
Máu sổ : 01/BKNT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

BÀNG KÊ NỘP THUẾ C01^ẾBSu^Bộ.TảÌ.Chính) 

Tiền mặt CH Chuyển khoản ũ số: 
Loại tiền: VND • USD • Khác: 

Người nộp thuế: Mã số thuế: 

Địa chỉ: 

Quận/Huyện: Tỉnh, TP: 

Người nộp thay: 

Địa chỉ: 

Quận/Huyện: Tình, TP: 

Đề nghị NH/ KBNN: trích TK số: hoặc thu tiền mặt đẻ 
nộp NSNN theo: TKthuNSNN • TK tạm thu • TK thu hồi hoàn thuế GTGT • 

vào tài khoản của KBNN: Tỉnh, TP: 

Nộp theo văn bản cùa cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước n Thanh tra tài chính • 

Thanh tra Chính phủ • Cơ quan có thẩm quyền khác • 

Tên cơ quan quản lý thu: 

STT 
Số tờ khai/ 

Số quyết định/ 
Số thông báo/ 

Kỳ thuế/ 
Ngày quyết định/ 
Ngày thông báo 

Nội dung khoản nộp NSNN Số tiền 

Tổng số tiền 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:. 

NGƯỜI NỘP TIỀN 
Ngày... tháng... năm... 

Người nộp tiền Ké toán trirởng Thủ trưởng đơn vị 

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
Ngày tháng năm 

Người thực hiện giao dịch 
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Không ghi vào 

khu vực này 

Người nộp thuế: 

GIÁY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
Tiền mặt • Chuyển khoản • 

Loại tiền: VND • USD • Khác: 

Số tham chiếu(1): 

Mã số thuế: 

Mâu số : C1-02/NS 
(ban hành kèm theo Thông tư số 
/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính) 

Mã hiệu: 
SỐ: 

Địa chỉ: 

Quận/Huyện: Tình, TP: 

Người nộp thay: 

Địa chỉ:.... 

Quận/Huyện: Tỉnh, TP: 

Đề nghị NH/ KBNN: trích TK số: hoặc thu tiền mặt 
để nộp NSNN theo: TK thu NSNN • TK tạm thu • TK thu hồi hoàn thuế GTGT • 

vào tài khoản của KBNN: Tĩnh, TP: 

Mở tại NH ủy nhiệm thu : 

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước n Thanh tra tài chính • 

Thanh tra Chính phủ • Cơ quan có thẳm quyền khác • 

Tên cơ quan quản lý thu: 

Phần dành cho người nộp thuế ghi Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/ 
NH phối họrp thu/ KĐNN ghi 

STT 
Số tờ khai/ 

Số quyết định / 
Sổ thống báo 

Kỳ thuế/ 
Ngày quyết 
đjnh/ Ngày 
thông báo 

Nội dung các khoản nộp 
NSNN 

Số 
nguyên tệ 

Số tiền 
VND Mã chương Mã tiểu muc 

Tổng cộng 

Tồng số tiển ghi bằng chữ(2>: 

PHẢN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HACH TOÁN: 

Mã CQ thu: Nợ TK: 

MãĐBHC: Có TK: 

NGƯỜI NỘP TIỀN 
Ngày... tháng... năm... 

Người nộp tiền Kê toán trưởng Thủ trưởng đơn vj 

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
Ngày tháng năm 

Thủ quỹ Kê toán Ké toán trưởng 
(Ghi chức danh, ký, họ tên 

và đổng dầu) 

Ghi chú: Trưòng hợp nộp thuế điện từ: Người nộp tiền, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng cục Thuế (nếu có), Ngân hàng/ Kho bạc Nhà 
nước thực hiện ký sổ; ghi tên; ngày, giờ 
(1) Trường hợp nộp thuê điện từ từ cổng thông tin diện tử của Tống cục Thuế, hệ thống tự động điền số tham chiểu để phục vụ công tác 
quản lý. , , . , 
(2) Trường hợp nộp tiền bàrig VND thì ghi bàng chữ theo tống số tiền VND; Trường hợp nộp tiền bàng ngoại tệ thì ghi bàng chữ theo 
tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ. 



Mâu số : C1-02/PH 
Khône ehi vào (ban hành kèm theo Thông tư số 

' l GIÁY NỘP TIÈN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC /2016AT-BTC của Bộ Tài chinh) 
khu vưc này I—II—I . 

Tiền mặt ũ Chuyển khoản I I ® ^u: 

Loại tiền: VND D USD n Khác: 

Số tham chiếu(1): 

Người nộp thuế: Mã số thuế: 

Địa chỉ: 

Quận/Huyện: Tỉnh, TP: 

Người nộp thay: 

Đja chỉ: 

Quận/Huyện: Tỉnh, TP: 

Đề nghị NH/ KBNN:. trích TK số: hoặc thu tiền mặt để 

đẻ nộp NSNN theo: TKthuNSNN • TK tạm thu • TK thu hồi hoàn thuế GTGT • 

vào tài khoản của KBNN: Tỉnh, TP: 

Mờ tại NH ủy nhiệm thu : 

Nộp theo vãn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước • Thanh tra tài chính n 

Thanh tra Chính phủ • Cơ quan có thầm quyền khác • 

Tên cơ quan quản lý thu: 

Phần dành cho người nộp thuế ghi Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/ 
NH phối hợp thu/ KBNN ghi 

STT 
Số tờ khai/ 

Số quyết đjnh / 
Số thông báo 

Kỳ thuế/ 
Ngày quyết 
định/Ngày 
thông báo 

Nội dung các khoản nộp 
NSNN 

Số 
nguyên tệ 

Số tiền 
VND Mã chương Mã tiểu mục 

Tổng cộng 

Tổng số tièn ghi bằng chữ*2': 

PHÀN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HACH TOÁNắ-

Mã CQ thu: 

MãĐBHC: 

Nợ TK: 

Có TK: 

Ngày tháng. ...năm. 

NGƯỜI NỘP TIÈN NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
Ngày... tháng... năm... Ngày tháng năm 

Người nộp tiền Kế toán trường Thủ trưởng đơn vj Thủ quỹ Kế toán Kê toán trưởng 

Cơ QUAN CÁP CHỨNG TỪ PHỤC HỒI 
Chức danh 

(ký, ghi họ tên, đóng dấu) 





cơ QUAN/CÁ NHÃN ĐÉ NGHỊ 

SỐ 

Mâu SỐ: C1-10/NS 
(Ban hành theo Thông tư 
/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính) 

GIÁY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỐ THUÉ ĐÃ Nộp NSNN số: 

Kính gửi: 

I- THÔNG TIN ĐẺ NGHỊ XÁC NHẬN: 

Người đề nghị xác nhận: -

Địa chỉ: 
Đề nghi cơ quan thuế: -
Xác nhận số tiền đã nộp vào ngàn sách nhà nưởc của : <Tên người nộp thuế> — Mã số thuể: 

Các thông tin cần xác nhận: 

STT Sổ chứng từ Ngày chứng từ Ngân hàng/KBNN thực hiện giao 
dịch nộp thuế 

Nội dung nộp NSNN SỐ tiền Ghi chú 

1 
* 

2 
... 

Tổng công 

Các thông tin khác cần xác nhận: 

Ngày tháng năm .... 

Người lập Thủ trưởng cơ quan/ ngiròi dề nghị 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên và đóng dấu) 
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II- cơ QUAN THUÉ XÁC NHẬN SÓ THUÉ ĐÃ Nộp NSNN 
Cơ quan thuế xác nhận số thuế đả nộp tiền thuế vào NSNN của người nộp thuế: <Tên người nộp thuế> 

Xác nhận đến ngày / / , kết quả như sau: 

Mẫu C1-10/NS (tiếp) 
Mẵ Số thuế: 

STT Sô chứng từ Ngày chứng từ Ngân hàng/KBNN thực hiện giao 
dịch nộp thuế 

Nội dung nộp NSNN Số tiên Ghi chú 

1 
2 

Tổng cộng 

Các thông tin khác cần xác nhận: 

Ngày tháng năm ... 
Cơ QUAN THUẾ ... 

Người đổi chiểu Thủ trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) (ký tên, đóng dấu) 



Mâu sổ : C1-11/NS 
(Ban hành theo Thông tư 

số /2016/TT-BTC của Bộ Tài chính) 

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THƯ TRA SOÁT 

Kính gửi: 

Tên cá nhân/ đơn vị: Mã số thuế: 

Địa chỉ: Quận/Huyện: Tỉnh,TP: 

Thực hiện nộp tiền vào NSNN bàng hình thức: 

Tiền mặt Q Chuyển khoản o Nộp thuế điện tử Q 

Đã được NH/ KBNN: trích TK số (nếu có): 

để nộp vào NSNN theo : TK thu NSNN r~l TK thu hồi hoàn thuế GTGT Q 

Số tiền : (Bằng chữ : 

vào tài khoản của KBNN : 

mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu : 

Ngày thực hiện giao dịch: / 

Nội dung sai sót: 

Tỉnh, TP : 

/ 

Nội dung đề nghị điều chỉnh: 

Đính kèm (chứng từ/tài liệu)-. 

Kính đề nghị: xem xét, giải quyết./. 

ngày ... tháng... năm 

CÁ NHÂN/ ĐƠN VỊ ĐẺ NGHỊ 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có) 

hoặc (kỷ so, ghi họ tên) 




