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(Kèm theo công vàn sô I5î 10/3/2021 cûa Cuc Thué tinh Hà Nam)

I.Bôsung thêm 02 thué tlugc cung câp cho ngucri nQp thué
(Khoân 2 Diêu 3)

Àgom:

- Dich vp tu vân vè thué;

- Dich vU ké toân cho doanh nghiÇp siêu nhô;

Truôc ilây: Tqikhoân I Eièu 2 Thông tu sô ll7\2O\L/TT-BTC chi quy dfnh
dich vu làm thü tuc vè thué.

2. Süra Oôi Oièu kiÇn dg thi câp chrfrng chi hành nghè dich vg làm thü tçc
,è tt uét

Diém mô,i I (khoân 2 Dièu Q: Quy dfnh nguùi dy thi phâi c6 bàng tôt nghiÇp
dai hqc trô lên thu§c ngành, chuyên ngành kinh tê, thuê, tài chinh, kê toân, kiêm
toân, luât hoéc c6 bàng tôt nghiÇp dai h9c trô lên.

Trrôc dây: T1i khoân 4 Eièu 1 Thông tu sô SL1}OL71TT-BTC süa dôi, bô
sulrg khoân 2 Diêu 1 I Thông tu sô 11712012/TT-BTC |20I2|TT-BTC quy dinh: "Cd
bàng tôt.nghiQp tù cao dàng trô lên thuQc câc ngành kinh té, thué, ùi chïnh, ngôn
hàng, kê toân, kiêm toân, luqt hodc câc chuyên ngành khàc..."

Diêm moi 2 (khoân 3 Dièu 4/: Nâng thôi gian công tâc thuc té vè thué, tài
chinh, ké toân, kiém toân tù 36 thângtrô lên dàng thùi bô quy dinh làm trong linh
vsc LuQt (chuyên ngành phâp luât kinh té).

Truôc tTây: Tqi khoân 4 Dièu 1 Thông tu sô sll2}l7lTT-BTC sûa dôi, bô

sung khoân2 Diêu 11 Thông tu sô ll7l2Ùl2lTT-BTC quyd!nh: "...dd cô thü gian
làm viêc trong lînh vwc này tù (û hqi (02) ndm,trô lên tfnh tù thài gian tQt nghiçp
ghi trên quyêt clinh lto(c vàn bàng tôt nghiêp dên thài ihiêm hêt han nçp hô so dàng
l«y dç thi"

3. Don giân hà so dg thi và sra dôi hinh thûc nQp hà str dy thi:
Diém mot (Khoân t Dièu 5l; Don giân hà so dg thi và süa dôi hinh thüc nQp

hô so du thi.

- Bô quy dinh nQp so yéu 1ÿ lich trong hà so thi.

- Bô quy dinh nôp giây tô miên môn thi vi không quy dinh xét miên môn thi
khi ds thi.

- Quy dinh truùng hqp co sô dü liÇu quôc gia vè dân cu dua vào vpn hành thi
nguü du thi không phâi nQp bân scan CMND/thê càn cuôc công dân.

- Quy dinh nguoi dU thi 
"ôp là so dg thi bàng phuong thûc tliên tü qua công

thông tin diên tü cüa Tông cgc Thuê.

Truôc dây: Quy dinh hô so dg thi dusc n§p tryc tiép tai Tông cpc Thué ho{c
nQp quaduùng buu chinh (khoân 3 Diêu 12 Thông tu sô 11712012/TT-BTC).

4. Tô chûc thi:
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Diém moi I (khoân I Eièu Q: Bt; sung quy dfnh vè chi phi dg thi dusc nQp

bàng tièn màt ho4c thông qua thanh toân diÇn tu. Truômg hçp nguÙi dg thi cIâ nÔp

chi phi dU thi nhrmg bô thi thi không dugc hoàn trâlAi câc khoân chi phi ilâ n§p.

Truôc dây: T4i Khoân 5 Dièu 1 Thông tu 5ll2\t7lTT-BTC quy di$: Thi
sinh phâi nQp chi phi cho môi môn dàng ky dU thi theo thông bâo cüa HQi dông thi.

Eiêm moi 2 (khoân t Dièu 8): Quy dinh môi nâm Tông cuc Thué tô chirc it
ntrât ot lcÿ thi.

Traôc dây:T4ikhoân 5 Dièu 1 Thông tu sô 5ll}}l7lTT-BTC (Süa Aôi, Uô

sung.khoân 3 Dièu 13 Thông tu sô LlTl2OlrlTT-BTC) quy dinh môi nàm tô chûc
it nhât 02 kÿ thi.

Diém moi 3: Hinh thirc xü 1ÿ vi pham OOi voi nguôi du thi (Dièu 9)1ch! quy
dinh câc hinh thûc xü 1ÿ vi phpm dôi vôi.nguoi dg jhi. Xü 1ÿ viphqm cu thê AOi voi
ngucri dg thi dugc thgc hiÇn theo quy chê thi do Tông cgc Thuê ban hành.

Truôc elây:Tqikhoân 4 Dièu 13 Thông tu s6 Il7lzOl2lTT-BTC quy dinh cs
thé vè xù lÿ vi ph4m aôi voi nguùi du thi.

5. Miôn môn thi:
Diém môü l(khoân I Dièu t t): Thuhçp dôi tusng dugc miên môn thi phâp

luât vè thué:

- OOi vni nguoi dU thi tlâ cô thü gian làm viÇc trong ngành thué: Quy dinh
chi nhüng nguoi.là công chirc, viên chüc làm công tâc quân tÿ thué và viên chirc
giâng d4y vê thuê và c6 thoi gian 60 thâng liên tqc giü ng4ch dgrg thùiphâi cô thoi
gian tàm công tâc quân 1ÿ thué ho{c giâng day nghiÇp vu thué tôi thiéu 36 tltâng.
Ngoài ra côn quy <l[nh không bi kÿ luât hành chinh trong thi hành công 4r tir hinh
thric khiên ftâch trô lên trong thcri gian 24 thângtinh dén thü ctiém nghi huu, nghi
viÇc.

- Bô quy dinh miên thi môn phâp luât thué AOi voi nguoi tôt nghiÇp ilai hqc
chuyên ngành p.hâp luât kinh té và cô chfmg,chi hành nghè luQt su và giâng viên
môn hgc vè ttué hi câc truôrng dpi hgc, cao dâng.

. Truôc clôy: Tqikhoân 2 Eièu 14 Thông tu s6 L17lz}lzlTT-BTC và khoân 6
Dièu 1 Thông tu sô 5lD\fi TT-BTC quy dfnh miên môn thi phâp luât vè thué chi
càn,Công chric thué, viên chric thué cô ngpch công chirc, viên chüc tù chuyên viên
thuê, kiêm tra viên cao «Iàng thuê, giâng viên trô lên và c6 thùi gian công tâc trong
ngành thué tri ba (03) nàm trô lên khi thôi công tâc trong ngành thué fthông bao

Àgôm truùng hçp bi ky 1u4t buQc thôi viÇc) mà dàng kÿ dU thi lây chümg chi hành
nghè dlch vu làm thü tpc vè thué trong thcri h4n ba (03) nàm t<é ttr ngày cô quyét
tlinh chuyén công tâc, nghi huu ho{c nghï viÇc; nguoi tôt nghiÇp dai hqc chuyên
ngành phâp lu?t kinh té và cô chimg chi hành ng!è luQt su và nguùi clâ làm giâng
viên môn hqc vè thué t4i câc truèmg dqi hgc, cao dâng cô thoi gian công tâc liên tpc
tri 05 nàm trù lên...

Diém mot 2 (khoàn 2 Eièu 11): Siradôi quy dinh vè miên thi môn ké toân

- Bô miên thi môn ké toân AOi vOi nguü 1à giâng viên môn ké toân tqi câc
truùng d4i hgc, cao dâng.
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- Bô sung truùng hçrp dugc miên thi: Nguùi <lâ dat yêu càu môn thi ké toân
tài chinh, kê toân quân tr! nâng cao và côn trong thoi gian bâo luu t4i kÿ thi câp
chimg chi ké toân viên, kiém toân viên do Bô Tài chinh tô chürc.

Diém moi 3 (khoân 3 Dièu 1I): Siradôi quydinh vè miên môn thi phâp luat
vè thué và môn thi ké toân

- Quy dlnh nguùi cô chümg chi kiém toân viên hoàc chimg chi ké toân viên
thay cho giày xâc nhân hành nghê kê toân, kiêm toân nhu quy dfnh tru6c dây.

- Quy dinh chat chë hcrn atii voi truôrng hçrp 1à công chüc, viên chûc công tâc
trong ngành thué. Theo dô, nhirng ngucri dugc miên hai môn thi phâi là công chfrc,
vienlnric giü ngpch chuyên vienlném tra viên thué, chric danh ngfrè ngfriei giân$
viên (hang IIt) tOi ttriéu 10 nàm ho{c c6 ngach chuyên viên chinh, kiêm tra viên
chfnh, chirc danh nghè nghiÇp giâng viên chinh (hang II) trô lên và cô thoi gian làm
công tâc quân lÿ thué ho4c giâng dAy nghiÇp vu quân lÿ thué tOi ttriéu 60 thâng.
Ngoài ra côn quy dlnh không bi kÿ luât hành chinh trong thi hành công vU tri hinh
thûc khién trâch trô lên trong thcri gian 24 thângtinh dén thcri diém nghi huu, nghi
viÇc.

Truôc dây: Tai khoân 6 Dièu I Thông tu sô 5ll2}L7lTT-BTC huông dân:
Miên thi 02 rnôn phâp luat vè thué và ké toân AOi vcri ngucri cô giây chtmg nhân
ctàng kÿ hành lghè kiém toân.ho{c giây chung nhân ctàng kÿ hành nghè ké toân;
CQr,g chüc thuê, viên chirc thuê c6 ng4ch công chric, viên chüc tu chuyên viên thuê,
kiêm tra viên thuê, giâng viên trô lên và c6 thoi gian công tâc liên tgc trong ngành
thué tù 05 nàm trô lên, khi thôi công tâc trong ngành.

6. Câp, thu hài CCHN:
Diêm môi l(khoân 2 Dièu t): Yè hà so dè nghi câp chimg chï hành nghè

dich vu làm thü tuc vè thué huong dân cu thê tirng loai giây tô miên môn thi OOi vcri

truùng hçp cu thê, dèng thùi süa Aôi Uô sung:

- Pô so yéulÿ lich trong hà so dè nghf câp chimg chi hành nghè dich vu làm
thü tuc vê thuê;

- Eôi voi truùng hçp miên môn thi ké toân do c6 thùi gian 5 nàm làm ké toân
thi giây tù chümg minh miên môn thi h sô bâo hiêm xâ hôi thay cho giây xâc nhpn

thùi gian công tâc.

Truôc dây: Thông tu sé, ttllZOl.2ffT-BTC và Thông tu sô sllz}flffl-BTc
$ông quy dlnh cu thé giây tù .hqg minh miên môn thi A§i vgi tung truôrng hÇp trong

hà soxin câp chtmg chi hành nghè dich w làm thü tuc yè thué; ciây tù miên môn thi
ké toân do cô th<ri gran làm công tâc ké toân 5 nàm là giây xâcnhân thü gian công tâc.

Diém moi 2 (khoàn 4 Dièu t ): Bô sung hinh thûc nhan chimg chi qua dlch
vq buu chinh công ich.

Truôc dôy: T4i diém 2.3 khoân 2 Dièu 15 Thông tu sô 117/2OL}1TT-BTC
quy ilfnh chimg-chi hành nghè dich vu làm thü tgc vè thué chi duo. c nhpn tr.uc tiép
tpi co quan thuê.

Diém moi 3 (khoân t Dièu 13); Süa eôi, Uô tung quy dlnh câc truùng hqp bi
thu hài chimg chi hành nghè dich vu làm thü tuc vè thué, cu thé cô 06 truùng hqp
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bi thu trài: rce khai không trung thgc vè thoi gian công tâc trong hà so dg thi, hà so

dè nghi câp chimg.chi hành nghè dich vu làm thü tsc vè thué; Süa chüa, 8jâ mag

hoac gjan iâr, 
"è 

Ua"g câp, giây chimg nhên diêm thi trong hà so dg thi, hà so dè

nghi iâp chümg chî hành nghè dich vu làm thü tsc vè thué; Thi hô nguoi.khâc hoàc

nhù nguoi khâc thi hô; Sü dpng chimg chi kiém toân viên, chimg chi kê toân viên
giâ hoac không cô giâ tri phâp ij, ttoge hà so dè nghi câp chtr.ng chl hành nghè dich
vp làm thü tUc vê thuê; Chtmg chi kê toân viên, chimg chï kiêm toân viên ttâ b! thu
frôi; Ctro ngucri khâc sü dungih.mg chi hành nghè dich vu làm thü tuc vè thué.

Truôc t1ây: Taidiêm b khoân 2 Dièu 17 Thông tu sô tl7l2\lzlTT-BTC chi
quy dinh 02 truong hcp bi thu hôi chimg chi hành nghè dich vu làm thü tug vè t!rué,

dô là: c6 hành vi ttrOng dàng, giüp nguü nQp thué trôn thué, gian tQn thué bi t<ét ân

bàng mgt bân ân,cô hiÇu lgc vè tQi trôn thué và sû dung vàn bàng, chimg chi giâ
trong hô so thi câp CCHN.

7. Vè quân lÿ hành nghè oiii vei nhân viên il4i lÿ thué:

Diém moi 1 (khoân I Etèu Iÿ:86 sung quy dinh vè nguyêntâc hành nghè
cüa nhân viên cl4i 1ÿ thué. Theo dô, nhân viên dai lÿ thué dàng kÿ hành nghè thông
qua.dpi tÿ thué noi ahân viên dai lÿ thué 1à nguoi dai diên theophâp luft cüa dqitÿ
thué ho{c cô hçrp dông lao d§ng làm viÇc và chi du-o. c hành nghè khi Cuc Thué thuc
hiên thông bâo nhân viên d4i lÿ thué dù dièu kiên hành nghè.

Quy dinh rô tt4i lÿ thué không càn gü hà so ttàng kÿ hành nghè cüa nhân viên
mà thsc hiÇn cùng voi hà so dàng ky .âp giây xâc nhân dü dièu kiÇn kinh doanh
dich vu làm thü tgc vè thué ho4c tai thông bâo thay dôi ttrOng tin nhân viên clai 1ÿ

thué.

Truôc t1ây:Thông tu sti ll7/2TILITT-BTC chua quy dinh cu thê.

Diêm môi 2 (khoàn 3 Dtèu 16): Sûa Aôi Uô sung quy dinh vè Ainfr chi hành
, \ -i. ,.

nghê dôi voi nhân viên tt4i 1ÿ thuê:

- Quy dfnh rÇ truùng hçrp nhân viên dai 1ÿ thué bi dinh chï hành nghè dich vu
làm thü tUc vè thué néu không cQp nhat kién thüc ho{c cap nhQt kién thirc không
dürng theo quy cIinh.

Truôc dây: Tqi khoân 2 Dièu 17 Thông tu sô ll7lzOLzlTT-BTC quy dlnh
nhièu truong hqp nhân viên il4i lÿ thué bi dinh chi hành nghè, ffong dô c6 mQt sô
quy itinh nhu: cho ngurii khâc mtrcÿtl hoac sù dung ch{mg chi hành nghè cüa nguüV'e
khâc hoflc hành nghê tai hai ttai lÿ thuê trô lôn trong cùng mQt khoâng thài gian thi
t4i 'l'hông tu môi dâ chuyén nQi dung này thành câc truèrng hqp b! châm dut hành
nghê.

Diêm moi 3 (khoàn 4 Eièu |Q: B6 sung quy dfnh vè châm dtrt hành ngtrè Oôi
1

voi nhân viên dai 1ÿ thuê. Nhân viên tI4i lÿ thuê bi châm dut hành nghê trong câct' !- ' ' .
truùng hçrp: Hét thùi gian dïnh chi hành nghè mà nhân viên d4i lÿ thué không khâc
pfruc dusc sai ph4m; hà3h nghè @i 02 dai lÿ tlué tÿ lên tai môt thoi diém; bi thu
nàl ctrimg chi hành nghè dlch vu làm thü tuc vè thué và vi ph4m khoân 4 Dièu 105
Luât Quân lÿ thué.

Truôc dây: Chua cô quy dinh vè châm dtrt hành nghè aOi voi nhân viên d4i
lÿ thuê.
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Diém moi 4 fthoân 3, khoân 4, khoân 5 Diàu tl: 86 sung trâch nhiêm cüa
nhân viên d4i 1ÿ thué.

a -.,Trong sô 7 khoân quy dlnh vê trâchnhiÇm cüa nhân viên dai 1ÿ thuê thi Thông
tu moi dâ ké thria 4 khoân âuv dinh tai Eièu 5 Thông tu s,i ttl nAifrt-BTC, AànE
thôi bô sung thêm 3 khoân liên quan dén trâch nhiêm cüa nhân viên dai 1ÿ thué, dô là:

ghâf cunq câp dày dü, chinh xâc.thông tin, tài liÇu cüa câ nhân liên quan dén dàng §
hành ng!ê dic.h vu làm thü tuc vê thuê cho dai lÿ thuê; ch4m nhât 30 îgày truôc ngày
không tiép tsc hành nghè phâi thông.bâo bàng vàn bân toi dai lÿ thu6 ncn dang làm
viÇc và chlp hành câc quy dinh vê kiêm tra liên quan clên hành nghê dich w làm thü
tqc vê thuê.

Truôc dây: Quy dlnh tai Dièu 5 Thông tu sô ll7l2Ol2[fT-BTC, trong dô chi
quy dinh 4 khoân.

. q.Bô sung quy ilinh vè c$p nh$t kién thrfrc hành nghè dlch vg Iàm thü tgc
vê thuê (Chu'ong IV):

Thông tu c6 mQt chuong quy dinh vè viÇc câp nhât kién thüc hành nghè dlch
vp làm thü tUc vê thuê, trong dô:

Dièu /S. Dôi tugng câp nhât kién thfrc: 1à nhân viên dai 1ÿ thué và nguoi dàng
kÿ hành nghè dich vu làm thü tuc vè thué. Nhân viên t14i lÿ thué phâi tham gia cpp
nhât kiên thirc hàng nàm.

Dièu 19. Nôi dung, tài liÇu câp rfrpt kién thüc: Câc quy dfnh cüa phâp luQt vè
t\uérphi, 1Ç phi và nQi dung liên quan dén quân lÿ thué; Câc quy dinh cüa phâp luat
vê kê toân doanh nghiêp. Tông cpc Thuê xây dpg chuong trinh khung câc nôi dung

^ , ^., .x
phâi cAp nhât kiên thûc.

Dièu 20. Thèli. gian, hinh thric câp nhât kién thirc: Thü gian cpp nhât kién
thirc tôi thiéu 24 giù trong mQt nàm.

Dièu 21. T6 chirc cQp nhQt kién thûc gôm: Cuc Thué tinh, thành phti tr.uc

thu§c trung uong, Truùng nghiÇp vp Thué, Truông gài duon g cânbç tài chinh; câc
co sô dào tao và câc tô chirc xâ hôi nghè nghiÇp vè dal 1ÿ thué dusc Tông cuc Thué
xâc nhfn.

Truôc dôy: Chua cô quy dfnh vè cap nhat kién thüc.

9. Vè quân lÿ hành nghè eiîi vAi ilai lÿ thué:
Diém môi 1: Süa dôi, bô sung quy dfnh vè Aièu kiên kinh doanh dich vu làm

thü tuc vè thué:

- Süa Oôi eièu kiÇn kinh doanh dich vq làm thü tçc vè thué: cô it nhât hai
\. + A t , r ,1 \ t 'nguü dugc câp chimg chî hành nghê dlch qr làm thü tpc vê thuê làm viÇc toàn thü

gian tai doanh nghiÇp.

- Bô sung dièu kiÇn: cô it nhât mgt nhân viên cl4i 1ÿ thué cô chimg chi ké toân

viên làm viÇc toàn thôi gian t4i doanh nghiÇp eôi v«vi truùng hçrp dàng kÿ cung câp

dich vp ké toân cho doanh nghiQp siêu nhô.

Truôc ctôy: TqiDièu 6 Thông tu sô lt7/2A|2/TT-BTC không quy dinh phâi

làm viÇc toàn thùi gian tqi dai 1ÿ thué.

Diém moi 2 (khoân 3, khoân 4 Dièu 2): Yè câp giây xâc nhQn <lü dièu kiên

i;
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kinh doanh dich vs làm thü tsc vè thué:

- Bô sung quy dinh ,è trintr thric nQp hô so dàng kÿ câp giây xâcnhan dü dièu
kiên kinh doanh ai.n rU làm thü tpc vè thué duoc thUc hiên qua Công Thông tin cüa
-Â Along cuc Inue.

- Rô sung quy dinh trên giây xâc nhfn dü dièu kiÇn kintr doanh dlch 4r làm
thü tuc vQ thuÇ phâi ghi rô p{rpm vi cung câp dlch vU "Dü ttiêu kiÇn cung clp câc

dich vu vê thuê" hoàc "Dü diêu kiÇn cung càp câc dich vu vê thuê và cung câp dich
vu ké toân cho doanh nghiêp siêu nhô".

Truôc dây: I{hôyg quy dinh hinh thirc n§p hô so qua duùng ttiên tü và không
ghi rô dich vu trên giây xâc nhf,n dü diêu kiên kinh doanh dich vu làm thü tUc vê
thuê.

Diém moi 3 fthoân 5 Eièu 22): Bô sung quy dinh vè câp lqi giây xâc nhQn

dü dièu kiên kinh doanh dich vu làm thü tuc vè thué.

Truôc thây: Chua cô quy dinh.

Diém moi 4 (Dièu 2ÿ: Bô sung quy dinh dfch vç dai 1ÿ thué cung câp cho
A a, r.nguoi nQp thuê, trong d6 quy dinh dai 1ÿ thuê phâi thông bâo ngay cho nguoi nQp

thué khi dai tÿ ttué ti dinh chi hoëc bi thu trài giâv xâc nhfln dü dièu kiÇn kinh
doanh dich vg tàm thü tgc vè thué mà hçrp dàng cung câp dich vu làm thü tuc vè
thué vôi NNT vân côn hiêu lUc.

Truôc ilây: Chua c6 quy dinh.

Eiém moi 5 fthoân 2, khoân 3, khoàn 6 Dièu 2Q: Bô sung trâchnhiÇm cüa
Dai lÿ thué: pai ty thué phâi duy tri và dâm bâo câc dièu kiÇn kinh doanh dich 4r
làm thü tpc vè thué trong su6t thcri gian ho4t dông; tuyén dUng và quân lÿ nhân viên
dAi 1ÿ thué.theo düng quy ,Ji4; dugc thay m{t nguoi nôp thué cung câp, giâi trinh
theo yêu càu cüa co quan thué câc thông tin, tài liêu trong pham vi hçrp tlàng voi
nguoi nQp thuê.

Traôc dây: Chuacô quy dinh cU thê.

Diôm moi 6 (khoân I Dièu 24): Sûa dôi çy clinh vè mâu biêu, hiû thric và
thoi gian dei lÿ thué nôp bâo câo cho co quan thué.

Epi 1ÿ thué güi thông bâo, bâo câo dén Cuc Thué q,ra công thông tin diÇn tu
cüa Tông cpc thué; Trong thcri hgnO5 ngày làm viÇc gùi thông bâo thay aôi ttrOng
tin nhân viên dai 1ÿ thuê; Chfm nhât là ngày 15/1 hàng nàrn, güi bâo câo tinh hinh
hoat cl§ng dai lÿ thué.

Tru6c dây: Khoân 2 Eièu 8 Thông tu s6 Ll7lz\lzlTT-BTC không quy dlnh
hinh thric gui bâo câo, gui thông bâo thay aôi nnan viên trong vông 10 ngày và chi
güi bâo câo tinh hinh khi co quan thué yêu càu.

Diém moi 7: Süa dôi, bô sung quy tlinh vè Ainn chi ho4t dông kinh doanh
dich vu làm thti tuc vè thué.

- 05 truùng hqp bi dinh chi kinh doanh dlch vr,r làm thü ttrc vè thué néu không
dâp ung ctièu kiÇn: "C6 ft nhât 02 nguoi dugc câp chimg chi hành nghè dlch vu làÀ
thü tqc vê thuê, làm viÇc toàn thü gian t4i doanh nghiêp" trong 03 thâng liên tpc;
Cung câp không clày dü, chinh xâc thông tin, tài liÇu choio qrru, thué; fl6t tO thông
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tin gây thiêt hai cüa lguoi nôp thué sü dung dich vu dai lÿ thué; Sü dsng, quân 1ÿ

nhân viên dai 1ÿ thuê không düng quy d!nh; Không thuc hiên thông bâo, bâo câo
theo quy dinh tùr 15 ngày trô lên so vôi thoi h4n bâo câo ho{c thoi h4n thông bâo
cüa co quan thuê.

- Bô sung quy dfnh ,rè tt ùi h4n dinh chi hoat dông kinh doanh dich vU.cüa
Dqilÿ thuê tôi da không quâ 90 ngày. Co quan quyêt dinh dinh chi 1à Cpc Thuê.

Truôc clây: Thông tu sô l17lzOlzlTT-BTC chua quy dfnh cU thé.

Diém môi I @ièu 2l: Bëi sung quy dlnh vè thu tràl giây xâc nhqn dü dièu
kiÇn kinh doanh dich vu làm thü ruc vè thué. Theo dô, quy dinh cu thé vè truùng
hqp bi thu hài fthoân 1); quy dinh rô d4i 1ÿ thué phâi châm dirt kinh doanh dich vu
làm thü tuc vè thué kê tir ngày Quyét dinh thu hài cüa Cuc Thué cô hiÇu lsc (khoân
2); Wy dfnh rô truùng hçp bi thu hài mà không dusc câp lai (khoân 3).

Trtôc cTôy: Chua cô quy dinh.

10. Kiêm tra kinh doanh, hành nghè dlch vg Iàm thü tgc vè thué cüa tISi
Iÿ thué và nhân viên tl4i Iÿ thué (Dièu 28):

Diém mot 1 fthoàn I Dièu 28):.Quy dinh cp thê hinh thüc kiém tra, nQi dung
kiém.tra tlong dô quy dlnh rô viÇc kiêm tra kinh doanh, hành nghè dich vu làm thür

tqc vê thuê cüa dai 1ÿ thuê duoc tiên hành cùng voi viÇc kiêm tratai tru sô cüa ngucri
i

nop tnue.

Diém moi 2 fthoân 3 Dièu 28): Câc truùng hçrp kiém tra dQt xuât

Diém môi 3: Quy dlnh vè viÇc xû tÿ vi ph4m qua kiém tra, dô 1à dinh chï kinh
doanh dich vu làm thü tpc vè thué hoac thu hài giây xâc nhân dü <Iièu kiÇn kinh
doanh làm thü tuc vè thué cüa dai tÿ thué, dinh chi ho{c châm dnt hành nghè cüàr
nhân viên dai 1ÿ thué. ,d. \':ù

Truôc dây: Thông tu sô ll7l2Tl2lTT-BTC chua quy dfnh cu thé. f ; 'l7,1
11. Stra tlôi quy ilinh trâch nhiÇm cüa NNT r_" d,Ing dich vq cûa dailÿ /

thué (lièu 25): Qyy dinh NNT phâi thông bâo theo mâu dén co quan thué quân ly'
tr.uc tiép chQm nhât OS ngày làm viÇc truôc klhi dai lÿ thué thuc hiên làn dàu câc
công viêc dich vp làm thü tgc vè thué nêu trong hçrp dàng ho{c té ttr khi tpm dùmg,

châm dut dich vs theo hç'p dàng dâ kÿ voi d4i tÿ thué.

Truôc c\ây,: Thông ru sô ttT l2Ol:2ftT-BTC quy dinh NNT phâi gui hçp dàng
lcy vcyi dai 1ÿ thuê.

12. Vè quy ilinh chuyên tiép tùr ngày Thông tu cri hiÇu lgc:

, t2.1. Giây.chrlmg nhQn diém thi, giây chimg nhân diém phüc khâo dâ duoc
câp truôc thùi diêm Thông tu này cô hiÇu lgc c6 grâ ta bâo lrru theo thoi hpn quy
dinh tai Thông tu sô ll7lz\lzlTT-BTC.

12.2. Chtmg chi hành nghè dich vu làm thü tsc vè thué dâ dugc câp theo câc
Thông tu truôc dây cüa Bô tài chinh tiép tpc cô giâ tri nhu chimg chi hành nghè
dlch vu làm thü tuc vè thué quy dinh tai Thông tu này.

l2.3.Irrhân viên dpi lÿ thué dang hành nghè truôc thoi ctiêm Thông tu này cô
hiÇu lgc dusc tiép tuc hành nghè dén hét ngày 3l/1212021 mà không phâi chimg
minh giù cap nhQt kién thric.
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D.a. Giây xâc nh4n dü dièu kiên kinh doanh dich vu làm thü tqc vè thué cüa

tu này,

kiém tra, giâm sât ho4t ttông tô chûc thi, châm
chi hành nghè dich vu Iàm thü tuc vè thué.4/

t

thi, phüc khâo két quâ thi câp chimg


