
B ộ  TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

Số: 20/2010/TT-BTC —— :-------------------- :-------- :-
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

THÔNG T Ư
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính 

về Thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và Nghị định số 
100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật thuế TNCN;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế TNCN, Bộ 
Tài chính hướng dẫn sửa đối, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN 
như sau:

Điều 1. Sửa đổi một số mẫu tờ khai, bảng kê và văn bản kê khai thuế 
TNCN như sau (Danh mục kèm theo Thông tư này):

1. Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tố chức, cá nhân trả thu nhập từ 
tiền lương, tiền công thực hiện theo mẫu số 02/KK-TNCN, Tờ khai khấu trừ thuế 
TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng 
chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá 
nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú thực hiện theo mẫu 
số 03/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế cho các mẫu số 
02/KK-TNCN, mẫu số 03/KK-TNCN và mau số 04/KK-TNCN ban hành kèm 
theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 
100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật thuế TNCN (sau đây gọi tắt là Thông tư số 84/2008/TT-BTC),

2. Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho tô chức, cá nhân trả thu nhập 
từ tiền lương, tiền công cho cá nhân thực hiện theo mẫu so 05/KK-TNCN, và các 
Bảng kê (mẫu số 05A/BK-TNCN, mẫu số 05B/BK-TNCN) ban hành theo Thông 
tư này, thay thế cho các mẫu số 05/KK-TNCN, mẫu số 05A/BK-TNCN và mẫu 
số 05B/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC.
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3. Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập 
từ đầu tư vốn, từ chuyền nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền 
thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cả 
nhân không cư trú thực hiện theo mẫu số 06/KK-TNCN và bảng kê thực hiện 
theo mẫu số 06B/BK-TNCN ban hành theo Thông tư này, thay thê mẫu sô 
06/kK -TN CN  và bảng kê theo mẫu số 06B/BK-TNCN. Bãi bỏ các bảng kê theo 
mẫu số 06A/BK-TNCN, 06C/BK-TNCN và 06D/BK-TNCN ban hành kèm theo 
Thông tư số 84/2008/TT-BTC.

4. Tờ khai thuế TNCN áp dụng chung cho cá nhân cư trú và cá nhân không 
cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai trực tiếp với cơ quan thuế thực 
hiện theo mẫu số 07/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế cho 
mẫu số 07/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC.

5. Tờ khai tạm nộp thuế TNCN (dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện 
nộp thuế theo kê khai) thực hiện theo mẫu số 08/KK-TNCN ban hành kèm theo 
Thông tư này, thay thế cho mẫu số 08/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 
số 84/2008/TT- BTC.

6. Tờ khai tạm nộp thuế TNCN (dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực 
hiện nộp thuế theo kê khai) thực hiện theo mẫu số 08A/KK-TNCN ban hành kèm 
theo Thông tư nàv, thay thế cho mẫu số 08A/KK-TNCN ban hành kèm theo 
Thông tư số 84/2008/TT-BTC.

7. Tờ khai quyết toán thuế TNCN (dành cho nhóm cá nhân kinh doanh) 
thực hiện theo mẫu số 08B/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế 
cho mầu số 08B/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC.

8. Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền 
công, tiền lương và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh thực hiện theo mẫu số 
09/KK-TNCN và các phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, 09B/PL-TNCN ban 
hành kèm theo Thông tư này, thay thế cho các mẫu số 09/KK-TNCN và phụ lục 
theo mẫu số 09A/PL-TNCN, 09B/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 
84/2008/TT-BTC.

9. Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển 
nhượng chứng khoán thực hiện theo mẫu sô 13/KX-TNCN ban hành kèm theo 
Thông tư này, thay thế cho mẫu số mẫu số 13/KK-TNCN ban hành kèm theo 
Thông tư số 84/2008/TT-BTC.

10. Văn bản đề nghị giảm thuế TNCN thực hiện theo mẫu số 18/MGT- 
TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế cho mẫu số 18/MGT-TNCN 
ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC.
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11. Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả 
thu nhập cho đại lý bảo hiếm thực hiện theo mẫu số 01/KK-BH ban hành kèm 
theo Thông tư này, thay thế cho mẫu số 01/KK-BH ban hành kèm theo Thông tư 
số 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký thuế, 
khâu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân làm đại lý bảo 
hiểm (sau đây gọi tắt là Thông tư số 10/2009/TT-BTC).

12. Tờ khai tổng hợp thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả 
thu nhập cho đại lý bảo hiếm thực hiện theo mẫu số 02/KK-BH và Bảng kê thu 
nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm 
thực hiện theo mẫu số 02A/BK-BH ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế 
cho các mẫu số 02/KK-BH, mẫu số 02A/BK-BH ban hành kèm theo Thông tư số 
10/2009/TT-BTC.

13. Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu 
nhập cho đại lý xổ số thực hiện theo mẫu số 01/KK-XS ban hành kèm theo 
Thông tư này, thay thế cho mẫu số 01/KK-XS ban hành kèm theo Thông tư số 
42/2009/TT-BTC ngày 09/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế 
TNCN đối với cá nhân làm đại lý xổ số và khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân 
có thu nhập từ trúng thưởng xổ số (sau đây gọi tắt là Thông tư số 42/2009/TT- 
BTC).

14. Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu 
nhập cho đại lý xổ số thực hiện theo mẫu số 02/KK-XS, Bảng kê thu nhập chịu 
thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số thực hiện theo 
mẫu so 02A/BK-XS ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế cho các mẫu số 
02/KK-XS, mẫu số 02A/BK-XS ban hành kèm theo Thông tư số 42/2009/TT- 
BTC.

15. Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ 
phiếu thưởng, nhận cổ tức ghi tăng vốn góp thực hiện theo mẫu số 24/KK-TNCN 
ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế mẫu số 24/KK-TNCN ban hành kèm 
theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 84/2008/TT-BTC.

16. Bãi bỏ các Phụ lục giảm thuế TNCN (mẫu số 01/KKQT-TNCN, mẫu 
số 02/KKQT-TNCN, mẫu số 03/KKQT-TNCN) ban hành kèm theo Thông tư số 
176/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm 
thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế để thực hiện 
thống nhất theo các tờ khai, bảng kê tại Điêu 1 Thông tư này.

Tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công cho cá nhân làm việc tại Khu 
kinh tế thực hiện kê khai quyết toán số thuế TNCN đã khâu trừ sau khi giảm thuê 
theo các mẫu số 05/KK-TNCN, và các Bảng kê mẫu số 05A/KK-TNCN, mẫu số 
05B/KK-TNCN ban hành kcm theo Thông tư này.
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Cá nhân có thu nhập trong khu kinh tế được giám thuế TNCN thực hiện kê
khai số thuế TNCN được giảm tại Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mầu số 
09/KK-TNCN vả các Phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, 09B/PL-TNCN ban 
hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2 : Bãi bỏ hướng dẫn về hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN quy định 
tại điểm 3.2, Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC và thay thế bằng 
hướng dẫn sau:

3.2. Hồ sơ hoàn thuế gồm có:

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (đôi với các đối tượn£ phải 
quyết toán thuế TNCN);

- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN (đối với những 
cá nhản được giam thuế TNCN do bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiếm 
nghèo có yêu cầu hoàn thuê);

- Chứng từ khấu trừ thuế, biên lai thu thuế thu nhập cá nhân (bản chính).

Cá nhân cư trú có thu nhập từ  tiền lương, tiền công, từ kinh doanh, cá nhân 
chuyên nhượng chửng khoán đăng ký nộp thuê theo thuê suât 20% thuộc đỏi 
tượng phái khai quyết toán thuế; cá nhân được giảm thuế do bị thiên tai, hoả 
hoạn, tai nan bất ngờ, mắc bệnh hiềm nghèo sau khi được giảm thuế có số thuế 
đà nộp lớn hơn số thuế phải nộp, nếu có yêu câu hoàn thuê thì phản ánh vào chỉ 
tiêu ‘T ô n g  số thuế đề nghị hoàn” tương ứng tại các tờ khai, kèm theo các chứng 
từ, biẻn lai nộp thuê.

Căn cứ vào yêu cầu hoàn thuế phản ánh trên tờ khai quyết toán, văn bản đề 
nghị giảm thuế cơ quan thuế sẽ kiểm tra và thực hiện hoàn thuế, cá nhân đề nghị 
hoàn thuế không phải làm các thủ tục hoàn thuế quy định tại điêm 6 mục I, phần 
G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 
hành một sổ điều cua Luật Quản lý thuê và hướng dẫn thi hành Nghị định số 
85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sổ 
điều của Luật Ọuản lý thuế và quy định tại điểm 6, Mục I, Phần B, Thông tư số 
128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý 
các khoán thu qua ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

1. Thông tư này cỏ hiệu lực thi hành sau 45 nơàv kê từ ngày ký. Đối với 
các ĩ ờ  khai quyết toán thuê TNCN, thủ tục hoàn thuê được áp dụng ngay cho kỳ 
quyết toán thuế năm 2009, các nội dune khác áp dụng ngay từ kỳ kê khai thuế 
TNCN năm 2010 trở đi. Các thú tục hành chính về thuế TNCN không được 
hướng dẫn tại Thông tư này tiêp tục thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện 
hành.
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2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đê nghị các tô chức, cá 
nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để nghiên cứu giải 
quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
-Văn phòng Chù tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các ủy ban cùa Quốc 
hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiêm toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-Văn phòng BCĐ trung ương về Phòng, chống 
tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế các tỉnh, TP 
trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phù;
- Các đơn vị thuộc Bộ ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN).„*U

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn
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DANH MUC CÁC M ẪU T Ờ  KHAI, BẢNG KÊ, VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG KÊ KHAI TH UẾ THU N H Ậ P CÁ 
NHẬ N Đ ƯỢC THAY T H Ế MỚI

(Ban thành kèm theo Thông tư số  20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính)

STT
MẪU MỚI M Ẫ U C Ũ TRƯỚC ĐÂY

 Tên K ý hiệu  Tên K ý hiệu
Văn bản quy 

định

01 Tò' khai khấu trừ thuế TNCN
dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập 
từ tiền lương, tiền công

02/KK-TNCN - Tờ khai khấu trừ  thuế TNCN dành cho 
tồ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, 
tiền công cho cá nhân cư trú.
- T ờ  k h a i khấu trừ  thuế TNCN đành 
cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư 
von, chuyển nhượng chứng khoán, bản 
quyền, nhượng quyền thương mại, trúng 
thưởng cho cá nhân cư trú.
- Tờ khai khấu trừ  thuế TNCN dành cho 
tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, 
tiền công và thu nhập từ kinh doanh cho cá 
nhân không cư trú ,

02/KK-TNCN

03/KK-TNCN

04/KK-TNCN

Thông tư số 
84/2008/TT-BTC

02 Tờ khai khấu trừ  thuế TNCN dành 
cho tô chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu 
tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, 
từ bản quyền, nhượng quyền thương 
mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả 
thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân 
không cư trú

03/KK-TNCN

03 Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành 
cho tô chức, cá nhân trả thu nhập từ tiên 
lương, tiên công cho cá nhân cư trú

05/KK-TNCN Tò’ khai quyết toán thuế TNCN dành cho 
tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, 
tiên công cho cá nhân cư trú.

05/KK-TNCN Thông tư số 
84/2008/TT-BTC

04 Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế 
TNCN đã khấu trừ  đối vói thu nhập 
từ tiền lương, tiền công của cá nhân 
cư trú có ký hợp đồng lao động

05A/KK-TNCN Bang kê thu nhập chịu thuế và thuế 
TNCN đã khấu trừ  đối vói thu nhập từ 
tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú 
có ký hợp đồng lao động,

05A/KK-TNCN Thông tư sô 
84/2008/TT-BTC

Phụ lục giảm thuế TNCN dành cho tổ 
chức, cá nhân trả tiền lương tiền công cho 
cá nhân làm việc tại Khu kinh tế.

01/KKQT-
TNCN

Thông tư số 
176/2009/TT-BTC
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Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế 
TNCN đã khấu trừ  đối với thu nhập 
từ tiền lương, tiền công của cá nhân 
cư trú không ký họp đồng lao động 
hoặc có họp đồng lao động dưới 3 
tháng

05B/KK-TNCN Báng kê thu nhập chịu thuế và thuế 
TNCN đã khấu trù đối vói thu nhập từ 
tiền lưong, tiền công của cá nhân cư trú 
không ký họp đồng lao động hoặc có họp 
đồng lao động duói 3 tháng

05B/KK-TNCN Thông tư số 
84/2008/TT-BTC

Phụ lục giảm thuế TNCN dành cho tổ 
chức, cá nhân tra tiền lương tiền công cho 
cá nhân làm việc tại Khu kinh tê

01/KKQT-
TNCN

Thông tư số 
176/2009/TT-BTC

06

Tò khai quyết toán thuế TNCN dành 
cho cho tổ chức, cá nhân trà thu nhập từ 
đầu lư vốn, chuyển nhượng chứng 
khoán, từ ban quyền, nhượng quyền 
thương mại, từ trúng thướng cho cá 
nhân, trả thu nhập từ kinh doanh của cá 
nhân khòng cư trú

06/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuê TNCN dành cho 
tô chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, 
chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, 
nhượng quyền thương mại, trúníí thưởng 
cho cá nhân cư trú

06/KK-TNCN Thông tư số 
84/2008/TT-BTC

07

Bảng kê chi tiết giá trị chuyển 
nhượng và thuế TNCN đã khấu trừ  
đái với thu  nhập từ  chuyến nhưọng 
chứng khoán
(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế mẫu 
số 06/KK-TNCN)

06B/BK-TNCN - Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhương 
và thuế TNCN đã khấu trừ  đối với thu 
nhập từ chuyển nhưọ'ng chứng khoán.

- Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và 
thuế TNCN đã khấu trừ  đối vói thu nhập 
từ đầu tu' vốn. (bãi bỏ)

- Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và 
thuế TNCN đã khấu trừ  đối vói thu nhập 
từ bản quyền, nhuọng quyền thuong 
mại. (bãi bỏ)

- Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và 
thuc TNCN đã khấu trừ  đối với thu nhập 
từ trúng thuỏng. (bãi bỏ)

06B/BK-TNCN

06A/BK-TNCN

06C7BK-TNCN

06D/BK-TNCN

Thông lư số 
84/2008/TT-BTC

08

'

Tờ khai thuế TNCN áp dụng chung cho 
cá nhân cư tru và cá nhân không cư trú 
có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai 
trực tiếp với cơ quan thuế

07/KK-TNCN Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân 
khai trực tiếp với cơ quan thuế đổi với thu 
nhập từ tiền lương, tiền công

07/KK-TNCN Thôna tư số 
84/2008/TT-BTC



09
Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho 
cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế 
theo kê khai

08/KK-TNCN Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho cá 
nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê 
khai

08/KK-TNCN Thông tư số 
84/2008/TT-BTC

10
Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho 
nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp 
thuế theo kê khai

08A/KK-TNCN Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho 
nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp 
thuế theo kê khai

08A/KK-TNCN Thông tư số 
84/2008/TT-BTC

11
Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành 
cho nhóm cá nhân kinh doanh

08B/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho 
nhóm cá nhân kinh doanh

08B/KK-TNCN Thông tư số 
84/2008/TT-BTC

12

Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành 
cho cá nhân có thu nhập từ tiền công 
tiền lương và cá nhân có thu nhập từ 
kinh doanh

09/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho 
cá nhân có thu nhập từ tiền công tiền ỉương 
và cá nhân có thu nhập lừ kinh doanh

09/KK-TNCN Thông tư số 
84/2008/TT-BTC

13

Phụ lục Thu nhập từ  tiền lưong tiền 
công kèm theo tờ khai quyết loán thuế 
mẫu sổ 09/KK-TNCN

09A/PL-TNCN Phụ lục Thu nhập từ tiền lương tiền cônẹ
kèm theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 
09/KK-TNCN

09A/PL-TNCN Thông tư số 
84/200 8/TT-BTC

Phụ lục giảm thuế TNCN dành cho cá 
nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 
khai quyết toán do làm việc tại Khu kinh tế

02/KKQT-TNCN Thông tư sổ 
176/2009/TT - B TC

14

Phụ lục Thu nhập tù’ kinh doanh kèm
theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 
09/KK-TNCN

09B/PL-TNCN Phụ lục Thu nhập từ kỉnh doanh kèm
theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK- 
TNCN

09B/PL-TNCN Thône, tư số 
84/2008/TT-BTC

Phụ lục giảm thuế TNCN dành cho cá 
nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 
khai quyết toán do làm việc tại Khu kinh tế

02/KKỌT-TNCN Thông tư số 
176/2009/TT-BTC

15
Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành 
cho cá nhân có thu nhập từ chuyển 
nhượng chứng khoán

13/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho 
cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng 
chứng khoán

13/KK-TNCN Thông tư số 
84/2008/TT-BTC

16
Văn bản đề nghị giảm thuế TNCN 18/MGT-TNCN Văn bản đề nghị giảm thuế TNCN 18/MGT-TNCN Thông tư số 

84/2008/TT-BTC

8



17
Tờ khai khấu trừ  thuế TNCN dành 
cho cơ sở giao dại lý bao hiềm tra thu 
nhập cho đại lý bào hiềm

01/KK-BH Tờ khai khấu trù thuế TNCN dành cho 
cơ sở giao dại lý bảo hiểm trả thu nhập cho 
đại lý bao hiểm

01/BK-BH Thông lư số 
10/2009/TT-B r c

18
Tờ khai tổng hợp thuế TNCN dành 
cho cơ sờ giao đại lý bào hiêm trà thu 
nhập cho đại lý bẢo hiểm

02/KK-BH Tờ khai tổng hợp thuế TNC-N dành cho 
cơ sở giao đại lý bảo hiêm trá thu nhập cho 
đại lý bao hiểm

02/BK-BH Thông tư số 
10/20Ü9/TT-BTC

19
Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế 
TNCN đã khấu trừ  đối vói thu nhập 
của đại lý bảo hiểm

02A/BK-BH Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế 
TNCN đã khấu trừ  đối với thu nhập cua 
đai lý bào hiềm

02A/BK-BIỈ Thông tư số 
10/2009/TT-B T C

20
Tờ khai khấu trừ  thuế TNCN dành 
cho cơ sờ giao đại lý xổ sổ trà thu nhập 
cho đại lý xổ số

01/KK-XS Tờ khai khấu trù’ thuế TNCN dành cho 
cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại 
lý xổ số

01/KK-XS Thông tư số 
42/2009/TT -B TC

21
Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành 
cho cơ sở giao đại lý xô số trả thu nhập 
cho đại lý xổ số

02/KK-XS Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho 
cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại 
lý xổ số

02/KK-XS Thông tư số 
42/2009/TT- B T  c

22
Bang kê thu nhập chịu thuế và thuế 
TNCN đã khấu trừ  đối với thu nhập
của đại lý xô số

02A/BK-XS Bảng kc thu nhập chịu thuế và thuế 
TNCN đã khấu trừ  đối vói thu nhập của 
đại lý xổ số

02A/BK-XS Thông tư số 
42/2009/TT- B T C

23
Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân 
nhận cồ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu 
thưởng, nhận cổ tức ghi tăng vốn góp

24/KK-TNCN Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân 
nhận cổ tức bằng cô phiếu, cổ phiếu 
thường, nhận cổ tức ghi tăng vốn góp

24/KK-TNCN Thông tư sổ 
62/2009/TT-B TC

9



T Ờ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho tô chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) 

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]
[01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý........... N ăm ............

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:....................................................................

[03] Mã số thuế: I

[04] Địa c h ỉ : ......................................................................................................................

[05] Điện thoại:.................. [06] Fax:............................[07] Em ail:.........................

A. KHẤU TRỪ  THUẾ TNCN ĐỐ I VỚI THU NHẬP CHỊU THUẾ (TNCT) TỪ 
T IỀN LƯƠNG, T IỀN CÔNG TRẢ CHO CÁ NHÂN CƯ  TR Ú:

I. Khấu trừ  thuế TNCN đối với TN CT trả  cho cá nhân có hợp đồng lao động:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Stt Chỉ tiêu Số lượng

1 Tổng TNCT trả cho cá nhân [08]

2 Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện khấu trừ thuế [091

3 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ [10]

II. Khấu trừ  thuế TNCN đối với TN CT trả  cho cá nhân không có hợp đồng lao 
động:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Stt Chỉ tiêu Số tiền

1 Tổng TNCT trả cho cá nhân [11]

2 rồng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện khấu trừ 10% [12]

3 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ [13]

B. KHẤU T R Ừ TH UẾ TNCN ĐỐ I VỚI TNCT TỪ  TIỀN LƯƠNG, T IỀN CÔNG 
TRẢ CHO CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ:

Đơn vị tỉnh: Việt Nam đồng

Stt Chỉ tiêu SỐ tiền

1 Tổng TNCT trả cho cá nhân [14]

2 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ [15]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những số liệu đã khai./.

............ .. ngày ......tháng .........năm ........
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Mầu số: 02/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư 

sổ 20/2010/TT-BTC ngày 
05/02/2010 của Bộ Tài chính))



TỜ KHAI KHẤ U T R Ừ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho tô chức, cá nhân tra thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyên nhượng chứng 

khoán, từ bủn quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thường cho cá nhân và trà 
thu nhập từ kinh doanh cho cả nhân không cư trú)

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

[01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý............N ăm ............

|02| Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:...............................................................................

|03| Mã số thuế:

|04| Địa chỉ:...........................................................................................................................

|05| Điện thoại:...................... |06| Fax:..............................[07] Em ail:..............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Stt  Chỉ tiêu SỐ tiền

I Thu nhập từ đầu tư vốn:

Tổng thu nhập tính thuế [08]

2 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (5%) 1091

II Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

1 Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán [10]

1 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (0,1%) 1**1

III Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại:

T oni thu nhập tính thuế [12)

2 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (5%) [13]

IV Thu nhập từ trúng thưỏng

1 Tổng thu nhập tinh thuê [14]

2 rồng số thuế TNCN đã khấu trừ (10%) [15]

V Thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú

l Tồng thu nhập trả cho cá nhân |16|

2 Tông sổ thuế đã khấu trừ
________________________________________________________

[17]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ^
những sổ liệu đà khai./.

............ , ngày ....... tháng .........n ă m ........
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tôn, đóng dâu (ghi rõ họ tẻn và chức vụ)

Mầu số : 03/KK-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 20/2010/TT-BTC ngày 
05/02/20] 0 cua Bộ Tài chinh))



TỜ KHAI QU Y Ế T  
TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế 

từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

[01] Kỳ tính thuế: Năm..............

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:....................................................................................

[03] Mã số thuế:

[04] Địa ch ỉ:.............................................................................................................................

[05] Điện thoại:...................... [06] Fax:.............................. [07] Email:...............................

A. THU NHẬP CHỊU THUẾ (TNCT) TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG TRẢ 
CHO CÁ NHÂN CƯ TRÚ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

I. Đối vói cá nhân cư trú có hợp đồng lao động:
Stt Chỉ tiêu Số tiền (vnđ)

1 Tổng TNCT trả cho cá nhân [08]

2 Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế 109]

3 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ [10]
 \

II. ĐỐi vói cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động:

Stt Chỉ tiêu Số tiền (vnđ)

1 Tổng TNCT trả cho cá nhân [11]
2 Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc điện phải khấu trừ thuế [12]

3 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ [13]

B. THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG TRẢ CHO CÁ 
NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ:

Stt Chỉ tiêu ĐVT Số lượng/số tiền

1 Tổng số cá nhân nhận TNCT [14] Người

2 Tổng TNCT trả cho cá nhân [15] VNĐ

3 Tồng số thuế TNCN đã khấu trừ [16] VNĐ

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những số liệu đã khai./.

............ .. ngày ......tháng .........n ă m ........
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

CỦA TÒ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký rên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Mầu sô: 05/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 20/2010/1T-BTC ngay 
05/02/2010 cùa Bộ Tài chinh)

 



BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN  
ĐÃ KHẤ U TRỪ  Đ ỐI VỚI THU NHẬP TỪ  T IỀN LƯ ƠNG, 

TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ KÝ HỢP Đ ỒNG LAO ĐỘNG
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cả nhân mẫu sổ  05/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm..................

[02| Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập::........................................................................................................................

[03] Mã số thuế:

Đ ơn vi tính: Viêt N am  đồng

Stt Họ và tên Mã số 
thuế

Số
CMND

/Hộ
chiếu

Thu 
nhập 

chịu thuế

Các khoản giảm trừ
TNCT 

làm căn 
cứ tính 

giảm 
thuế

Số thuế 
TNCN 

đã khấu 
trừ

Chi tiết kết quả quyết toán 
thay cho cá nhân nộp thuêNgười phụ 

tbuôc
Từ

thiện,
nhân
đạo,

khuyến
hoc

Bảo
hiểm
bắt

buộc
số

NPT

Tổng số 
tháng 

giảm trừ

Tổng số 
thuế 

phải nộp

Số 
thuế 

đã nộp 
thừa

Sô thuê 
còn phài 
khấu trừ 

thêm

[04] [051 [06] [07] [08] 109] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [161 [17]

1

2

. . .

np ẨTông [18] [191 [20] [21] [22] [23] [24] [25] [261 [27]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

............ , ngày ....... tháng .........n ă m ........
N G Ư Ờ I  Đ Ạ I  D I Ệ N  

HỢP PHÁP CỦA CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Mẩu số: 05A/BK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông lư 

sổ 20/2010/TT-BTC ngay 
05/02/2010 của Bộ Tài chinh)



BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU T H UẾ V À THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN  
ĐÃ K H Ấ U T R Ừ  ĐỐI VỚI THU NHẬP T Ừ  T IỀN L Ư Ơ NG, T IỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ T R Ú 

KHÔNG KÝ HỢP Đ Ồ NG LAO Đ Ộ NG HOẶC CÓ HỢP ĐỒ NG LAO ĐỘNG DƯỚI 3 THÁNG
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuê thu nhập cả nhân mẫ u sô 05/KK-TNCN)

|01| Kỳ tính thuế: Năm..................
|02| T ên tổ chức, cá nhân trả thu nhập::...................................................................  .........................

|03| Mã số thuế:;

Đ ơ n vị tính: Việt N am  đồng

Mầu sô: 05B/BK-TNCN
(Ban hành kèm ¡hưu Thông tư

so 20/20ỈO/TT-RTC ngày 05 02 2 0 ỉ  0 
cùa tìộ Tài chinh)

Stt Họ và tên Mã số thuế Số CMND/ 
Hộ chiếu

Thu nhập chịu 
thuế

TNCT làm căn cú 
tính giảm thuế

s ố  thuế TNCN đã  
khấu trù’

[04] [05) [06] [07] [08] [09] [10]

1

2

Tổng [11] [12] [13]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

............... n g à y ......th á n g .........năm ........
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA TÓ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)



TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho tô chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, 

từ bản quyền, nhượng quyên thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ
kinh doanh cho cá nhân không cư trú)

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

[01] Kỳ tính thuế: Năm..............

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:......................................................................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[03] Mã số thuế:

[04] Địa c h ỉ: .............................................................................................
[05] Điện thoại:.................... [06] F ax :...............................[07] Email:

s tt Chỉ tiêu ĐVT Số tiền

I Thu nhập từ đầu tư vốn:

1 Tổng thu nhập tính thuế [08] vnđ

2 Tổng sổ thuế đã khấu trừ (5%) [09] vnđ

II Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

1 Tổng giá trị chứng khoán chuyển nhượng [10] vnđ

2 Tổng số thuế đã khấu trừ (0,1%) [11] vnđ

III Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thưong mại:

1 Tổng thu nhập tính thuế [12] vnđ

2 Tồng số thuế đã khẩu trừ (5%) [13] vnđ

IV Thu nhập từ trúng thưởng:

1 Tổng thu nhập tính thuế [14] vnđ

1 Tống số thuế đã khấu trừ (10%) [15] vnđ

V Thu nhập từ kinh doanh trả cho cá nhân không cư trú:

1 Tổng số cá nhân nhận thu nhập chịu thuế [16] người

2 Tổng thu nhập trả cho cá nhân [17] vnđ

3 Tổng số thuế đã khấu trừ [18] vnđ

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đún£ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
nhữne, nội dung đă khai./.

.............. . n g à v .......... tháng ....... n ă m ........
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

CỦA TÓ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Kỷ tên, đóng đấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Mẫu số: 06/KK - TNCN
(Ban hành kèm theo Thòng tư 

số 20/2010/TT-BTC ngày 
05/02/2010 cua Bộ Tài chinh)



Mẫu số: 06B/BK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư 

sổ 20/2010/TT-BTC ngày 
05/02/2010 của Bộ Tài chinh)

B Ả N G  K Ê  C H I T IẾ T  G IÁ  T R Ị C H U Y Ể N  N H Ư Ợ N G   V À  
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP 

TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN

(Kèm theo tờ khai quvết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm..................

|02| Tên tổ chức, cá nhàn trả thu nhập:.....................................................................................

[03] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đòng Việt Nam

s „ Họ và tcn Mã số thuế
Số CMND/ 
Hộ chiếu

Tổng giá trị chuvển 
nhượng trong kỳ

Thuế TNCN đã 
khấu trừ

[04] 105] [06| 1071 [08] 109]

1

21
3

Tổng cộng 110] [11]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhừng số
liệu đã khai./.

...................... . n g à y .......... thảng .......n ă m ........
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

CỦA TỐ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)



TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN  
(Dành cho cá nhân khai trực tiếp thu t hập từ tiền lương, tiền công với cơ quan thuế )

[01] Kỳ tính thuế: T háng....... N ăm ........
Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mâu sổ: 07/KK -TNCN 
(Dun hành kèm theo Thông tư 

số 20/2010/TT-BTC ngày 
05/02/2010 cùa Bộ Tài chinh)

[02] Họ và tên cá nhân có thu nhập:.....................................................................................

|03] Mã số thuế:

[04] Địa c h ỉ:...............................................................................................................................
[05] Điện thoại:..............................[06] Fax:....................... [07] Email:.................................

Bơn vị tiền: đồng Việt Nam

Stt Chỉ tiêu Số tiền

1 Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ [08]

Tông các khoản giảm trừ 
Trong đó:

[091

a Cho bản thân [10]
2 b Cho người phụ thuộc [11]

c Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học [12]

d Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm trách nhiệm bắt buộc [13]

3 Tổng thu nhập tính thuế [14]

4 Tổng số thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ [15]
5 Tổng thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế [16]

6 Tổng số thuế thu nhập cá nhân được giảm [17]

7 Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp [18]

Hàng tháng, tôi có thu nhập ổn định như trên, tôi đăng ký các tháng sau không
----- phải nộp tờ khai thuế theo mẫu 07/KK-TNCN mà nộp thuế hàng tháng trước

ngày 20 của tháng sau. Nếu có thay đổi về thu nhập chịu thuế tôi sẽ kê khai lại 
thuế theo mẫu 07/KK-TNCN kể từ tháng có thay đổi thu nhập.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những số liệu đã khai./. ...... . n g à y.. tháng .... nàm .....

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ ten)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mầu Số: 08/KK -  TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 20/2010/TT-BTC ngày 
05/02/2010 cùa Bộ Tài chinh)

TỜ KHAI TẠM N ỘP THUẾ TH U NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cả nhân kinh doanh thực hiện nộp thuê theo kẻ khai)

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

[01] Kỳ tính thuế: Q u ý ....... N ăm ...........

[02] Họ và tèn cá nhân có thu nhập:......................................................................

[03| Mă số thuế:

|04Ị Địa c h ỉ : .................................................................................

|05] Điện thoại:................[06] Fax:................... [07] Email:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Stt Chỉ tiêu Số tiền

1 Tổng doanh thu phát sinh [081

2 Tổng chi phí phát sinh [09]

J Tổng thu nhập chịu thuế [10]

Các khoán giảm trừ [11]

a Cho bản thân [12]

4 b Cho người phụ thuộc 113]

c Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học [14]

d Các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc đã đóng [15]

5 Thu nhập tính thuế [16]

6 Thuế TNCN tạm tính [17]

7 Thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế [18]

8 Thuế TNCN được giảm [19]

9 Thuế TNCN tạm nộp [20]

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đủng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
iứiững nội dung đã khai./.

n g à y  t h á n g  n ă m
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)



TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 
(Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai) 

C hính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

[01] Kỳ tính thuế: Q u ý ........N ă m ..............

[02] Họ và tên người đại diện cho nhóm kinh doanh:........................................................

|03j Mã số thuế:

[04| Địa chỉ.................................................................................................................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[05] Điện thoại:...................[06] Fax:........................... |07] Email:.............................................

I. DỤ KI ÉN KÉT QUẢ KINH DOANH TRONG KỲ CỦA NHÓM KINH DOANH:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Stt Chỉ tiêu số tiền

1 Tổng doanh thu phát sinh [08]

2 Tổng chi phí phát sinh [09]

3 Tổng thu nhập chịu thuế [10]

4 Tổng thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế [11]

II.CHI TIẾT THU NHẬP VÀ SỐ THUẾ TẠM NỘP CỦA CÁ NHÂN TRONG NHÓM:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Stt Họ và tên Mã số 
thuế

Tỷ lệ 
chia 

TNCT

TNCT
tương
ứng

Các 
khoản 

giảm trừ
Thu nhập 
tính thuế

Thuế
TNCN

tạm tính

TNCT 
làm căn 
cứ tính 

giảm thuế

Thuế
TNCN
được
giảm

Thuế
TNCN

tạm
nộp

[12] 113) 114] [15] [16] [17] [181 [19] [20| [21] [22]

1

2

3

...

Tổng cộng [23] (24] [25] [26] [27] [28] [29]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu 
đă kê khai./.

......... , ngày... tháng...năm.....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO NHÓM KINH DOANH

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số: 08A/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thòng tư 

số 20/2010/TT-BTC ngày 
05/02/2010 cua Bộ Tài chinh)



T Ờ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho nhóm cả nhân kinh doanh)

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

[01] Kỳ tính thuế: N ăm :...........................

[02] ỉ lọ và tên người đại diện cho nhóm kinh doanh:................................................

[03] Mã số thuế:

|04j Địa c h ỉ:.................................................................................................................

|05| Điện thoại:........................ |06Ị F ax :.................... [07] Em ail:.........................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 08B/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư 

SỐ 20/2010/TT-BTC ngày 
05/02/2010 của Bộ Tài chính)

Stt Chỉ tiêu SỐ tiền

1 1 Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ [081

2 Các khoan giảm trừ doanh thu 109]

3 Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 110]

4 Thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh 111]
5 Doanh thu hoạt động tài chính [12]

6 Chi phí tài chính 113]

7 Thu nhập từ hoạt động tài chính [141

8 Thu nhập khác [15]

9 Chi phí khác [161

10 Thu nhập chịu thuế khác [17]
11 Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ [18]

12 Tống thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế trong kỳ 119]

CHI TIẾT THU NHẬP VÀ SỐ THUẾ CỦA CÁ NHÂN TRONG NHÓM

Họ và tên Mã số 
thuế

Tý lệ 
chia 

TNCT

TNCT
tương

ứng

Các 
khoản 

giàm trừ

Thu 
nhập 

tính thuế

Thuế
TNCN

TNCT làm 
căn cứ tính 
giảm thuế

Thuê 
TNCN 

được giảm

Thuê 
TNCN đã 
tạm nạp

[211 |2 2| 123] [24Ị [25] [26] 127Ị [28] 129] 1301

Tông cộng [31] (321 [331 |34 | [351 136] |37Ị Ị38Ị

Tôi cam đoan nhừns nội dung kê khai là đủng và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về nhừns nội đune đã khai./.

...... ngày... tháng ...năm.....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO NHÓM KINH DOANH

(Ký và ghi rõ họ tên)



TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhản có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân 

có thu nhập từ kinh doanh)
Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

[01] Kỳ tính thuế: N ăm .......
[02] Họ và tên cá nhân:............................................................................................................

[03] Mã số thuế:

[04] Địa c h ỉ : .....................................................................................................................................

[05] Điện thoại:.............................. [06] Fax:.......................... [07] Email:..............................
[08] Số tài khoản ngân hàng (nếu c ó ):........................ Mở tạ i : .............................................

Đơn vị tỉnh: đồng Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 09/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư 

SỐ 20/2010/TT-BTC ngay 
05/02/2010 của Bộ Tài chinh)

Stt Chỉ tiêu Số tiền
Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ 109]

1 a Tổng TNCT từ tiền lưcmg, tiền công [10]
b Tổng TNCT từ kinh doanh [11]

2 Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam [12]
Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế trong kỳ [13]

3 a Tông TNCT từ tiền lương, tiền công làm căn cứ tính giảm thuế [14]
b Tông TNCT từ kinh doanh làm căn cứ tính giảm thuê [15]

Các khoản giảm trừ [16]
a Cho bản thân cá nhân [17]

4 b Cho những người phụ thuộc được giảm trừ [18]
c Từ thiện, nhân đạo, khuyến học [19]

d Đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm 
bắt buộc [20]

5 Tổng thu nhập tính thuế m
6 Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ [22]

Tổn<l số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ [23]

7
a Đã khấu trừ [24]
b Đă tạm nộp 125]
c Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có) 126]

8 Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [27]
9 Tống số thuế còn phải nộp trong kỳ [28]

Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ [29]
10 a Tổng số thuế đề nghị hoàn [30]

b Tổng số thuế bù trừ vào kỳ sau [31]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đún£ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những số liệu đã khai./.

........ n g à y  ... tháng  ... năm
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rồ họ tên)




