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cQNG rrôA xÂ uqr crrû NGrfrA vrpr NAM
DQc Iâp - Tr5 do - H4nh phric

NGrrI QWÉr
Vè kh«ranh nq tièn thué, xda ng fièn phçt chgm nQp, tièn ch$m nQp

aôi voi ngurri nQp thué không côn khâ nàng nQp ngân sâch nhà nuôc

QUÔc ngr

Càn cû Hién pluip rut6c CpnS hàa xd hçi chù nghia Vtêt Nam;

Càn cû LuQt Tii chrbc Quiic hQi sii 57/2014/QHI3;

Cdn cic Luqt Ban hành vdn bàn quÿ phqm phap luQt sô S0/2015/QH| 3;

qurÉr NGH[:

Dièu 1. Ph4m vi tlièu chinh
It-\.1

Ngtri quyét này quy dinh vè khoanh ng tièn thué, xôa nq tièn ph+t cham
nQp, tièn cham n§p (sau dây gqi chung là xù lÿ qq) aôi voi nggoi nQp thué
không côn khà nàng n§p ngân sâch nhà nuôc, bao gàm tièn thué, tiènphat châm
n§p, tièn chfm nQp, tièn phqt vi pham hành chinh trong linh vgc thué, hâi quan
phât sinh truôc ngày LuSt Quan lÿ thué s6 lg/ZOtglQHl4 cô hiÇu lsc thi hành.

Dièu 2.E6itrgng âp dgng

1. Nguùi n§p thué ng tièn thué thuÇc dlii tuqng dugc khoanh nq tièn
thué, x6a ng tièn ph4t ch4m n§p, tièn châm nOp quy dinh tei Eièu 4 cûa Neh!

A.quye[ nay.

2. Co quan quan 1ÿ thué, công chüc quan lÿ thué, nguü cô thàm quyèn xü
lÿ .tq quy cÏ[nh tai Nghi quyét rrày.

3. Ccv guffi, tô chtic, câ nhân cô liên quan.

Trieu s. Nguyên tâc xu tÿ ng

1. Bâo dâm tuân thù quy dinh cùa phâp lu4t, düng dOi tuqng, düng thâm
q.ryèn; bâo dâm itièu kiÇn, hô so, quy trinh, thü tlrc và chiu trâch nhiçm cûa câ
nhân cô liên quan theo quy dinh cüa phâp luft.

2. Bâo dâm công khai, minh b4ch; bào dâm viêc thanh tra, kiêm tra, giâm
sât cùa co quan, tô chfrc, câ nhân cô thâm quyèrr, giâm sât cüa nguùi dân.

3. T4o dièu kiÇn thâo gô khô khan cho nguùi nQp thué; phông ngira, ngàn
ch4n và xù lÿ nghiêm viÇc lqi dung chfnh sâch dé tryc lgi ho{c co tinh chây ÿ,
no thuê.
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4. Truùng hçrp co quan cô thâm q,ryèn, co quan quàn ty tfrué phât hiÇn

viÇc khoanh ng, xôa ng không ctung quy dlnh hoàc nguü nQp thuf dâ dugc xôa
ng mà quay l{ sân *uât, kinh doanh hoflc thanh lip co sô sân xuât, kinh doanh

môi, tù a6i tuqng quy clinh tpi khoàn 6 và khoan 7 Eièu 4 cüa Nehi quyét .tày

thi phâi hùy quyét dinh khoanh ng, xôa nq (néu cô) và phâi thu vào ngân sâch

nhà nuôc khoan ng dâ dugc x6a.

Eièu 4. D6i tugng ilrgc xû lÿ nq

Dôi tuqng duqc xu lÿ ng 1à nguoi nQp thué nq tièn thué, ng tièn ph4t cham
^ .,À

nQp, tiên chflm nQp và thu§c mô.t trong câc truôrng hçp duôi dây, phât sinh truôc
ngày 01 thrâng 7 nâm2020 mà không côn khâ nàng nQp ngân sâch nhà nuôc:

1. Nguùi nQp thué là nguoi dâ chét, nguùi bi Tôa ân tuyên U6 ta dâ chét,
mât tich ho[c mât nàng lUc hanh vi dân sg;

2. Nguùi n§p thué cô quyét dinh giâi thé gùi co quan quan lÿ thué, co quan
dàne ky kinh doanh aê tam thü tuc giâi thê, cs quan dàng ky ki"h doanh dâ thông
bâo nguoi n§p thué darg làm thù tuc giâi thè trên hÇ thông thông tin qu6c gia vè
dàng ky doanh nghiêp rù,mg n$roi nQp thué chua hoan thanh thü tpc giâi thê;

3. Nguôi n§p thué dâ nÇp don yêu càu mô thù tr;c phâ san ho{c dâ bi
t. , Ànguoi cô quyên, nghia vg liên quan nÇp dcrn yêu câu mô thü tqc phâ sàrn theo

quy <tinh cùa phâp luât vè phâ sân;

4. Nguoi nQp thué không côn ho3t dông kinh doanh t+ dia chi kinh doanh dâ

{àog t y vôi co quan dàng kÿ kinh doanh và co quan qu.an 1ÿ thué da phôi hçrp vôi
Uy ban nhân dân xâ, phuèrng, tlri trâ" noi ngucri nQp thué c6 ûu sô ho{c dia chi liên
.J

lpc dé kiém tra, xâc minh thông tin nguùi n§p thué không ho4t dQng tai dia chi dâ
dàng ky kinh doanh, dia chi liên lac <lâ ttàng ky rroi co quan quan 1ÿ thué;

5. Nguoi nÇp thué dâ bi co quan quân lÿ thué c6 vàn bân dè ngh[ co quan
cô thâm quyèn thu hài ho{c dâ bi co q-uan cô thâm quyèn thu hài giây chrmg
nhfn dàng hÿ kinh doanh, giây chrmg nhAn cfàne kÿ doanh nghiÇp, giây chimg
nhân dàng kÿ hçp tâc xâ, giây chimg nh?n cÎàng ky hO kinh doanh, giây phép
thành lâp va ho4t dQng hoac giây phép hanh nghè theo dè nghi cüa cc, quan quàn
lÿ thué;

ti. ngrrôi rrgp thué b! dhi(:r hpi vflt ctiât Ao thiên tai, thâm hqa, dlch bgnh,
hôa ho4n, tai n4n bât ngù;

7. Nguùi nôp thué cung tmg hang h6a, dlch w dugc thanh toân trgc tiép
,J À ,(
bàng nguôn vôn ngân sâch nhà nuôc, bao gôm câ nhà thâu php duqc quy dinh
trong hqp dông § vôi chù dàu tu và duoc chù dàu tu tnJc tiép thanh torin nhtmg
chua dugc thanh toân.

Dièu 5. Câc biÇn phôp xfr lÿ ng

1. Khoanh ng tièn thué ké tir ngày 01 thâng 7 nàm 2O2O arSi vOi câc dôi
tugng quy dinh t4i khoân 1,2,3,4 và 5 Dièu 4 cùa Nghi quyét này.
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Dièu kiên khoanh ncv tièn thué cho timg cïôi tuçrng âp dUng theo quy dinh
t4i khoan 2 Eièu này.

2.Xôa.nq tièn phA! cfum nôp, tièn Çhâm n§p côn ng truôc ngày 01 thang 7

nàm 2020 aOi vAi câc <tôi tucrng quy clinh t4i khoân 1,2,3, 4 và 5 Dièu 4 ci,r-
Nehi quyét này, bâo ilàm dièu kiÇn sau dây:

, a) Nguoi 
"Op 

t}ré quy dinh t+i khoan I Dièu 4 cüa Nehi qyVét này 9ô
giây chimg.tù ho{c giây bâo tti hoflc quyêt dlnh cÿa Tôa rin tuyên bô là dâ chêt,
mât tfch, mât nàng lgc hanh vi dân sg hoflc câc giây tù thay cho giây bâo tü theo
quy dinh cùa phâp luQt;

. b) Nguài n§p thpé quy dinh tai khoan 2 Eièu 4 cüa Nghi quyét qù 
"6quyét dinh giài thê hoëc thông bâo cùa co quan ttàng hÿ kinh doanh vè viêc

nguùi nôp thué dang làm thù tlrc giâi thé trên hÇ thting thông tin qu6c gia vè
dà.,g kÿ doanh nghiêp;

c) Nguùi nÇp thué quy dinh t4i khoân 3 Eièu 4 cûa Nghi quyét này dâ cô
don yêu càu mô thü tpc phâ san hoëc Tôa an c6 thông bâo thU tÿ don yêu càu
mô thri tçc phâ sàn;

d) Nguôi nôp thué quy dinh tai khoan 4 và khoan 5 Eièu 4 cùa Nghi quyét
aày không côn hoqt dông sân xuât, kinh doanh và cô biên ban xâc nh{n giüa co
quan quân ty tt ué vcri Ùy ban nhân dân xâ, phuôrng, thi trân noi nguoi nQp thué
cô t4r sô ho{c <tia chi liên lac vè viÇc nguü nQp thué không ho4t d§ng tai dia chi
dâ dàng kÿ kinh doarù, <tia chi liên l4c ho{c co quan quân lÿ thué cô vàn bôn dè

ngù! «iu c6 thâiu q.ryèr, thu hèi ho{o quyét clinh cüa co quan cô thàm quyèn
thu hài giây chrmg nhan dàng kÿ kinh doanh, eiây chrmg nhan dà.tg § doanh
nghiêp, giây chimg nhAn tlàng lqf hW tâc xà,, giây chimg nhan du1rg lcÿ hô kinh
doanh, giây phép thanh lâp va ho4t dQng hoëc giây phép hành nghê theo dê ngiri
cùa co quan quan lÿ thuê.

3. Xôa nq tièn phat châm n§p, tièn chAm nQp con ng tnrôc ngày 01 thrâng 7

nâm 2A2A at§i vOi di5i tuqng quy dinh tqi khoan 6 Dièu 4 cùa Nghi quyét rrày,

bâo dàm câc dièu kiÇn sau dây:

a) Cô xâc nhân cüa co quan cô thâm quyèn vè viÇc nguùi n§p thué b!
thiên tai, thâm hoa, dlch benh, hôa ho4n, tai npn bât ngù và thoi gian, dia diém
xày ra;

b) Chua duqc xü lÿ miên dèn chflm nôp tu khi Luât sùa dôi, bô sung mQt

si5 aiè,, cùa Lu{t Quan lÿ thué sO ZtnatzlQlj,l3 c6 hiêu lsc thi hanh;

c) Cô vàn ban dânh giâ giâtri thiÇt hai vât chât do nguùi nQp thué lf,p và
I .,

cô xâc nhan vê giâ tri thiêt hpi cüa tô chûc kiêm torln d§c lip, co quan thâm dinh
giâ ho{c cû quan bào hiêm;

d) Sô ng tièn ph4t ch4m nôp, tièn chQm nQp duo. c xôa tinh trên sô ng tièn
thué phât sinh không cô khâ nàng thu do thiên tai, thâm hga, dich bÇnh, hôa

ho?rr, tai rr4n bât ngù gày ra và không vugt quâ gjâ tri Fi sân, hàng hôa bi thiêt
hpi sau khi tru câc khoàn duoc bôi thuàng, bâo hiêm (nêu c6).
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 .Xôano tièn ph4t cham nQp, tièn châm nQp côn ng truôc ngày 01 thang 7
nâm 2020 Aôi vOi aôi tuqng q,ry àinn tsi khoan 7 Dièu 4 cùa Nghi q.ryét .,ày,

bâo dâm câc dièu kiÇn sau dây:

a) C6 vân ban xâc nli4n cüa don vi sü dung v6n ngân sâch nhà nuôc vè
viÇc nguùi nQp thué chua ducr. c thanh toân, sô tièn chua thanh toân và thü gian

châm thanh toân cho nguoi nQp thué;

b) Cô hçrp dàng kinh té § vôi don vi sù dpng v6n ngân sâch nhà nuôc,
aOi voi nhà thàu php phài duo. c quy dlnh cu thê trong hqp dông ho{c phç luc
hçrp dông và duqc don vi sü dqng vôn ngân sâch nhà nuôc t4;c tiép thanh torin
nhung chua dugc thanh toân và biên ban nghiÇm thu công trinh, h+ng mgc công
trinh sù dUng v6n ngân sâch nhà nuôc hof,c hôa dcm cung img hàng hôa dlch vu;

c) Sô ng tièn phpt chfm n§p, tièn chfrn n§p dugc x6a dugc tinh trên sô .tg
tièn thué r,h.mg siS ng tièn thué kfiông vugt quâ rô tièn ngân sâch nhà nuôc
chfm thanh toân cho nguoi nQp thué và sô tièn duo. c x6a phât sinh trong khoang
thü gian ngân sâch nhà nuôc chQm thanh toân.

5. D6i vôi câc khoan ng kfiông thu§c phern vi xü lÿ theo quy dinh tai Dièu
này dugc thçc hiÇn theo quy dinh cua Luat Quan 1ÿ thué sô gg/ZOtglQHl4.

Dièu 6. Thâm q,ryèn và hà str, trinh tg thü tgc xir Iÿ ng

1. Thù truông co quan quan tli ttrué quân lÿ t .u" tiép nguôi nôp thué quyét
dinh viÇc khoanh ng tièn thué.

2. Thâm quyèn xôa ng tièn phat ch4m nQp, tièn chQm nQp dôi vôi doanh
nghiêp và tô chüc dugc quy dinh nhu sau:

a) Thü tuông Chinh phü quyét dlnh x6a no tièn phqt chfm n§p, tièn châm
r,ôp tu 15 ty dàng trô lên;

b) B0 truômg BO Tài chinh quyét dfnh x6a nq tièn ph4t chfm nQp, tièn
châm nôp tu 10 ty dàng dén duoi 15 ty dèng;

, :) Tông cuc tluon-S fôry cgc Thué, Tông cpc truông Tông cçc Hâi quan
quyfl dinh xôa ng tiên ph4t chAm n§p, tiên châm nQp û 05 tÿ ctông dên duôi 10

ÿ cIông;

d) chù tlctr Uy ban iürân dan câp tinh quyêt d[nh xôa nq iiên ph4t chQrn
n§p, tièn chern nQp duôi 05 tÿ dàng.

. 3. Chü tich Üy ban nhân dân câp tinh quyet dinh x6a nqtièn phpr chfm nQp,
tièn châm n§p dôi vor cânhân, câ nhân kinh doanh, hs gia dinh, rrq [inh doanh.

4. B0 truôrng Bô Tài chfnh quy dinh hà so và rrinh ru, thü tuc ru lÿ nq.

Dièu 7. Trâch nhiÇm cüa cc quan, tô chric cô liên quan

1. 8ô Tài chinh c6 trâch nhiçm sau dây:

\ a) Hucmg aâ" !à so, trinh tg, thù rlrc xù lÿ nq theo quy dinh tai khoân 4
Diêu 6 cüa Nghi quyêt này;
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b) Chl d4o, huirng dfu co quan quan lÿ thué thgc hiÇn xü tÿ nt7 düng
quy d[nh;

, c) Tông hçrp bâo câo Chinh phù tinh hinh xù lÿ nq Oê Ctrinfr phù bâo câo

Quôc hôi.

2.Üy ban nhân dân câp dnh cô trâch nhiêm sau dây:

a) Chi dpo Ûy ban nhân dân câp duôi, co quan chuyên môn cùa Üy ban
nhân dân câp tinh phôi hqp vôi co quan quan 1ÿ thué trong viÇc xâc nhân, xü lÿ
ng, thanh tra, kiêm tra viÇc thgc hiÇn theo quy dlnh cüa Nghi quyét này;

b) Bâo câo H§i ctàng nhân dân cùng câp két quà xù lÿ nq h*g nàm khi
trinh H§i dông nhân dân phê chuân quyét btin ngân sâch dia phuurrg.

3. Co quan quân 1ÿ thué cô trâch nhiÇm sau dây:

a) Kiêm tra, xâc dinh dôi tuqng ng thué và câc khoan ng tièn thué, tièn
phat cham nQp, tièn châ{n nÇp; tiép nhân và lap hà so xü lÿ ng theo thâm quyèn
ho{c finh câp cô thâm quyèn x" lÿ ng theo quy dinh cüa Ngh! quyét này;

b) Thgc hiÇn viÇc thanh tra, kiêm tra xür lÿ oq bâo dâm công khai, minh
bpch, dung tltii tu$g, trânh thât thoât ngân sâch;

c) Công khai quyét dinh khoanh ng tièn thué, quyét dinh xôa ns fièn ph4t
châm nQp, tièn châm n§p trên trang thông tin diÇn tu cùa co quan quân lÿ thué.

4. Co quan dàne ky kinh doanh cô trâch nhiêm sau dây:

a) Cung câp cho co quan quan lÿ thué thông tin vè viêc nguùi nôp thué cô
qrryét dlnh giâi thê;

b) Phôi hçrp vôi co quan quan 1ÿ thué thgc hiÇn thu hài giây chtmg nhan
dàng hÿ kinh doanh, giây chimg nhân dàng § doarur* nghiêp, giây chüng ntrân
tlàne ky hcp tâc xâho{c giây chtmg nh?n dàng lqf hO kinh doanh a6i vOi nguoi
nQp thué không côn ho4t tlqng sàn xuât, kinh doanh;

c) Cung câp cho co quan quân lÿ thué quyét dinh hoëc thông bâo vè viÇc

thu hài giây chrmg nhân dàng lcÿ kinh doanh, giây chimg nhan ctàrrg § doanh

nghiêp, giâ1, chimg nhân dàne kÿ hqp tâc xd hoàc giây chüng nhân dàr,g kÿ hô

k;h â;*h ctôi vôinguAi nqpirrüê không côn ho4t aOng sân xuât, r.i"f, a.j*i,.
5. Co quan Công an trên dia ban noi nguü nQp thué cd trç sô kinh doanh,

dla chi liên l4c dâ dàng § vôi co quan quân lÿ thué cô trâch nhiÇm sau dây:

a) Phôi hçrp vôi co quan quan 1ÿ thué rà soât hà so nguùi nQp thué dâ chét,

bf Tôa ân tuyên Uô n dâ chét, mât tich, mât nang lgc hành vi dân sç ho{c di khôi
noi cu tru;

b) Phôi hçp vôi co quan quân lÿ thué xâc minh thông tin nguài nQp thué

không côn hoat dQng tai dia chi dâ dàng kÿ kinh doanh, dia chi liên l4c clâ dàng

kÿ vni co quan quàn ty tt ué.
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6. Tô chric tin dpng cung câp thông tin vè tài khoân, bién cTqng sé du tài

khoan cùa nguôi nQp thuâtheo dè nghi cüa co quan quân lÿ thué.

7. Tôa ân cô thâm quyè., thg 1ÿ don yêu càu mô thü tqc phâ sân cô trâch

nhiÇm sau dây theo dè ngh! cùa co quan quân 1ÿ thué:

a) Cung gâp cho co quan quân tÿ thué thông tin vè viÇc nguài nÔp thué da

nQp dcrn yêu càu mô thù tuc phâ srân ho{c b! nguôi c6 quyèn, nghia vU c6 tiên
quan nQp don yêu càu mô thü tqc phâ san;

b) Cung câp cho co quan quân lÿ thué thông tin vè viêc thuc hiÇn xù lÿ
phâ san cüa nguôi nôp thué itang làm thû tqc phâ san.

8. Kiêm toan nhà nuôc thgc hiÇn kiêm toân viÇc xù lÿ nq dôi voi ccv quaT

quân 1ÿ thué theo quy dinh cüa Ngh! quyét này và quy ttlnh cüa phâp luit vè
kiêm toân nhà nuôc.

Dièu 8. Dièu khoân thi hành

1. Nghi quyét này cô hi§u lsc thi hành tu ngày 0l thâng 7 nâm 2A2A và
tlugc tô chirc thgc hiên trong thài h4n 03 nàm kê û ngày cô hiÇu llrc thi hành.

2. Chinh phü chiu trâch nhiêm tô chüc thyc hiÇn.Ngtri quyét này và bâo
câo Qu6c h§i két quâ xü lÿ .,q hàng nàm khi trinh Qui5c h§i phê chuân quyét
toân ngân sâch nhà nuôc, bâo câo tông két thUc hiÇn Nehi qryét này.

3. Ûy ban Thuèrng vU Quôc hQi, Ûy ban Trung uong M4t trQn Tô quôc
Viêt Nam, HOi dàng Dân tQc, câc Ûy ban cùa QutSc h§i, câc Eoàn dai biêu Quôc
hQi, d4i biêu Quôc hqi và Hqi dàng nhân dân câc câp giâm sât viÇc thgc hiÇn
Nehi quyét này bâo t1âm düng quy cllnh cüa phâp tupt.

NShi quyét nay duqc Quiic hpi nuôc CçnS hôa xd hçi chù nghia Yiêt Nam
khôa ilV,kÿ hpp thdc I thông qua ngày 26 thdng I I ndm 2019.

CII QUÔC HQI
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Nguyên Thi Kim Ngân



BQ TAt CHTNH cONG nôa xÂ ngr cuû NcHia vrE-r-NAM
DQc Iflp - Tr.r do - H4nh phric

Sô: 69/2o20lT'r-BTC Hà Nai, ngày l5 thàng 7 nàm 2020

THÔNG TT.I
Quy clinh hô so và trinh tg, thü tgc xir Iÿ .g theo Ngh!.quyét sii

94l2ADlQHl4 ngày 26 thâng 1l nàm 2019 cûa Quôc hQi

Càn cû LuÇtt Quàn lÿ thué;

. Càn cü Ngh! qryét.t6 çq/ZOtg/)HI! ngày 26 thang il.nàm 20t9 cùa
Quôc hôi vê khoanh no tiên thuê, xôa nq tiên phqt chQm nQp, tien chQm nçp dôi
vrlri ngtrài nçp thtté không côn khà nùng nôp ngcin sdch nhà ntrô'c:

Cdn clr Nghi dinh sé 87/20t7/i\iD-CP ngà,v 26 thàng 7 nclnt 2017 cùct
Chinh phr) qtry clinh chLi'c ncin21. nhiêm ur,. ,1r,yê, han và co 

"àr, 
ô chrc ctia Bô

Tài chinh:

Theo ctô nghi ct)a Tông cuc tru'ong Tông cuc Thtté;

BQ tuctng Bô Tàî chïnh ban hành Thông tu quy ctinh hà so vù trinh rqr. thù
tqtc xu lÿ nq theo Ngh! c1r,yét t6 çqtZOtg/g{t4 cùa Ouôc hôi nhu sctu:

Chuong I
QUY DINH CHUNG

Oièu l. Pham vi elièu chinh

Thông tu này quy dinh vè trà so và trinh ty, thü tuc khoanh nq tièn thué,
xôa ng tièn ph4t chQm nôp, tièn chim n§p (sau dây gçi chung là xü lÿ nq) déi
vôi nguôi nQp thuê côn ng phât sinh truôc ngày 0l thâng 7 nâm 20?A rnà không
côn khâ nàng nQp ngân sâch nhà nuôc theo Ngh! quyêt sô 94/2O19lQHl4.

Dièu 2. Dôi tugng âp dsng

l. Nguùi n§p thué thu§c dôi tuqng dugc xù lÿ ns quy dinh tai Dièu  
Nghi quyêt sô 94/ZOL9IQH14.

2. Co quan quân lÿ thué, công chirc quân lÿ thué, nguoi c6 thâm quyèn xù
lÿ rrq.

3. Co quan nhà nuôc, tô chric, câ nhân khâc cô liên quan.

Dièu 3" Giâi thich tù ngü

l - Tièn thué bao gôm: câc lo4i thué theo quy dlnh cùa phâp luât vè thué;
câc khoàn thu khâc thuQc ngân sâch nhà nuôc do co quan quan lÿ thué quân lÿ
thu theo quy dinh cùa phâp luat (không bao gôm tièn sù dgng dât, tièn thuê dât,
thuê màt nuôc nÇp m§t lân).
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2. Tièn ph4t chQm nQp, tièn chi.m n§p bp gàm' tièn ph4t ch$rn nQp, tièn
chim nôp cüa tiên thuê quy dlnh tai khoàn 1 Diêu này.

3. Khoanh nq tà viêc thr,rc hiên chua thu no tièn thué, tièn phat chQm n§p,
tièn chfm nQp cùa nguôi nôp thué và không tinh tièn ch4m nôp dôi vôi sô ng
tièn thué dugc khoanh no.

Chuong lI
HÔ SO KHOANH Nq TIÈN THUE,

XÔA NÇ TIÈN PHâT CHÂM NQP, TIEN CH4.M NqP

Dièu 4. Hô scr ttl5i v&i nguôi nQp thué tIâ chét quy tllnh t3i khoân I
Dièu 4 Nshi quyét sô q+lzotqlQHl4

l. Hô so khoanh no tièn thué

a) Giây chung tù hoàc giây bâo tu hoàc câc giây tà thay cho giây bâo tLi

theo c'1uy dlnh cüra-plrâp lurât vè nô tich hoâc vàn bàn xâc nhân và viêc nguùi nôp
thué dà chét cùa Uy ban nhân clân xà. p[-r,-rùng, thi trân ncri nguoi nclp thLré chét
(bàn chinh hoâc bàn sao cô chimg thuc):

b) Thông bâo tièn thué no. tièn ph4t và tièn ch4m nQp h«r{c vân biin xâc
nhfn sô tiên thuê, tiên phat và tiên chârn nQp nguôi nôp thuê dang ncv dên thùi
diêm ngày 30 thâng 6 nâm 2ü20 cüa co quan quàn lÿ thué.

2. t-Iô so xoa ng tièn ph4t ch4rn n§p, tièn châm n§p

a) Vàn bân dè nghi xôa ng cùa co quan quàn lÿ thué noi nguôi nQp thué
ng tièn thué theo mâ.r sé 0I/VBDN ban hành kèm theo Thông tu này;

b) Hà so theo quy dinh t4i khoân I Eièu này;

_ g) Vàn bàn công khai danh sâch nguùi nqp thué dugc dè nghi xôa ng theo
mâu sô 0l/CK ban hành kèm theo Thông tu này.

Dièu 5- Hà so dôi vri.i nguèi nQp thué dtrgc phâp luflt coi là cIâ chét
quy dlnh t4i khoân I Dièu a Nghi qryét t6gqnatg/QHt4

l. Hà ss khoanh no tièn thué

a) Quyét d[nh cô hiÇu h,rc cüa tôa ân tuyên bô mQt nguùi là dà chét hoéc
bân ân cùa Tôa ân trong dô cô nQi dung xâc dfnh nguùi nQp thué là dâ chét (bàn
chinh ho{c bàn sao cô chfmg thr,rc);

!) Thône bâo tièn thué ng, tièn phat và tièn ch{m nQp. ho{c vàn bân xâc
nhân sô tièn thué, tièn phSt và tièn châm n§p nguô1 nôp thué clang no dén thoi
diêm ngày 30 thâng 6 nàm 2A2O cùa co quan quân lÿ thué.

2. Hà so x6a nq tièn phat châm n§p, tièn chQrn n§p

. a) Vàn bàn di ngtr! xôa ng cùa co quan quân lÿ thué noi nguùi nQp thué
ng tiên thuê theo môu sô 0I/VBDN ban hành kèm theo Thông tu này;

b) Hô so theo quy dinh tai khoân 1 Dièu này;

.r'-e*?x:Ys*æ+
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c) Vàn bàn công khai danh sâch nguùi nôp thué duqc dè nghi xôa ns theo
mâu sô 0 t/CK ban hành kèrn [hco Thông tu này.

Dièu 6. Hà so Oiii v6ri ngrài .rQp thué tlug'c phâp lugt coi tà mât tich
quy rllnh t3i khoân t Dièu a Ngh! quyét té; gqtzotg/QHl4

1. Hà so khoanh ng tièn thué

a) Quyét d[nh cô hiÇu luc cùa Tôa ân tuyên bô môt nguôi mât tich (bàn
ch(nh ho{c bàn sao cô chumg thr.rc);

!) ThônS bâo,tièn thué ncr, tièn phat và tièn chârn n§p hoàc vân bàn xâc
nhân sô tièn thué, tièn phat và tièn châm n§p nguài nôp thué dang no dén thài
diêrn ngày 30 thâng 6 nàm 2O2A cùa co quan quàn lÿ thué.

2. Hà so xoa no tièn phat chârn n§p, tièn châm n§p

a) Vàn bàn dè nghi xoa ng cùa co quan quàn lÿ thué noi nguôi n§p thué.: . :
ng tiên thurê theo mâu sô 0l/VBDN ban hành kèm theo Tliông tr-r này;

b) Hô so theo quy dinh tai khoân I Diêu này;

c) Vàn bàn công khai danh sâch nguoi nôp thué duoc dè nghi xôa no theo
mâu sô 0l/CK ban hành kèm theo T'hông tu này.

Dièu 7. Hà so'tIôi vô'i ngrùi nQp thué tlug'c phâp luât coi là mât -"àngl$c hành vi dân srf quy etlnh tei khoân I Diêu 4 Nghi quyêt sô
94t}Or9lQ}Ir4

l. Hà so khoanh nçr tièn thué

a) Qu1'ét dintr co hiÇu lrrc cùa Tôa ôn flryên bô môt nguài mât nàng lirc
hành vi dân sg (bàn chinh hodc bân sao cô chümg thr,rc);

!) Thône bâo -tièn thué ncv, tièn phat và tièn chârn nQp ho{c vân bàn xâc
nhin sô tièn thué, tièn ph4t và tièn châm nQp nguù1 nôp thué dang nq dén thôi
diêm ngày 30 thâng 6 nâm 2O2O cüa cs quan quàn tÿ thué.

2. Hà so xôa ng tièn ph4t ch4rn nôp, tièn ch4m n§p

a) Vàn bàn dè ngh! xoa ng cùa co quan quân lÿ thué noi nguùi nQp thué
ng tièn thué iheo mâu sô 0I/VBDN ban hành kèm theo Thông tu này;

b) Hà scr theo quy dinh tai khoân 1 Dièu này;

c) Vàn bàn công khai danh sâch nguôi nôp thué duoc dè nghi x6a ng theo
mâu sô 0l/CK ban hành kèm theo Thông tu này.

Dièu S. Hà str diii vcri nguùi nQp thué giâi thé quy ttlnh t3i khoân 2

Eièu a Ngh! quyét sé; gqnotglQHl4

l. Hô so khoanh ng tièn thué

a) Thông tin vè tên, mâ s6 nguùi n§p thué, thùi gian dàng tâi thông tin vè
viÇc nguùi n9p-tfrué dang làm thù tpc giâi thê trên hÇ thông thôngtin.quôc gia vè

dàng Èy a"u"i, nghiêp; Àoàc thông bâo cüa co quan quàn lÿ thué vè nguoi nôp
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thué ngtmg ho4t dông và dang làm thù tgc châm dut hiêu luc mâ sô thtÉ; hoàc
vàn bàn cüa ccr quan dàng kÿ kinh doanh, coquan cô thâm quyên câp giây.phé9
thành lap và hoat dQng, co quan co thârn quyêq câp giây phép hành nghê vê tinh
tr4ng nguài nQp thuê dang làm thù tgc giài thê (bân chinh ho{c bân sao cô kÿ,
cl6ng dâu cùa co quan quân lÿ thuê);

b) Quyét dlnh giâi thê ho4c vàn bàn thông bâo giâi thê cùa nguoi n§p thué
,i
(neu co);

c.) Thông bâo tièn thué ng, tièn ph4t và tièn ch4m nQp. hoàc vàn bân xâc
nh_4n sô tièn thué, tièn ph4t và tièn ch4m n§p nguô1 nôg thué dang ng dên thôi
diêm ngày 30 thâng 6 nàm 2O2O cüa ccr quan quàn lÿ thué.

2. Hô so xôa no tièn ph4t châm n§p, tièn chqm nôp

a) Vàn bân dè nghi x6a ng cùa co quan quân lÿ thué noi nguài nôp thué
no tièn thué theo mâu sô 0liVBDN ban hành kèm theo Thông tu này:

b) Hà so theo qtry clinh tqi khoân I Eièu này;

c) Vàn bàn xâc nhân ciia Üy ban nhân clân xà. phuong, th! trân ncvi ngtrài
nôp thué dàng kÿ dia chi hoqt d§ng kinh doanh vè viêc nguài nQp thué không
côn hoat dông sân xuât, kinh doanh tai dia chi dâ dâng kÿ theo rnàt, sô
0I/VBXN ban hành kèrn theo Thông tu này:

Truàng hqp nguèi nôp thué là chi nhânh, dcrn vi truc thuQc, vân phàng d4i
tliên, dia diêm kinh doanh thi hà so phài co thêm vàn bàn xâc nhân cùa Ùy ban
nhân dân xâ, phuùng, thi trân noi tnr sô chinh dàng kÿ cfia chi hoat dông kinh
doanh vê viêc tru sô chinh không côn ho4t dông sàn xuât, kinh doanh t4i dla chi
dâ dâng kÿ hoflc Quyêt dinh xoa ng cùa try sô chinh.

d) Phucrng ân giài quyÉt ng cùa nguôi nQp thué tpi thoi diém cô quyét
dlnh giài thê doanh nghiÇp (nêu cô);

d) Vàn bân công khai danh sâch nguài nôp th.ré dusc dè ngh! x6a ng theo

-â, rô 0l/CK ban hành kèm theo Thông. tu này.

Dièu 9. Hq scr A6i vôi nguùi nôp thué phâ sân quy clinh t3i khoân 3
Dièu 4 Nehi qryét s6 genatelQnr4

1. Hà so khoanh ng tièn thué

a) Thông bâo cüa Tèa ân cô thâm quyèr, vè vi§c thq lÿ dcrn yêu càu mô
thü tuc phâ sân ho4c Quyét dlnh mô thü tgc phâ sàn hoàc Quyét dinh tuyên bô
phâ sàn doanh nghiÇp cira Tôa ân nhtrng ngr.rùi n§p thué chura duoc xü lÿ x6a rru
theo quy dlnh cùa Lu{t Quân lÿ thuê (bàn chinh ho{c bàn sao c6 chimg thr,rc);

b) Don yêu càu mô thù tuc phâ sàn (néu cô);

c) flrông bâo tièn thué no, tièn phat và tièn châm nQp ho{c vàn bàn xâc
nhdn sô tièn thué, tièn ph4t và tièn châm nQp nguùi nôp thué dang no dén thùi
diêm ngày 30 thang 6 nàm 2020 cùa co quan quàn lÿ thuê.

2. Hà so xôa nq tièn phat chim nôp, tièn chim nQp
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. a) Vân bàn c1_è ng] ! x6a ng cüa co quan quàn lÿ thué ncri nguài nQp thué
ng tiên thuê theo rnâu sô OI/VBDN ban hành kèm theo'l'hông ttr này;

b) I-tà so theo quy dinh t4i khoàn t Dièu này;

c).Vàn bân xâc nhân cüa Üy ban nhân dân xâ, phuùng, rhi trân noi nguoi
nôp thué dàng kÿ dla chi hoat dông kinh doanh vè viêc nguài ngp thué không
côn hoq.t dông sân x.uât, kinh doanh t4i dia chi dâ dàng kÿ tru truùng hgp nguoi
nôp thuê dâ co Quyêt dlnh tuyên bô phâ sân doanh nghiêp cüa Tôa ân;

_ 9) Vàn bân công khai danh sâch nguùi nôp thué duo. c ctè nghi xoa ng theo
mâu sô 0t/CK ban hành kèrn theo Thông tu này.

Dièu 10. Hô so a6i v6'i nguôi nQp thué không côn hoSt rlQng kinh
«loanh qu.y dinh tqi khoân 4 Dièu a Ngh! qryét s6 gqnOWlQHt4

l. Hà so khoanh nq tièn thué

a) Biên bàn xâc minh tinh trang hoqr dQng cüra nguôi nôp thué giùa co
qual quân lÿ thué vôi Üy ban nhân clân xà, phuong, thi trân vè viêc nguùi nôp
thué không côn hoat dông kinh cloanh tai dia chi dà dàng kÿ hoàc Thông bâo vè
viêc ngurôi nôp thué không hoat ctông tai dia chi dà dàng kÿ hoàc Thông bio co
sô kinh doanh bô dia chi kinh doanh cùa co quan quân tÿ thué (bàn chinh hoqc
bân sao cô kÿ, d6ng dâu cùa co quan quân lÿ thué);

!) ThônS bâo.tièn thué ng, tièn phat và tièn chflm nQp hoàc vân bân xâc
nh3n sô tiên thuê, tiên ph4t và tiên ch§m nôp nguô; nOp thuê dang no dên thùi
diêm ngày 30 thâng 6 nàm 2OZA cùa co quan quàn lÿ thuê.

2. Hà scr xôa ng tièn phat c:hâm nçp, tièrr t:hânt ttirpr

. a) Vàn bàn ,1§ ngh! xôa ng cùa co quan quàn tÿ thué noi nguài nQp thué
no tiên thuê rheo mâu sô 0I/VBDN ban hành kèm theo Thông tu này;

b) Hô so theo quy dlnh t4i khoàn I Dièu này;

c).Vàn bàn xâc nhân cùa Uy ban nhân dân xâ, phuùng, thi trân noi nguùi
n§p thué dàng kÿ dia chi hoat dông kinh doanh vè viêc ngucri nQp thué không
côn hoat dông sàn xuât, kinh doanh tai dla chi dà dàng kÿ theo mâ,r sô

OI/VBXN ban hành kèm theo Thông tu này;

Truùng hqp nguùi nôp thué là chi nhânh, don v! trgc thu§c, vàn phàng d4i
diÇn, dia diêm kinh doanh thi hô scr phài cô thêm vàn bân xâc nhân cüa Uy ban
nhân dân xâ, phuong, th! trân noi trr.l sô chinh dàng kÿ dia chi ho4t dQng kinh
doanh vê viÇc tru sô chinh không côn hoat dông sân xuât, kinh doanh t?i dia chi
dà dàng kÿ ho{c Quyêt dlnh xôa ng cùa tru sô chinh.

d) Vàrn bân công khai danh sâch nguài nôp thué duoc dè nghi xôa ng theo

-â., sô 0l/CK ban hành kèm theo Thông tu này.

Dièu tl. Hô so dôi vcri nguùi nQp thué dâ bi co quan quân Iÿ thué c6
vàn bân dè ngh! co_quan cô thâm q,ryèr, thu hài giây chring,nhsn ilàng kÿ
kinh doanh hoàc giây chüng nh$n tlàng kÿ doanh nghiQp, giây chirng nhfn
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tlàng kÿ hqp tâc xâ, giây chri'ng nhin dàng kÿ hO kinh doanh, giây p.hép
thà;h tâp "à hogt tlQng,-giây phép hânh 

"gtrè 
quy illnh t3i khoân 5 Dièu 4

Ngh! quyét s6 getzotg/QH14

l. Hè so khoanh no tièn thué

. l) Vàn bân cùa co quan quân lÿ thué dè nghi co quan cô thàm quyèn thu
trôi giây "b*g nhân dàng kÿ kinh doanh hoàc g.iây chüng nhin dàng kÿ doanh
nghiêp, giây chfmg nhân dàng kÿ hqp tâc xâ, giây chtug nhât dàng kÿ hô kinh
doanh, giây phép thành lap và ho4t d§ng, giây p.hép hành nghê (bàn chinh hoàc
bân sao c6 kÿ, dông dâu cüa co quan quàn lÿ thuêX

b) Vàn bân xâc nh4n ctia Üy ban nhân dân xâ, phuông, thi trân noi nguÙi
nQp thué dàng kÿ dla chi ho4t dqng kinh doanh vè viÇc nguài nôp thuê không
côn hoat dông sàn xuât, kinh doanh tai dia chi dâ dàng kÿ theo mâ., sô
0l/VBXN ban hành kèm theo Thông tu này;

c.) Thông bâo tiàn thtré no,. tièn phat và tièn châm nQp. hoirc vân bân râc
nhân sô tiên thuô, tiên phz.rt và tiên chflrn n§p nguèri nôB thuê dang no dên thtii
«Iièm ngày 30 thâng 6 nàm 2020 cüa co cluan quân lÿ thuê.

2. Hà so x6a ng tièn phat chârn nôp, tièn ch4m n§p

a) Vàn ban dè nghi xoa no cùa co quan quân lÿ thué noi nguôi nôp thué
no tièn thué theo mâu sô 0liVBDN ban hành kèm theo Thông ru này;

b) Hô ss theo quy dlnh tai khoân I Dièu này. Truông hqp nguùi nQp thué
là chi nhânh, don vi truc thuQc, vân phông dai diÇn, dfa diêm kinh doanh thi hô
so phâi c6 thêm vàn bân xâc nhân cùa Üy ban nhân dân xà, phuùng, thi trân noi
trr,r sô ch[nh dàng kÿ diu chi hoat dông kinh doanh vê viêc trrl sô chinh không
côn ho4t dông sân xuât, kinh doanh t4i ttla chi dâ dàng kÿ hoâc Quyét dlnh xôa
no cùa tru sô chfnh;

c) Câc.quyét ainn cuông ché ho4c hà so thgc hiên biÇn phâp cuông ché
thi hành quyét dinh hành chinh thué aôi vôi nguài n§p thué là doanh nghiÇp, tô
chüc (bân chinh hoàc bân sao cô kÿ. d6ng dâu cùa co quan quàn lÿ thué);

d) Vàn bàn công khai danh sâch nguùi nçp thué duqc dè nghi x6a ng theo
mâu sô 0l/CK ban hành kèm theo Thông tu này.

Dièu 12. Hè scr o6i v6t nguùi .0p thué ttâ h! co quân c6 ttrâm quyèr,
thu hài giây chûng nh$n etàng kÿ kinh doanh ho{c giây chring nhin rlàng
kÿ doanh nghi§p, giây chrfrng nhin etâng kÿ hqp tâc xâ, giây chr?ng nh{n
dàng kÿ hô kinh rloanh, giây phép thùnh l$p.và ho.3t dQng, giiîy phôp hành
nghè thco dè nghi cüa co'quân quân lÿ thué quy tllnh t4i khoân S üièu 4
Nglr! qrryêr sô gfil2DlglQllldl

1. Hà so khoanh nq tièn thué

. P) Vàn bàn cüa co quan quân lÿ thué dè nghi ccr quan c6 thàm quyèn thu
hôi giây 

"!*g nh4n dàng kÿ kinh doanh hoqc giây chimg nhin dàng Èÿ doanh
nghiÇp, giây chimg nh{n dàng kÿ hqp tâc xâ, giây chûne nhân dàng kÿ hô kinh
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doanh, giây phép thànà l4p và hoat dông, giây p.hép hành nghè (bàn chinh hoàc
bàr sao c6 kÿ, dông dâu cùa ccr quan quàn lÿ thuê);

b) Quyét dinh ho{c vàn bàn cùa co quan c6 thâm quyèn thu hài giây
chimg nhân dâng kÿ kinh doanh ho{c giây chümg nh{n dàng kÿ doanh nghiêp,
gigy chtmg nhfn dàng kÿ hqp tâc xd., giây chimg nhâ.n dàng Fÿ hô kinh doanh,
giây phép thanh tâp và ho4t dQng, giây phép hành nghê theo dê ngh! cùa co quan
quàn tÿ thuê (bân chinh ho{c bân sao cô chümg thgc);

c) T.hông bâo tièn thué no,. tièn phat và tièn chQm nQp. ho{c vàn bàn xâc
nh.an sô tièn thué, tièn ph4t và tièn ch{m nQp nguùi nôp. thué dang no dén thoi
diêm ngày 30 thâng 6 nâm 2020 cùa co quan quân lÿ thuê.

2. Hà so xôa ng tièn phat châm nQp, tièn chfm nôp

a) Vàn bàn dè nghi xôa no cüa co quan qr-ràn lÿ thué noi nguùi nôp thué
no tièn thué theo mâu sô 0lIVBDN ban hành kèm rheo Thông tr.r này;

b) Hô so theo quy dinh tai khoàn t Dièrr này. Truàng hcr_p nguôi nQp thué
là chi nhânh, clon vi trçrc thuQc, vàn phông dai diên, dia diêm kinh doanh thi hô
so phâi cô thêm vàn bàn xâc nhân cùa LJy ban nhân dâ.n xà, phr-rcrng, thi trân noi
tru sô chinh dàng kÿ dia chi hoat dông kinh doanh vê viÇc trr,r sô chinh không
côn hoat dông sàn xuât, kinh doanh tai dla chi dà dâng kÿ hopc Quyét dinh xôa
ng cùa trg sô chinh;

c) Câc.quyét dinh cuông ché ho6c hà so thgc hiÇn biÇn phâp cuông ché
thi hành quyét dinh hành chinh thué dOi vdi nguùi nQp thué là tloarrtr trghiÇp, tô
chüc (bân chfnh hoàc bàrr sao c6 kÿ, ctông dâu cüa co quan quan lÿ thué);

cl) Vàn hôn công khai danh sâch nguoi nôp thtré duo. c ctè ngh! xôa no theo
rnâu sô 0l/CK ban hành kèm theo Thông tu này.

Dièu 13. Hà so aôi voi nguô'i nôp ttrué b! thiên tai, thâm hqa, dich
bÇnh, hôa ho3n, tai n3n Uât ngfquy dlnh qi khoân à Oiè" a Ngh! quyét rô
94t20t9tQHt4

Hà so xôa ng tièn phat châm nôp, tièn chim nôp bao gà*:
1. Vân bân dè ngh! x6a no cüa nguèi nôp thué gùi dén co quan c1uàn lÿ

,i.thuê noi nguôi n§p thuê ng tiên thuê theo mâu sô O2IVBEN-I ban hành kèm
theo Thông tu này.

2. Yân bàn dè ngh! xôa no cüa co quan quân lÿ thué ncri nguùi nôp thué
ncv tièn thué theo màu sô O2lvBDN-}banhành kèm theo Thông tu này.

3. Vàn bân xâc nhân nguùi n§p thué bi thiên tai, thâm hôa, d[ch bÇnh, hoa
ho4n, tai n4n bât ngù và thôi gian, dia diêm xày ra cùa m§t trong câc co quan,.tô
chirc sau: công an xâ, phuàng, thi trân;, Uy,ban nhân dân,xà, phuùng, thi trân;
Ban quàn lÿ Khu công nghiÇp, Khu chê xuât, Khu l<inh tê noi xày ra thiên tai,
thàm hga, dich bênh, hoâ hoan, tai n4n bât ngô; tô chric cüu hQ, cuu n4n; co

..2
quan cô thânr quyên công bô dich bÇnh (bân chinh.ho{c bân sao c6 chimg thqc).
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4. Biên bân kiêm kê, dânh giâ giâ tr! thiÇt h.ai vât chât do nguÔi nQp thué
hoàc nguài dqi diên hqp phâp cüa nguoi nôp thuê lip (bàn chinh hoëc bân sao

cô ch[mg thqc).

5. Biên bàn xâc dlnh giâ tri thiêt hai vât chât cùa co quan cô thâm quyè.,
nhu: tô chric kiém toân dôc l{p ho{c co quan thâm dlnh giâ ho[c co quan bào
hiêm (bân chfnh hoàc bân sao cô ch(mg thgc).

Q. T.hông bâo tièn thué no,.tièn phat và tièn châm nôp ho{c vàn bàn xâc
nhân sô tièn thué., tièn phat và tièn châm n§p nguôi nôp thué dang ncr cùa co
quan quâ.n lÿ thuê tai thoi di.êm xày ra thiên tai, thàm hga, dich bênh, hôa ho4n,
tai n4n bât ngù và t4i thài diêm dê nghi xôa ng.

7. Hô so bài thrrong thiÇt hqi v4t chât duo. c co quan bâo hiêm châp nhan
bôi ttruong.theo quy dlnh cùa phâp luât (bân chinh hoic bàn sao c.o chtrng thwc)
(nêu cô); hô so quy d[nh trâch nhiôm cüra tô chuc, câ nhân phài bôi thuong theo
quy clinh cüa phâp luât (bân chfntr ho{c bàn sao cô chimg thgc) (nêu cô).

8. Câc quyét dinh miên tièn chôrn nôp, qtryét dlnh gia han nôp thué kê tLr

thùi dièrn Luâr Quàn lÿ thué rô Ztl20t2lQHt3 cô hiÇu lr.rc thi.hành dén thoi
diém dè ngh! xôa ng (bàn chinh hoàc bân sao cô kÿ, r1ông dâu) (néu cô).

Dièu 14. Hà scr aôi v6i ngrrôi nÇp thué cung irng hàng h6a, dlch vg
clugc thanh toân trgc tiép bàng t gràn vôn ngân sâch nhà nuo'c nhung chua
dngc thanh toân quy tllnh tgi khoân 7 Dièu a Nghi quyét siigntZOtg/QHt4

Hô ss xôa ng tièn phat ch4m nQp, tièn ch4m n§p bao gà*,
l. Vàn bàn dè nghi xoa ng cùa nguùi nôp thué gùi dén co quan quàn 1ÿ.:thuê noi nguùi nôp thuê no tiên thuê theo mâu sô O3/VBDN- l ban hành kèm

theo Thông tu này.

2. Vàn bàn dè nghi xôa ng cüa co quan quân lÿ thué noi nguùi nQp thué
nq tièn thué theo mâu sô O3/VBDN-2baahành kèm theo Thông ru này.

3. Vàn bân xâc nhân cùa don v! sü dung vôn ngân sâch nhà nuôc vè viêc
nguôi n§p thué chua dugc thanh toân ih"o *âf rô O2IVBXI{ ban hành kèm theo
Thông tu này hoâc màu rO OI/TCN ban hành kèm rheo Thông ru sô
26/2015/TT-BTC ngày 27/0212015 cùa Bô Tài chinh.

Truàng hqp không cô vân bàn xâc nhfn thi phâi cô biên Uân dôi chiéu
công ng giùa nguùi nôp thué và dcrn vi sù dUng vôn ngân sâch nhà nuôc t4i ttmg
thoi diêm và câc chimg tir, tài liÇu cô liên quan chimg minh công no thuôc
nguôn vôn ngân sâch nhà nuôc nhrmg chfm thanh toân cho nguôi nôp thuê (bàn
chinh ho{c bàn sao co chring t}rgc).

4, Hqp dông kinh té kÿ vôi dcrn vi sù dpng vôn ngân sâch nhà nuoc, clôi
voi nhà thàu phu phài dugc quy dinh cg thê t.orrg hç,p àông hoflc phu luc hçrp
dông và duo. c dcrn vi sù dpng vôn ngân sâch nhà nuôc tr.uc üép thanh toân
nhrmg chua duoc thanh toân (bân chinh ho[c bân sao cô chrlmg thr,rc).

5. Biên bân nghiÇm thu công trinh, hang mr.rc công trinh sù dung vôn ngân
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sâch nhà nuôc hoàc h6a don cung img hàng h6a dich vu (bàn chinh hoàc bàn sao
cô chrmg thUc).

!. lhông bâo tièn thué ng,.tièn phat và tièn châm nôp hoàc vàn bân xâc
nhgn sô tièn thué, tièn ph4t và tièn châm nQ.p nguü nQp tnLué dang ng t4i thü
ctiêm dè ngh! xôa nq cüa co quan quân lÿ thué.

Chrong III
TRiNH Tt.I. , THÜ TUC KHOANH Nq TIÈN TTIUÉ,

xÔa Nq TrÈN pH4.T cHAM Nep, TrÊN cHÂM Ngp

Eièu 15. Trinh tg, thü tuc khoanh ng tièn thué

t. Lâp, thârn dinh hô so, ban hành Quyét dinh khoanh ng

a) Dôi vôi nguùi nôp thLré 9*o.." khoanh ngtheo quy dinh t4i khoàn 1.3,
3, 4 và khoân 5 Diêu 4 Nghi quyêt sô 94/201g/QHl4. be ph4n quân lÿ no hoàc
bô phân dr-rgc phân công xù 1ÿ no thuQc co qLran quàn lÿ thuê noi nguài nôp
thuê ncv tiên thuê lâp dây dü hô so khoanh no theo quy dinh tai khoân I Diêu :1.

5,6,7,8,9, [0, Il vàkhoàn I Dièu 12ciiaThôngtunày,duthâoQuyétdlnh
khoanh ng theo mâ., sô 0I/QDKN-t ho{c mâ,, sô 0I/QEKN-2 ban hành kèrn
theo Thông tu này, chuyén bô phân nghiÇp vu hoàc phâp ché thâm d!nh.

Truùng hqp chua dày dü hô so thi co quan quqn lÿ thué pfrôi hqp vôi cs
quan, tô chfrc, câ nhân khâc cô liên quan dê bô sung hô scr;

b) Bô phân nghiÇp vu hoâc phâp ché xem xét, thâm dtinh hô scr khoanh ng
clo h§ nhân quàn lÿ ng hoâc bô phên duoc phân công xù lÿ ng chuyên dén. Thùi
gian thânr clirür hô sü ttorrg vàng 07 (bày) ngày làm viÇc kê tür ngày nhqn du«vc

dây dù hô scy khoanh no;

c) Sau khi nhin duo.c ÿ kién thâm dinh, trong thài gian 10 (mucri) ngày
làm vi§c, bô phân quàn lÿ .rq hoêc bô p!ân dugc phân công .xtr lÿ ng tông hoo
và trinh thù truông co quan quân lÿ thuê noi nguùi n§p thuê ng tiên thuê xem
xét quyét dinh khoanh ng;

d) Thü truông co quan quàn lÿ thué noi nguùi n9p thué no tièn ttrué kÿ
ban hành Quyêt dlnh khoanh ng.

2. Công khai và gùi Quyét dinh khoanh ns

a) Bô phân quàn lÿ nq hoâc bQ phân 9*q" phân công xù lÿ nq nhâp Quyét
dinh khoanh ng vào,fmg dUng quàn lÿ thuê trong thÔi gian 05 (nàm) ngày tàm
viÇc kê ttr ngày Quyêt dinh khoanh ng duoc ban hành;

b) Cham nhât tà 05 (nàm) ngày làm viÇc t<é tu ngày ban hành, Cuc Thué

ho{c CUc Hâi quan, CUc Kiêm tra sau $ông quan dàng tâi Quyêt dlnh khoanh ng
trên trang thông tin diÇn tu cüa CUc Thuê hoéc CUc Hài quan, Tông cyc Hâi quan;

c) Co quan quàn lÿ thué ncri nguùi n§p thué ng tièn thué güi Quyét dlnh

khoanh ng ngay sau khi kÿ ban hanh cho co quan dàng kÿ kinh doanh ho{c co
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quan c6 Jfrà-. quyèn câp giây phép thànn lâp và ho4t dông ho{c co quan cô thâm
quyên câp giây phép hành nghê trên dla bàn;

d) B.ô phân ké toân thué hoàc be phan dusc phân "9"q..ÿ li.nq dièu

chinh lai tièn phat châm nôp, tièn chfm nôp trên (mg dqng quân lÿ thuê (nêu cô).

Dièu 16. Trinh tg', thü tçc xôa n9- tièn phat ch$m nÇp, tièn chf,m nQp

t. Nguùi nôp thué thu§c d6i tucrng du-ry. c xôa ng lireo guV.dlnh tai khoân 6

và khoàn 7 Diêu a Nghi quyêt sô 94/2O19lQHl4 lap dây dù hô so xôa.ncr theo

quy d!nh, gùi dén 
"o 

quun quân lÿ thué noi nguài n§p thué ng tièn thué, cu thé

nhu sau:

a) Truùng hqp nguôi nôp thué bi thiêt.hai vêt chât do thiên tai, thàm hqa,

dich bÇnh, hôa.hoan, tai ngn bât ngù thuôc dôi tuqng dugc xôa no theo quy dinh
tai khoân 6 Eièu 4 Nghi quyét tô g+lZOlgiQHl4 thi lâp dày dù hô so theo quy
dinh tai khoân 1,3, 4. 5,'7 và khoân 8 Eiêu t 3 Thông tu này;

b) Truirng hoo nguài. nôp thué cung Lrng hàng hoa, ciich vr,r dtrcrc ttranh
toân trgc tiêp bâng ngr-rcin vôn ngân sâch nhà nuôc nhtmg chua dugc. thanh toân
quy dlnh tai khoân 7 Diêu a Ngh! quyêt sô 94/20191QH14 thi lâp dây clti hô so
theo quy dinh tai khoân I , 3, 4 và khoàn 5 Diêu l4 Thông tu này.

2. Trinh tg tâp, xù lÿ hô so x6a ng t+i Chi csc Thué hoêc Chi cuc F[ài quan

a) Oôi vôi hà so cüa nguoi n§p thué thu§c dôi tuqng dugc xôa no theo
quy dinh tai khoân 6 và khoân 7 Diêu a Ngh! quyêt sô 94l2Al9lQHt4 gùi dên
Chi cgc Thué ho{c Chi cuc Hài quan noi nguùi nQp thué ng tièn thué.

Chi cgc Thué ho{c Chi cpc Hâi quan tiép nhân, phân công bq phan quàn
lÿ .,q ho{c bô phân dugc giao xù tÿ .,q rà soât hô so cùa nguùi nôp thuê.

Truùng hq p ngr.roi nqp thué khOng"thu§c dôi tugng dugc xôa no thi trong
thùi gian 15 (muèi làm) ngày làm viêc kê tu ngày nh{n dù hô so, Chi cuc Thuê
hoàc Chi cpc Hâi quan thông bâo cho nguài n§p thué theo mâu .O OTZXOANO
ban hành kèm theo Thông tu này.

Truong hcr-p nguùi nQp thué thuôc dôi tuqng dugc xôa ng nhung hô so lâp
chua dung.ho{c chua dây dü theo quy ilinh thi trgng thùi gian l0 (muùi) ngày
[àm viêc ké ttr ngày tiép nhan hô so, Chi cuc Thué hopc Chi cgc Hài quan thông
bâo cho nguùi nçp thué bô sung hÀ srr theo mâu sô ozTXOANO ban hành kèm
theo Thông tu này.

'l'ruong hgp rrgurii nôp thué thuôc dôi tuong duo. c xôa ng và hô so dày du
theo quy dinh thi trong thôi gian l5 (muôi lâm) ngày làm viêc kê tù ngày nhân
dü hô so, Chi cuc'l'hué hoàc Chi cqc Hâi quon lâp vàn bân dè nghi x6a no rheo
mâu s6 02IVBDN-2 ho4c mâu sô 03/VtsDN-Zbanhành kèm theô Thông tu này,
kèm theo hô so, gui Cgc Thué hoàc Cpc Hâi quan.

b) D6i vôi hô so do Chi cuc Thué hoëc Chi cuc Hâi quan lfp
Càn cû tirng clôi tugng duoc x6a ng theo quy dinh tai khoân 1,2,3, 4 và

=,>.r.-r.!!H;ë--. ..
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klroârr 5 Dièu a Ngh! quyér. *6gqtzolglQHl4. Chi cuc Thué hoàc Chi cuc Hài
quan lâp dày dù hô so theo quy dinh tai khoàn 2 Diêu 4, 5, 6,7, 8, 9, tL), I I và
khoân 2 Dièu l2 cùa Thông tu này.

Truùng hqp chua dày dù hà so thi bô phân quân lÿ 
^q 

hoàc bQ phân dugc
phân công xt1 l-v ng thuôc Chi cuc Thuê hoàc Chi cpc Hâi qual bâo câo lânh d4o
Chi cr,rc Thué hoàc Chi cuc Hài quan pnOi hoo vôi co quan, tô chric, câ nhân cô
liên quan aé Uô sung hô so.

Truùng hqp dày dü hà so, Chi cyc Thué hoâc Chi cuc Hài quan lâp van
bàn công khai danh sâch nguài nôp thué ducvc dè ngh! xôa ng, niêm yét công
khai liên tqc trong thùi gian 30 (ba muoi) ngày t4i tru sô Uy ban nhân dân xâ,

!.
phuông, thi trân noi nguùi nQp thuê dàng kÿ {!u chi hoat dông kinh doanh và tai
tru sô Chi cçrc'Ihuê hoêc Chi cgc Hâi quan dê câc co quan, tô chûc, câ nhân co

ÿ kién ph+ trôi; tông hqp danh s'âch nguoi nôp thué dù dièu kiôn xôa ns và lâp
vàn bàn dê nghi xôa no ttreo mâu sô 0I/VBDN ban hành kèm theo -fhông tu
này, kèm theo hô so. gùi CUc ThLrô hoàc Cqc Hài quan.

. 3. Trinh t$ lâp, xù lÿ hÀ scr xôa no tai Cçrc'Ihué hoirc Cuc F[ài quan, Cuc
Kiêm tra sau thông quan

a) Eôi vôi hô so cùa nguùi n§p thué thuôc dôi tuong dugc xôa no theo
quy dinh tai khoàn 6 và khoân 7 Eiêu a Ngh! quyêt sô94/?019/QHl4 güi dên

\J

Cqc Thuê hoâc Cuc Hài quan, Cqc Kiêm tra sau thông quan noi nguÙi nôp thuê
ng tièn thué.

CUc Thué ho{c Cgrc Hâi quan, Cr;c Kiénr tra sau thông quan tiép nh4n,
phôn công bq phâl quân lÿ nq ho{c bQ phân duoc giao xù Iÿ n,J rà soât hô scv

cùa nguôi nQp thuê.

Truùng hqp nguùi nôp thué không thu§c clôi tuçrng dgvc xôa ng thi.trong
thùi gian tS (muAi lam) ngàÿ Iàm viÇc kê tùr ngày nhfln dù hô so, Csc Thué. hoac

CUc Hâi quan, CUc Kiêm tra sau thông quan thông bâo cho nguôi nôp thuê theo
mâu sô 0ID(OANO ban hành kèm theo Thông tu này.

Truùng hqp nguôi nôp thué thuôc dôi tuqng dugc xôa ng nhtmg hô so lâp
chua dfing .hoëc chua dày dü the.o quy dinh thi trong thÔi gian l0 (muoi) n.g.uy

làm viÇc kê tri ngày tiêp nhân hô scv, Cuc Thuê hoéc.Cuc Hài quan, Cuc Kiêm
tra sau thông quan thông bâo cho nguôi n§p thuê bô sung hô so theo rnâu sô

02/XOANO ban hành kèm theo Thông tu này.

Truùng hqp nguoi nôp thué thuôc aôi tugng dugc xôa ng và hô so dày dü

theo quy ttinh thi trong thôi gian 15 (muài làm) ngày làm viÇc kê tri ngày nhân

dù hô so, b§ phân quàn lÿ nq hoâc bÔ phân duo. c phân công xù lÿ no thu§c cpc
Thué ho{c Cgc Hâi'quan, CUc Kiém tra sau thông quan lflp vàn bàn dè ngh! x6a
no theo rnâ,, tô 02IVBDN-2 ho{c mâu sô 03/VBDN-2 ban hành kèm theo

firOng tu này, dg thâo Qqyét dlnh xôa ng theo mâu sô OliQEXN-l ban hành

kèm theo Thông tu này. aôi vOi truông hqp xôa lq tlr"e: ,!u* q"I:l cùa Chü
tich Üy ban nhân dân câp tinh, kèm theo hô so, chuyên bq phân nghiêp vg ho{c
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phâp ché dê thâm dinh-

B§ phân nghiêp vu hoàc phâp ché xem xét, thâm dinh hô so do bÔ-phân quàn

lÿ nq troai Uq phan duo. c phân tông 
"q 

lÿ no chuyèn dén. Thoi gian thâm dinh hà

so trong vông 07 (bây) ngày Iàm viÇc kê tir ngày nhân duoc dây dù hô so.

Sau khi nhân duoc ÿ kién thâm dinh, châm nhât trong thùi gian 15 (rnuài
lâm) ngày làm viêc, bô phân quàn lÿ ng hoàc b§ phân ducvc phân công xù lÿ no
tông hqp, trinh Cuc truong Cuc Thuê ho{c Cgc truông CUc Hâi quan, Cuc
truông Cgc Kiém tra sau.thông.quan phê duyÇt, gùi Uÿ ban nhân dân câp tinh
noi nguùi n§p thuê ns tiên thuê xem xét ban hành Quyêt dinh xôa no dôi vôi
truong hgp.xôa ng thuôc thâm ayVèn cüa Chù tich Üy ban nhân dân câp tinh
ho4c güi Tông cuc Thuê. ho{c Tông cr,rc Hài quan dôi.vôi truùng hqp xôa no
thu§c thâm quyên cùa Tông cuc truông Tông cuc Thuê hoêc Tông cqc trtrông
Tông cuc Hài quan, Bô truông Bô Tài ch[nh, Thü trrông Chfnh phü.

b) Dôi vôi hô scv do Chi cr-rc Thué hoâc Chi crlc t'lài quan gtii dén

Cuc Thué hoâc Cuc F{ài quan tiép nh4n, phân công bô ph.in quàn ly ng
hoirc bQ phân d.rrgc giao xrr lÿ ng rà soât hô so cùa Chi cuc Thuê hoàc Chi curc

Hâi quran güi dên.

Truong hqp nguôi uQp thué không thr-rôc dôi tuqng dugc xôa ncr rhi trong
thài gian l5 (muài làm) ngày làm viêo ké tu ngày nhârr <1ù hà so, Cqc l'hué 6o?9
Cuc Hâi quan thông bâo cho Chi cuc Thué hoàc Chi cuc Hâi quan theo mâu sô
0I/XOANO ban hành kèm theo Thông tu này.

Trubng hqp nguùi nôp thué thu§c dOi tuqng dugc xôa ng nhr-mg hô so lâp
chua dring .hoê" chua dây dù theo quy dinh thi ,trong thài gian l0 (muôi) ngày
làm viêc kê tir ngày tiêp nhân hô so, CUc Thuê hoàc CUc Hài quan thông bâo
cho Chi cuc Thué hoàc Chi cuc Hâi quan dé hoàn chinh, bô sung hô so theo mâu
sô O2IXOANO ban hành kèm theo Thông tu này.

. Truông hE, nguôi nôp thué thu§c eéi tuqng dugc xôa no theo quy dinh tai
Diêu 4 Nehi quyêt sô 94/2A19lQHl4 và hô so dây dü theo quy d[nh thi trong thoi
gian 15 (muùi lârn) ngày làm viêc ké tù ngày nhên dù hô so, Cgc Thué ho{c Cuc
Hâi quan tông hqp danh sâch nguôi nôp thué dù dièu,kiên xôa ng và lfp vàn bân
dê ngh! xôa ng theo mâu sô 0I/VBDN ho{c mâu sô 02/VBDN-2 ho{c mâu sô
03/VBDN-2 ban hành kèrn theo Thông tu này, dr.r thâo Quyét dinh x6a ng theo
mâ, rô 0l/QDXN-t ho4c *âu sô OI/QDXI{-2 ban hành kèm rheo Thông ru này
oôi voi truùng hqp xôa nq thu§c thârn quyèn cùa chù tich Üy ban nhân dân câp
tinh, kèm theo hà so, chuyên bô phân nghiêp vU hoàc phâp ché dê thâm dinh.

Bô phqn nghiÇp vu ho{c phâp ché xem xét, thâm dinh hà so do bô phân quàn
lÿ ,q troëc Uô phan arrq" phân tông xù lÿ nq chuyên dén. Thài gian ttrâm ainfi nô
so trong vông 07 (bây) ngày Iàm viÇc kê ü ngày nhân duo. c dày dù hô so.

Sau khi nh?n duqc ÿ kién thâm dinh, ch4m nhât trong thài gian l5 (muoi
làm) ngày làm viÇc, bô phan quan lÿ- no ho{c bs phân dugc phân công xù lÿ ncr
tông hqp, trinh cçc truông cuc'l'hué ho{c cuc truông cuc Hâi quan phê duyêt,

.., <.-,--.- q+-É.**---ra_r.
.. ..--. L-.l}.rb. nÀ. ..--.
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güi Uÿ ban nhân dân.câp tinh noi nguài nQp thué no tièn thué xem xét ban hành
quyèt dinh xôa ns dôi vôi truong hqp thuôc thâm quyên cùa Chù tich Uy ban
nhân dân câp tinh hoàc gùi Tông cr,rc Thuê hoàc Tông cgc Hài quan dôi vôi
truàng hcrp thuôc thâm qryèn cùa Tông cuc truong Tông cçrc Thué hoàc Tông
cçrc truông Tông cuc Hâi quan,BQ truông Bô Tài chinh, Thü tuông Chinh phü.

c) Dôi viri hè so do Cuc Thué hoàc Cuc Hâi quan, Cuc Kiém tra sau thông
quan l4p

Càn cu ttmg dôi tugng dugc xôa no theo quy dinh t4i khoân 1,2,3,4 và
khoàn 5 Eièu a Nghi q,ryét s6 gqZOlglQHt4, Cuc Thué hoàc Cuc Hài quan,
Cuc Kiém tra sau thông quan noi nguài nôp thué no tièn thué Iâp dày dù hti so
theo quy dinh tai khoàn 2 Eièu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, I I và khoàn 2 Dièu 12 cùa
Thông ttr này.

fruong hgp chua c1ày dù hô so thi bô phân quàn lÿ nq hoêc bô phân drrcrc
phân công xü lÿ no thuôc Cçrc Thuê l'roàc Cuc Hài quan, Cuc Kiêm tra sau thông
quan bâo câo lành dao Cgc Thuê hoàc Cuc tlài quan, Cçrc Kiêm tra sau thring
quan phôi hqp vôi co quan, tô chuc, câ nhân co liên quan dê bô sung hè so.

Truong hcro dày dù hô.so, bô phàn quân lÿ no hoâc bô phân duoc phân
công xü lÿ no thuôc Cr;c Thuô ho{c CUc Hâi quan, Cçrc Kiêm tra sau thông quan
thr,rc hiÇn dàng tâi công khai danh sâch nguùi nôp thué dugc di ngh! xoa ng trên
trang thông tin diÇn tù cüa Cgc Thuê ho{c CUc Hài quan, Tông cuc Hâi.quan;
tông hgp danh sâch nguài nQp thuê dù diêu kiên xoa ncv và l{p vàn bân dê ngh[
xôa ng theo mâu rô OtfVgDN ban hành kèm theo Thông tu này, dr; thào Quyét
dinh xôa nq rheo mâu sti 0I/QDXN-L ho4c *â, sti Ol/QDxN-2 ban hành kè,m

theo Thông tu này aôi vOi truùng hsp xôa no thuôc thâm quyèn cüa Chù tich Üy
ban nhân àan 

"âp 
tinh, kèm theo hà so, chuyên bô phân'nghiÇp vu ho{c phâ;

cné aê thâm dinh.

B§ phân nghiêp vU hoàc phâp ché xem xét, thâm dinh hô scr do b§ ph{n qurin
Iÿ .,q ho{c bg ph4n duoc phân công xq tÿ ng chuyèn dén. Thài gian thâm dinh hô
so trong vông 07 (bây) ngày làm viÇc kê tù ngày nhfln duoc dây dù hô s<v.

Sau khi nh4n dugc ÿ kién ttrâm dinh, chflm nhât trong thùi gian l5 (muùi
làm) ngày làm viÇc, b§ phan quân lÿ ng hoac bô phân dugc phân công xù lÿ nq
tông hqp, trinh Cr.rc truông Cr,rc Thué ho{c Cyc truông Cpc Hâi quan, Cuc
truông Cgc Kiêm tra sau.thông quan phê duyÇt, gùi Uÿ ban nhân dân câp tinh
noi nguoi nQp thué ng tièn thué xem xét ban hành q.ryét d[nh xôa no dôi vôi
truùnghqp thu§c thâm.quyèn cüa Chù t!ch.Uy ban nhân dân câp tinh.hoflc gyi
Tông cqc Thuê lio{c Tông cgc Hâi quan dôi vôi truàng hqp thu§c thâm quyên
cüa Tông cr,rc truông Tông cuc Thuê ho{c Tông cr,.rc truông Tông cqc Hâi quan,
BQ truông Bô Tài chinh, Thu tuông Chinh phü.

4. Trinh ts lâp, xù lÿ hà so xôa ng tAi Tông cuc Thué ho{c Tông cgc Hâi quan
. ..:.

a) Tông cpc Thuê ho{c Tông cpc Hâi quan tiêp nhfln, phân công bô ph+n
quàn lÿ nq hoâc bô phân duoc giao xù lÿ nq rà soât hô scv cùa Cqc Thuê ho{c
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Cuc Hâi quan, C\rc Kiém tra sau thông quan gùi dén.

Truùng hgp nguôi nôp thué không thuôc dôi tuqng xôa no.thi trong thÙi
gian 15 (muùi làm) ngày [àm viêc kê tir ngày nhân dù hô so, Tông cqc Thuê
hoAc Tông cuc Hài qu.., thông bâo cho Cpc Thué ho{c Cgc Hâi quan, Cr,rc Kiém
tra sau thông quan theo mâu sô 0ID(OANO ban hành kèm theo Thông tu này.

Trucrng hqp nguùi nôp thué thuÇc dôi tugng duoc xôa ng nhtmg hà so lâp
chua düng hoàc chua ctày dù theo quy dinh thi trong thài gian l0 (muoi) ngày
[àm viÇc kê tu ngày tiêp nhQn hô so, Tông cuc Thuê.hoa" Tông cuc Hài quan
thông bâo cho, Cuc Thuê hoâc Cpc Hài quan, Cqc Kiêrn tra sau thông quan dê

hoàn chinh, bô sung hô so theo mâu sô O2IXOANO ban hành kèm theo Thông
tu này.

. T5uong hoo nguoi nQp thué thuQc dôi tuçng dugc xôa ng, hô.so dày dü và
cô sô tiên phat chim.nôp, tiên châry n§p dê nghi, xôa no tù 05 tÿ dông dên duôi
l0 tÿ dông (thu§c thârn quyên qrryêt dlnh cùa Tông cr,rc truông Tông cuc Thuê,
Tông circ trucrng Tông cuc Hâi quan) thi bô phin qurân lÿ n.I hoàc bô phân duoc
phân công xu lÿ ng thuQc Tông ctrc Thuê hoâc Tông cr,rc Hai quan tông hcro, du
thâo Quyêt dinh x6a no theo màr-r sô 0[/QDX.N-3 ban hành kèm theo Thông tt-r

này, gûi lày ÿ kiên bQ phan p-hâp chê cüa. Tông cuc Thuê hoéc Tông cuc Hài
quan, trinh Tông cpc truông Tông ctrc Thuê ho{c Tông cr,rc truông'tông cuc Hài
quan ban hành Quyêt dinh xôa ng.

. Trurirrg lrqp nguùi nQp thué thuQc dôi tuqng dugc xôa ng, hô.so dày cIü và
cô sô tiên ph4t ch4m |ôp, tiên chQm. n§p dê nghi xôa ng ttr l0 tÿ dông dên duôi
15 tÿ dông (thu§c thâm quyên quyêt dinh cùa BQ truong Bô Tài chrnh) thi bô
phân quàn lÿ ng hoàc bô pl]â" duoc phân công xu,lÿ no thuôc Tông cpc Thuê
hoàc Tông cuc Hâi quan tông hgp, d$ thâo Quyét dinh xôa ng theo mâu sô
0t/QDKI\i-4 ban hành kèm theo Thông tu này, güi lây.ÿ kién bô phân phâp ché
cùa Tông cuc Thuê ho§c Tông cpc Hài quan, trinh Tông cqc truông Tông cuc
Thuê hoàc Tông cgc truông Tông cgc Hâi quan phê duyÇt, kÿ trinh Bq Tài chinh
xem xét ban hành Quyêt dinh xôa no.

, Truong hqp nguôi nôp.thué thuçc dôi tuqng dugc xoa ng, hô so dày dü và
cô sô tiên phqt 

".hâr" 
n§p, tiên châm nôp dê nghi x6a ng tri 15 tÿ dông trô lên

(thuÇc thâm quyên quyêt dinh cùa Thü tuông Chinh phù) thi bô phâlquàn lÿ nq
ho{c bô ph4n duoc phân công xù lÿ ng thuQc Tông cgc Thuê ho{c Tông cuc Hài
quan tông hqp, dçr thâo Quyêt dinh xôa ng theo mâu sô OI/QDXI'{-5 ban hành
kèm theo Thông tu này, grri lây ÿ kién bQ phin phâp ché cùa.Tông cqc Thué
hoàc Tông c:uc Hài quan, trinh Tông cqc truông Tông cuc Thuê hoâc Tông cuc
truông Tông cuc Hài quan phê duyÇt, trinh tsô'l'ài chinh, kÿ trinh Thù tuông
Chinh ph[r xem xét ban hành Quyêt dlnh x6a ng.

Dièu 17. Công khai, güri Quyét dinh xôa ng fièn phgt ch{rn nQp, tièn
ch$m nQp và tlièu chintr sô tièn phat chfm nQp, tièn ch{m nQp tlugc xôa nq

1. Châm nhât là 05 (nàm) ngày làm viÇc ké tri ngày ban hành, co quan
quân lÿ thué thuc hiên công khai quyét dinh xôa no trên trang thông tin diên tù



quan
nÔp,

15

nhu sau:

. a) Truimg. hgp xôa nq thrr§c thànr q,ryè. cüa Chù tich tJy ban nhân dân
câp tinh thi Quyêt dinh xôa ng dugc dàng tài trên trang thông tin diên tù cùa Cuc
Thuê hoàc Ctrc Hâi quan, Tông cuc Hài quan;

. b)"Truùng hqp xoa.no thuôc thâm quyè.r cüa Tông cuc truông Tông cuc
Thuê, Tông cuc truông Tông cuc Hâi quan, BQ truông Bô Tài chinh, Thù tuông
Chfnh phù thi Quyét dinh xôa ng dugc dàng tâi trên trang thông tin diên tù cùa
Tông cr,rc Thuê và Cuc Thuê ho{c T'ông cuc Hâi quan và Cuc Hài quan.

2. Co quan quân lÿ thué noi nguôi nôp thué ng tièn thué güi Quyét dinh
xôa no ngay sau khi kÿ.ban hành cho co quan dàng kÿ kinh doanh hoàc co qu_an

c6 thâm. quy§n câp giây phép. thành lâp và hoat d§ng hoic co quan cô thâm
quyên câp giây phip hành nghê trên dla bàn và co quan qurân lÿ thuê quàn lÿ chi
nhânh, don v! tn;c thuôc, vân phông dai diên. dia diêm kinh doanh.

3. Bô phân. quàn tÿ nq hoàc bQ ph4n dr"rgc.phân công yu lÿ no thuôc co
quan quàn lÿ thuê noi nguùi nôp thuê no tiên thuê nhâp Quyêt dlnh xôa ng và9
ürng dung quàn lÿ thuê trong thoi gian 05 (nàrn) ngày làm viêc kê tu ngày Quyêt
dlnh xôa ng duoc ban hành.

4. Bô phân,ké toân thué hoàc b§ phân du-o. c phâ.n công xu lÿ ng thu§c co
quàn lÿ thuê ncri nguôi n§p thuê ng tiên thuê diêu chinh lai sô tiên châm

tiên phat châm n§p trên frng dung quân lÿ thuê (nêu cô).

Chu'ong IV
rrÔ so rà rniurr rU; THÜ TUC HÛv KHoANH No'r'rÈN THUÉ,

nûv xôa Ng TtÈN rHAT cHâ.M Nep, TIÈN cI{ôM IrlQp

Dièu 18. Câc truùng hqp hüy khoanh ng tièn thué, hüy xoa ng'tièn
phat chfm nQp, tièn ch$m nQp

. 1. Nguài n§p thué da duoc khoanh ng, x6a ng nhtmg co quan cô thàm
quyên, co quan quàn lÿ thuê phât hiÇn viêc khoanh ng, x6a ng không dring theo
quy dinh tpi Ngh[ quyêt sô 94/20 t9lQH14.

2. Nguôi nôp thué dâ dugc khoanh ng, xôa ng mà quay lai sàn xuât, kinh
doanh, tru dôi tuqng duoc xoa ng quy dinh tai khoân 6 và khoàn 7 Dièu 4 c[ra
Nghi q,ryét t6 gqtzotglQH14.

3. Câ nhân, câ nhân kinh doanh hoàc nguÙi dai diên h§ gia dinh, chù hQ

kinh doanh, chù doanh nghiÇp tu nhân, chù công ty trâch nhiêm hüu han mÔt

thành viên do câ nhân làm chù sô hùu cùa nguài nÔp thué da dugc khoanh no,
xôa ng thành lâp doanh nghiÇp hoâc co sô sân xuât, kinh doanh mÔi, tru dôi
tugng dugc xôa ng quy dlnh tâi t<noan 6 và khoàn 7 Eièu 4 cùa Nghi q.ryét rô
94/2019lQr{14.

Dièu f9. Hà scr hüy khoanh ng tièn thué, hüy x6a ng tièn phgt ch$m
nQp, tièn ch{m nQp
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l. Dôi vôi nguài nôp ttrué Ui hùy khoanh ng, hüy xôa ng quy dinh tqi
khoân 1 Dièu 18 Thông tu này

a) Quyét dlnh khoanh ng ho{c Quyét dinh xôa ns dâ ban hành;

b) Quyét dinh ho{c két luân cüa co quân cô thâm q,ryèn, co quan quàn lÿ
thué vè viêc khoanh ng, xôa ng không dring quy dinh.

2. Eôi vôi nguùi nôp thué bi hüy khoanh ng, hùy x6a ng quy dlnh tai
khoân 2 Dièu 18 Thông tu này

a) Quyét dinh khoanh ng hoflc Quyét dinh x6a ng dâ ban hành;

.b) Thông bâo bàng vàn bàn cùa co quan dâng kÿ kinh doanh ho{c co quan
c6 thâm quyên câp giây phép thành lâp và ho4t d§ng holc co quan cô thâm,,\.,
quyên câp. giây phép hành nghê holc biên bàn xâc nhân vôi chinh quyên dla
phuong vê viêc nguoi nQp thuê dà duoc khoanh ng. xôa no quay lai sàn ruât
kinh doanh.

;. Flrii vôi nguiri nôp thué b! hüy khoanh ng, hùy xôa no quy dinh tai
khoàn i Dièu l8 -thông tu này

a) Quyét dfnh khoanh no hoâc Quyét dinh x6a ng dà ban hành;

. b) ThOqg bâo bàng vân bân cùa co quan dang kÿ kinh doan.l,, ., quan cô
thâm quyên câp giây phép thành lâp v.a ho4t d§ng, co quan cô thârn quyên c3R
giây phép hành nghê ho{c bàn sao giây chimg nhpn dàng kÿ kinh doanh, giây
chimg nhân dàng kÿ doanh nghiêp, giây chfmg nhgn dàng kÿ hqp tâc xà, giây
chimg nh4n tlâng kÿ hô kinh doanh, giây phép thành lâp và ho4t dông, giâ.y phép
hanh nghê chfmg minh vê vi§c thành i4p doanh nghiÇp ho{c co sô sàn xuât, kinh
doanh môi cùa câ nhân, câ nhân kinh doanh ho{c nguùi dai diên hô gia dinh,
chù h§ kinh doanh, chù doanh nghiêp tu nhân, chù công ty trâch nhiÇm hùu hqn
môt thanh viên do câ nhân làm chù sô hüu cüa nguôi n§p thuê dà duoc khoanh
ng, xôa no.

Dièu 20. Trinh tqr, thü tgc hüy khoanh ng tièn thué, hüy x6a ng tièn
phgt chim nôp, tièn chim nQp

l. Bô phân quân lÿ .,q hoàc bô ph4n duo. c phân công xù lÿ ng chü tri, phôi
hqrp vôi câc bô phftr r"ri tiên quan lfp dày dù hà so hùy khoanh ng, hùy xôa ng
theo quy dlnh tqi Dièu l9 Thông tu này.

a) Dôi vôi truong hqp hùy khoanh ng

Bô phôn qugn 1ÿ .q hoÉc bô phâ.n ducy. c. giao nhiÇrn vçr xù lÿ n.r.r thuôc co
quan quÉrn lÿ thué noi nguôi nqp thuê nq tièn thué lâp vàn bàn cIè nghi hüy
ktp^"\ ns, d$ thâo Quyét dinh hùy khoanh nÇ theo mâr, sô 0I/QDHKN-I ho{c
mâu sô 0[/QDHKN-2 ban hành kèm theo Thông tu này, trinh thù trucnrg c<r

quan quân lÿ thué noi nguùi n§p thué ng tièn thué, trong dô nêu rô lÿ do, càn cu
dê nghi hüy khoanh no.

Trong thôi gian 03 (ba) ngày làm viêc ké dr ngày nh4n dugc tù trinh và hà
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scr dè ngh! hüy khoanh nû, thù truong co quan quân lÿ thué noi nguùi nôp thr-ré
ng tiên thuê xem xét ban hành Quyêt dinh hùy khoanh no.

b) Dôi vôi truùng hqp hùy xôa ns

Bô p!ân quàn lÿ nq hoéc.bô phqn dtroc phân công *q lÿ no thuôc co quan
quàn lÿ thuê noi nguôi nôp thuê no tiên thuê lâp vàn bàn dê nghi hùy xôa ng và
du thâo Quyét dinh hüy xôa no, trinh thù truong co quan quân lÿ thué noi nguoi
nQp thué no tièn thué.

Trong thùi gian 03 (ba) ngày làm viêc kê tir ngày nhân duo. c tô trinh và
hô so dè nghi.hùy xôa ng, thü truông co.quan quân lÿ thué noi nguôi nQp thué
ng tiên thuê dê nghi c<r quan cô thârn quyên hüy x6a ncy theo trinh tr.r sau:

Truàng hqp quyét dinh xôa ng do Chü tlch Uy ban nhân dân câp tinh kÿ
ban hành thi Cqc t'huê hoâc Cuc F[ài quan, Cr,rc.Kiêm tra sau thông quan güi Uÿ
ban nhân dân câp tinh noi nguoi nôp thué no tièn thué xem xét ban hành Quyét
dinh huy xôa no theo nrâu sd OIIQOHXN-I hoéc màu sô 0I/QDHXN-2 ban
hành kèrn theo Thông tu này.

_ Truong hqp q,ryét dlnh xôa ng do Tông cr;c trurông Tông cLrc Thué hoàc
Tông ctrc trucrng Tông cÇrc Hài qLran, Bô truông Bô Tài chinh, Thù tu6ng Chinh
phü kÿ ban hành thi Cqc Thué ho{c Cuc Hâi quan, Cuc Kiém tra sau thông quan
güi Tông cçrc Thué ho{c Tông cuÇ Hài quan xem xét hùy xôa no theo mâr, sô
OI/QDHXN-3 ban hlnh kèm theo Thông tu này ho{c gùi Tông cuc Thuê hoàc
Tông cuc Hâi quan dê trinh Bô truông Bô Tài chinh, Thü tuông Ch(nh phü xem
xét hüy xôa ng theo mâu sô ttt/QDF[XN-4, mâu sO utlqOHXN-s ban hành kèm
theo Thông tu này.

2. Cllarn nhât là 05 (nànr) ngày làm viêc ké tu ngày ban.hành, ccr quan
quàn lÿ thué thuc hiên dàng tâi Quyét dlnh hüy klroanh ng, Quyét dfnh hüy xoa
ng trên trang thông tin diÇn tù nhu sau:

a) Truùng hqp khoanh ng thuôc thâm quyèn cùa co quan quân lÿ thué noi
nguôi nôp thuê no tiên thuê thi Quyêt dinh hüy khoanh no dugc dàng tâi trên
trang thông tin diÇn tù cùa Cgc Thuê hoâc CUc Hài quan, Tông cuc Hài quan.

. b) Truùng hqp xôa no thuôc thàm quyè., cüa Chù tich Üy ban nhân dân
câp tinh thi Quyêt dinh hüy x6a ng duoc dàng tâi trên trang thông tin diên tû cüa
CUc Thuê hoàc Cuc Hâi quan, Tông cUc Hâi quan.

. c) Truông hÇp x6a ng thu§c thâm quyèn cùa Tông cqc truông Tông csc
thuê hoéc Tông cçc t^rgng Tông cuc Hâi quan, Bô truông Bô Tài chinh, Thù
tuông Chinh phù thi Quyêt dinh hùy xôa no dugc dàng tâi trên trang thông tin diên
tù cüa Tông cçrc Thuê và Cyc Thuê ho{c Tông cuc Hâi quan và Cuc Hài quan.

3. Co quan quân lÿ thué noi nguùi nôp thué ng tièn thué gùi Quyét dinh
hûy khoanh ng ho{c QuyQt di+ hüy xôa ng cho co quan dàng kÿ kinh doanh
hoàc co quan cô thâm quyên câp giây phÉp thành lap và ho4t dQng ho{.c co qua?
cô thâm quyên câp giây phép hành nghê trên dia ban và'co quan quân lÿ thuê
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quàn lÿ chi nhânh, don vi trgc thuQc, vàn phông dai diên, dia diêm kinh doanh-

4. B0 phân. quân tÿ nq hoac bô phâl dusc.phân công.xù lÿ ng thuQc co
quan quân lÿ thuê noi nguài nôp thuê ncr tiên thuê nh4p Quyêt dlnh hùy khoanh
no, Quyêt dinh hùy xoa ng vào. rlmg dUng quân lÿ thuê trong thoi gian 05 (nàrn)
ngày [àm viêc kê tu ngày Quyêt dfnh hüy khoanh no hoàc Quyêt dlnh hüy xôa
ng duoc ban hành.

5. Co qual quàn lÿ thué noi nguùi nôp thué ng tièn thué cô trâch nhiêm
thr,rc hiÇn tinh tiên châm n§p theo quy dlnh cùa Luât Quân lÿ thuê và thu vào
ngân sâch nhà nusc khoân ng dà duro. c khoanh no, xôa no.

Chuong V
cHÉ De rHÔNG TrN, BÂo cÂo

Dièu 21. Trâch nhiÇm bâo câo
. 

-.i.l- Tông cuc Thtrê, Tông cuc Hâi quan, Cqc -fhuê, Cuc Hài quan. Cr,rc

Kiérn ra sau thông qLran, Chi cuc Thué. Chi cuc Hài.quarr cô trâch nhi-Ârn lâp
câc loni bâo câo vê tinh hinh thuc hiÇn khoanh ng tiôn thuê, xôa no tiùn phat
châm nQp, tièn chârn nôp theo Ngh! quyét sô 9412019/QHl4 güi dén co quan
câp trên trçrc tiêp.

2. Tông cr;c Thué. Tông cuc Hài quan.c6 trâch nhiÇm chi dqo, huirng dàn
câc don vi thuQc và trr.rc thuôc thgc hiÇn chê dô thông tin bâo câo theo câc nôi
dung quy d!nh, tông hqp chung cùa toàn ngành.

3. Tông cr,rc Thué, Tông cuc Hâi quan cô trâch nhiêm xây drmg img dyng
công.nghÇ qhông tin dê.hô trq viêc theo dôi,.tông hqp, bâo câo két quâ khoanh
nq tièn thué, xôa nq tièn ph4t châm n§p, tièn châm nÇp trong toàn ngành dâp

' t,'

img viÇc thi hành Nehi quyêt sô 9412O19/QHl4.

Dièu 22. Câc to4i bâo câo

l. Bâo câo dinh kÿ gôm: bâo câo thâng, quÿ I, so két 06 thâng dàu nàm,
09 thâng dàu nàm, bâo câo tông két hàng nâm.

. NOi dung bâo câo: quâ trinh triên khai thr,rc hiên krroanh ng tièn thué, xôa
ng tièn ph4t chpm nôp, tièn ch4m n§p, két quâ khoanh no tièn thué, xôa no tièn
ph4t ch4m nQp, tièn ch4m nôp dal dugc trgng kÿ bâo câo, nêu khô khàn, yuông
mâc trong quâ trinh thr,rc hiÇn, dê xuât kiên nghi và câc nôi dung cu thê khâc
theo quy dinh, yêu càu.

2. Bâo câo tông két 03 (ba) nâm viêc thgc hiên khoanh ns tièn thué, xôa
no tièn phat chfm n§p, tièn chfm n§p rheq Nghi quyét sô g+lZO t g/et I I 4.

Dièu 23. Trinh tg, hinh thric và thùi gian gùi bâo câo

t. Chi cgc Thué, Chi cgc Hâi quan tông hqp, bâo câo két quà khoanh no
-r I .

tiên thuê, xôa no tiên ph4t châm nôp, tiên châm n§p trên dia bàn güi dên Cuc
Thué, Cuc Hài quan.
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. .a) Drio ciio dinh kÿ hàng thâng chfrm nhât là ngày thu 05 cùa thâng sau
liên kê thâng bâo câo;

b) Bâo câo quÿ I ch{m nhât tà ngày A5l4;

c) Bâo câo so t<ét O thâng dàu nâm chim nhât là ngày 05/7;

d) Bâo câo 9 thâng dàu nàm châm nhât là ngày 05/10;

d) Bâo câo tông két hàng nàm châm nhât là ngày 05/01cüa nàm sau lièn.;.
Ke nam bao cao;

. e) Bâo câo tông két 03 (ba) nàm thgc hiÇn khoanh ng tièn thué, xôa ng
tiên ph4t chfm nÇp, tiên ch4m n§p truéc ngày 10 thâng 7 nâm2023.

?. Cv" ltrué, Cuc Hài qqan, Cuc Kiém tra sau thông qugn tông hqp, bâo
câo két quà khoanh ng tièn thué, xôa ns tièn ph4t.châm nQp, tièn châm n§p trên
dia bàn gùi Tông cuc Thuê, Tông cuc Hâi quan; tông hgrp kêt quà xü 1ÿ nq hàng
nâm bâo câo Uy ban nhân dân câp tinh.

. .a) Bâo câo dinh kÿ hàng thang châm nhât là ngày thû l0 cùa thâng sau
liên kê thring bâo câo;

b) Bâo câo quÿ t ch4m nhât là ngày 1Ol4;

c) Bâo câo so t<ét e thâng dàu nàrn ch{m nhât là ngày l0/7;

d) Bâo câo 9 thâng dàu nàm chQm nhât là ngày 1.0/10;

d) Bâo câo tông két hàng nâm chfm nhât là ngày t0/01 cüa nàm sau lièn
.f

kê nàm bâo câo;

. e) Bâo câo tông két 03 (ba) nàm thgc hiÇn khoanh nçr tièn thué, xôa ng
tiên phat oh{m n§p, tiên chpm nôp tnrôc ngày 2O thâng 7 nàm ?023.

. 3. Tông cuc Thué, Tông cuc Hài quqg tông hgp, bâo câo két quâ khoanh
ng tiên thuê, x6a ng tiên ph4t châm n§p, tiên châm nÇp toàn ngành bâo câo BÇ
Tài chinh; tông hqp két quà xü lÿ nq hung nàm và tông két 03 nàm thçc hiên xù
,Jr#sîJ"llquyét s6 gqrzoreiQHl4 bâo câo Bô rài chinh trinh chinh phù

. ,a) Bâo câo dinh kÿ h*e thâng châm nhât là ngày thrir 15 cùa thâng sau
liên kê thâng bâo câo;

b) Bâo câo quÿ I châm nhât là ngày 20/4;

c) Bâo câo so két 6 thâng dàu nàm chem nhât là ngày 2O/7;

d) Bâo câo 9 thâng dàu nàm châm nhât là ngày 20/10;

d) Bâo câo tông két hàng nàm chQm nhât tà ngày 20/Al cüa nàm sau lièn.:
Ke nam bao cao;

e) Bâo câo tông t<ét O: (ba) nàm thgc hiÇn khoanh no tièn thué, xoa no
tièn ph4t châm n§p, tièn chQm nQp truôc ngày 30 thâng 7 nàm 2023.

 .Üy ban nhân dân tinh" thành phô tnrc thuÔc Trung ucrng tông hqp két
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quâ khoanh ng tièn thué, xôa nq tièn phat chim nôp, tièn châm nôp hàng nàm
theo thâm quyèn quy dinh tai diém d Èhoàn 2 và khoân 3 Dièu 6 Nghi quyét sô
94/2O19iQH14 bâo câo HÇi dèng nhân dân cùng câp khi trinh Hôi dông nhân
dân phê chuân quyét toân ngân sâch dia phuong, dàng thü gùi BO Tài chinh dé
tông hçrp bâo câo Chinh phü, Quôc h§i.

5. Bâo câo dugc gùi theo hinh thüc vân bân qua duùng buu chfnh hoàc
bàng phuong thüc diÇn tù néu ctâp rmg dièu kiÇn güi bàng phuong thüc diên tu
theo quy dinh.

Chuong VI
EIÈU KHoÂN THI HÀNH

Dièu 24. HiÇu k;c thi hành

Thông tu này cô hiÇu llrc thi hanh ké tù ngày Nghi qrryét rO
94/2Ol9lQH14 c6 hiÇu lgc thi hanh và dugc tô chric thUc hiÇn trong thôi han 03
nàm kê tu ngày cô hiêu h;c thi hành.

Eièu 25. TÉch nhiÇm thi hành

1. Thü truôrng co quan quàn lÿ thué chiu trach nhiÇm tô chirc thlrc hiÇn
lfp, thâm dinh hè so, .ky trinh và công khai Quyet dinh khoanh ng tièn thué ho{c
QuyQt dinh.xôa ng tiên ph4t chim nQp, tiên chpm n§p, Qyyêt dlnh hùy khoanh
no tiên thuê, Quyêt ttinh hùy xôa ng tiên ph4t ch{m nôp, tiên ch4m n§p theo quy
dinh tpi Thông tu này.

2. Co q.uan quân tÿ thué câc câp c6 trâch nhiêm phô bién, huông dân
nguài n§p thuê thyc hiÇn theo nQi dung Thông tu này-

. 3. Nguü nQp thué thuQc dôi tuqng dièu chinh cüa Thông tu này thgc hiÇn
dày dù câc huông dân t4i Thông tu này.

Trong quâ trinh thyc hiÇr5.néu cô khô khân, vuong mâc, dè ngh! câc tô
chûc, cé nhân phân ânh kip thoi vàn§ Tài chinh dé duoc giài quyét kip thùi./.r,n-

KT. B8 TRrrÔNG
TRT.rOI§G

- Câc Bô, co quan ngang B§, coqruan thuôc Chinh phu
ràn Xuân HàCo qu.an Trung

- HQi dông nhân
uong cùa gâc rJoàn rhê;
dân, tIÿ ban nhân dân, SôTài chinh, Cçc Thué,

Kho b4c nhà nuôc oic tinh, thanh phô tlgc üruÇr Trung uorrg;
- Công bâo;
- Cyc Kiêm tra vàn bàn (Bô Tu phâp);
- Công thông tin diÇn tù Chinh phù;
- Côrrg thông tin diÇn tu BO Tài chinh, Tông cyc Thué;
- Câc dqn vi thuqc B§ Tài chinh;
- Lrru: VT, TC'f NT, QLN (sb».Gv,/@

Noi nh§n:
- Vàn phôngTrung ücrng và câc Ban cùaDàng;
- Vàn phông Quôc hôi;
. Vün phông Chù tich nuuc;
- Van phông't'ông Bi thu;
- ViÇrr Kiilm sât nhàr dârr tôi cao;
- Toà an nhân dân tôi cao;
- Kiêm to.ân nhà nuôc;


