tü mà NNT dâ dàng kÿ.

0àng § dich ur chi dành cho lllll dâ drldc cap nrà rôüluê



HTIoNG oÂx xctlor
rnuÉ TNC

(Kèm theo Công vàn sô: 833

l. Khai tù khai 02IQTT-TNCN và
Công thông lin diên tür cüa Tông cgc Th

. Nguü nQp thué Ollvf) là câ nhân thuQc diÇn tr.uc tiép quyét toân thué TNCN
tu tiên lucrng, tièn công và dâ dàng § tai.khoën giag dich thué diÇn tu voi co quan
Thug cô thé thpc hiên nôp hô so khai quyêt toân thué TNCN bàng phuong thûc diên
tu bàng môt trong hai hinh thfrc nhu sau:

TIilUÉ , NQP HÔ SO QUYÉT TOÂN
EO:P

M
G THTIC DIEN TT

8 /03/2021 cûa ûrc Thuê rtnh Hà Nam)

nQp hà so quyét toân thué tn;c tuyén t4i
ue

Bu'ôc 1: NNT truy câp vào Công thông tin diên tü cüa Tông cpc Thué (trang
web: thuedientu.gdt.sov.vn, phân hê dành cho câ nhân) bàng tài khoân giao dlch
thué diên tû dâ dugc cIàng kÿ voi co quan Thué.

Buôc 2: NNT chon Tù khai O2IQTT-TNCN - Tô khai quyét toân thué TNCN

-

tai muc Quyêt toân thuê/ Kê khai tryc tuyên và thuc hiên kê khai truc tuyên tù khai
O2/QTT-TNCN. Sau khi NNT hoàn t'ât thông tin trên tù khai O2IQTT-TNCN và gui
bân chpp tai liêu kèm theo t"heo quy dinh (néu ..6) yà nhâp mà xâc thuc (OTP) (do
công thông tin diên tu cüa Tông cucThuê gui dên sô diên thopi cüa NNT dâ dàng §
vcvi co quan Thuê) và nQp hô so quyêt toân thuê thu nhâp câ nhân.

Ban chpp tai liêu kèm theo tù khai guyét toân thué TNCN duoi dang diên tù
du-o. c luu trên Công thông tin diên hr cüa Tông cçc Thué cté phuc 4r cho viÇc kiém ra
hô so khai thué cüa co quan Thué.

Buûc 3: NNT sau khi hoàn thành nQp hà so Quyét toân thué, ch4m nhât sau 15

-

phüt kê tu khi ùan dugc hô so khai thuê cliên tu cria nguü nôp thuê, Công thông tin
iliÇn tu cüa Tông cpc Thué gui Thông bâo tiép nhân hà sokhai thué diên tu (theo mâu

sô 0I-1ÆB-TDT ban hành theo Thôngtu 6612019fff-BTC ngày 2010912019 cüa Bô
Tài chinh) q.ra clia chi thu diên tu dàng thcri gui tin nhân dén sô diên tho4i cüa NNT
dâ dàng ky v<vi c0 quan Thué. 

I

Châm ntrât Ot ngày làm viÇc té tu ngày ghi trên Thông bâo tiép nhân nQp hè

so khai thué diên ru, Công thông tin diÇn tu cüa Tông cpc Thué gui Thông bâo châp

nh?n ho{c không châp nhan hà so khai thué diÇn tu (theo rÂ,t01-2tTB-TDT ban hành

theo Thông fi 66l20l9fft-BTc ngày 2010912019 ctn Be Tài chinh) cho NNT qua

dla chi thu diên tu dàng thoi gui tin nhân dén sô ctiên thoai cüa NNT dâ dàng lry voi
,-A

coquan Inue.

2. Khai tù khai 02IQTT-TNCN qua ri'ng dgng HTKK và nQp hà scr quyét
toân thué trgc tuyén trên Công thông tin iliÇn tür cüa Tông cgc Thué.

NNT thu'c hiÇn kê lihai tô khai.O2lQTT-TNCN - Tàkhai quyét toân thué TNCN
trêl rmg dUng FITKK, sau dô kêt xuât tù khai theo dfnh dang )0\4L và dàng nh4p vào

Công thông tin diÇn tü cüa Tông cr,rc Thuê (trang web: thuedientu.sdt.gov.vn,



t

phân hê dành cho câ nhân) bàng tài khoân giao dlch thué diên tir dâ dugc dàng kÿ
voi co quan Thué. NNT vào muc Quyét toân thué/ Gui tô khai quyét toân thué dê
dinh kèm Tô khai O2IQTT-TNCN và ban chqp câc tài liêu kèm theo theo quy dinh và

^ ,: i '
nôp hô so quyêt toân thuê câc buôc tucrng t.u nhuhuông dân tai diêm I PhU luc này.

3. Tra criu hà s.r quyét toân thué

- NNT cô thê tra crîu thông tin hà so khai thué và thông bâo thué diên ttr trên
công thông tin diên tu cüa Tông cuc Thué thông qua tai'khoân giao dich thué diên ru.

- Nguoi nQp thué sü dugg tài khoan giao dich thué diÇn S quy c4p công thông
tin tliên hr cüa Tông cuc Thué dê xern, in toàn bQ thông tin vè hô so, thông bâo dâ
nhAr/gn giüa co quan thué và NNT.


