
Phụ lục
Mẫu số: 09A/PL-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư 
so 20/2010/TT-BTC ngày 

05/02/2010 cua Bộ Tài chính)

THU NHẬP TỪ  T IỀN LƯƠNG, T IỀN CÔNG 
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân màu so 09/KK-TNCN)

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

[02] Mã số thuế:

Đơn vị tỉnh: đồng Việt Nam

Stt Chỉ tiêu SỐ tiền

1

Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ [03]

a Thu nhập phát sinh tại Việt Nam |04 |

b Thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam [05]

2 Tone thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế [06]

3

Tồng số thuế đơn vị trả thu nhập đã khẩu trừ trong kỳ [07]

a Tổng số thuế đã khấu trừ theo biểu luỹ tiến từng phần 108]

b Tổng số thuế đã khấu trừ theo mức 10% 109]

4 Tổng số thuế đã tạm nộp tại Việt Nam 110]

5 Tổng số thuế đã nộp ngoài Việt Nam [11]

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

.......... . n g à y ...... thảng ... n ă m ........
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP 

(Ký và ghi rõ họ tên)



Mầu số: 09B/PL.TNCN
Phu luc (Ban hành kèm theo Thông tu

so 20/2010/TT-BTC ngày 
05/02/2010 củ a Bộ Tài chinh)

T H U NHẬP TỪ  KINH DOANH
(Kèm theo tờ khai quyết ioán thuế thu nhập cá nhàn mẫu số 09/KK-TNCN)

[011 Họ và tên cá nhân có thu nhập:..............................................................................

[02] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

stt Chỉ tiêu SỐ tiền

1 Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ [03)

2 Các khoản giảm trừ doanh thu [04|

3 Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ [051

4 Thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh [06]

5 Doanh thu hoạt động tài chính 107]

6 Chi phí tài chính [08|

7 Thu nhập chịu thuế từ hoạt động tài chính [091

8 Thu nhập khác [101

9 Chi phi khác [11]

10 Thu nhập chịu thuế khác [12]

11 Tồng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ (131

12 Thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế [14]

13 Tổng số thuế đã tạm nộp trong kỳ [15)

14 Tống số thuế đơn vị chi trả đã khấu trừ trong kỳ 116]

15 Tổng thu nhập phát sinh nẹoài Việt Nam [17]

16 Tổng số thuế đã nộp ngoài Việt Nam [18]

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

.., n g à v...tháng... năm
c á  n h â n  c ó  t h u  n h ậ p

(Ký và ghi rõ họ tên)



TỜ KHAI QUYẾT TOÁN T H UẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhản có thu nhập từ chuyển nhượng chừng khoán)

Chính thức: [ ] Bố sung: [ ] Lần: [ ]

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

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

[03] Mã số thuế:

[04] Địa chỉ: ........................................................................................................................................

[05] Điện thoại:.................... [06] Fax:.............................[07] E m ail:.......................................

[08] Số tài khoản cá nhân:............................  Mở tạ i:.............................................................

Số tài khoản cá nhân:..............................Mở tại:...............................................................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

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

s tt Chỉ tiêu SỐ tiền

A XÁC ĐỊNH THU NHẶP TÍNH THUÉ

1 Tông giá trị chứng khoán bán ra (09]

2 Tồng giá trị chứng khoán mua vào [10)

3 Các chi phí liên quan [11]

4 Thu nhập chịu thuế [12]

B XÁC ĐỊNH SỐ THUÉ PHẢI N ộp CẢ NĂM

1 Số thuế phải nộp trong kỳ 113]

2 Số thuế đã khấu trừ theo thuế suất 0,1% trong kỳ [14) V

3 Số thuế còn phải nộp 115]

Số thuế nộp thừa: 

Trong đó:
[16)

4
a Số thuế đề nghị hoàn [17]

b Số thuế bù trừ vào kỳ sau [18|

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật vê những nội dung đă khai./.

......... . ngày ....tháng.. n ă m .....
CÁ NHẤN CÓ THU NHẶP

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số : 13/KK - TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư 

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



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

VĂN BẢN Đ Ề NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Kính g ử i:............................................................... ...............................................

(01] Họ và tèn:....................................................................................................................

(02] Mâ số thuế:

(03] Địa chì:.........................................................................................................................

Ị04Ị Số tài khoản ngân hàng :.......................... Mở tạ i : ...................................................

Đề nghị được giảm thuế thu nhập cá nhân với lý do và số thuế giảm cụ thê như sau:

1. Lý do đề nghị giảm thuế:

2. Năm đề nghị được giảm thuế:

3. Căn cứ xác định số thuế được giảm:
Đơn vị: đằng Việt Nam

Stt Chỉ tiêu SỐ tiền

1 Tồng số tiền bị thiệt hại 105]

Tồng số thuế TNCN phải nộp trong năm đề nghị giảm thuế 106]

3
Tồng số thuế TNCN đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm bị
thiệt hại đề nghị giảm thuế 1071

4 Tổng số thuế TNCN được hoàn thuế (nếu có) [08|

4. Các tài liệu gửi kèm:
a. Các tài liệu chứng minh số thuế đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm đề nghị
giam th u ế :.............................................................................. ..............................................

b. Các tài liệu khác:

Mầu sô: 18/M G T-TN C N
(Ban hành kèm theo Thông tư 

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

, n g à y .......... tháng........  năm...
CẰ NHÂN ĐÉ NGHỊ y y
(Ký và ghi rõ họ tên)



I I

T Ờ  K H A I K H Ấ U  T R Ừ  T H U Ế  T H U  N H Ậ P C Á  N H Â N
(Dành cho cơ sở  giao đại lý x ổ số trả thu nhập cho đại lý x ổ số)

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

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

1021 Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:.....................................................................................

[03] Mã số thuế:

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

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

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

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

Mẫu số: Mẫu sô: 01/KK-XS 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

sổ 20/20Ỉ0/TT-BTC ngàỵ 
05/02/20iO cua Bộ Tài chính)

Stt Chỉ tiêu số  tiền

1 Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số trong kỳ [08]

2 Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số thuộc diện khấu trừ 
5% thuế thu nhập cá nhân

[09]

3 Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [10]

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

............ , ngày ....... tháng .........n ă m ........
N G Ư Ờ I ĐẠI DIỆN H Ợ P PH Á P 

CỦA T Ỏ  C H Ứ C , CÁ NHÂN TRẢ  T H U N H ẬP

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

V



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số: 02^KK-XS

(Ban hành kèm theo Thông tư  
số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2()l0 

của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cơ sở  giao đại lý x ổ số  trả thu nhập cho đại lý x ổ số)  

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

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

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

|03 | Mã số thuế:

[04] Đ ịa c h ỉ : .................................................................................................................

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

S tt Chỉ tiêu ĐVT Số lượng/ 
Số tiền

1 Tổng số đại lý xổ số trong kỳ [081 người

2 Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số trong kỳ [091 vnđ

3
Tồng số đại lý xổ số thuộc diện khấu trừ 5% thuế

thu nhập cá nhân
[10] người

4 Tông thu nhập trả cho đại lý xo số thuộc diện khấu 
trừ 5% thuế thu nhập cá nhân [11] vnđ

5 Tồng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [121 vnđ

ỉ ôi cam đoan sô liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật vê nhừng sô liệu đă khai./.

............. , n g à y ........th ả n g ......... n ả m ........
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP  

CỦA TÔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

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



Mâu sổ: 02A/BK-XS 
(tìun hành kèm theo Thông tư 

sổ 20/20IO/TJ'-BTC ngày 05/02/2010
của Bộ Tài chinh)

BẢNG KÊ TH U NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN  
ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA ĐẠI LÝ XỔ SỐ

(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cả nhản mâu sô 02/KK-XS)

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

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

[03] Mã số thuế:

stt Họ và 
tên đại lý

Mã số 
thuế

Số CMTND 
(nếu chưa 
có MST)

Thu nhập 
chiu thuế 

•

Thu nhập 
làm căn cứ 
tính giảm 

thuế

Số thuế 
đtrợc 
giảm

SỐ thuế 
đă khấu 

trừ

[04] [05] [06] [071 [08] [09] [10] [11]

1

2

. . .

np ẢTông
. . . . .  ----------------- .

[12] [13] [14] [15]

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

............. , ng à y ........th ả n g .........n ă m ........
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số : 01/KK-BH

(Ban hành kèm theo Thông tư 
số 20/2010/TT-BTC ngày 

05/02/20ì 0 của Bộ Tài chỉnb')

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại /v bảo hiểm)

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

[021 Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

[03Ị Mã số thuế:

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

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

Đơn vị tính: Việt Nam đòng

Stt Chỉ tiêu số  tiền

2 Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiếm trong kỳ [081

4 Tông thu nhập trả cho đại lý bảo hiểm thuộc diện khâu trừ [09]

5 rông sô thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [10]

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

CỦA Tổ  CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

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



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

TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 
(Dành cho cơ sở giao đợi lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm) 

Chính thức: [ ] Bồ sung: [ ] Lần: [ ]
[01Ị Kỳ tính thuế: Năm.............

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

[03] Mã số thuế:

[04] Địa chỉ:..............................................................................................................

[05] Điện thoại:..........................Ị06Ị Fax:....................... [07] Email:.......................

Stt Chỉ tiêu
Đon vị 

tính
Số lượng/ 

Số tiền

1 Tổng số đại lý bảo hiểm trong kỳ [08] người

2 Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiêm trong kỳ 109] vnđ

3 Tổng số đại lý bảo hiểm thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ [10] người

4 Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiểm thuộc diện khấu trừ [11] vnđ

5 Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [12] vnđ

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

........... .. ngày..... thúng........năm .......
NGƯỜI ĐẠI DĨỆN HỢP PHÁP 

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

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

Mẫu số: 02/KK-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư 

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



Mầu số: 02A/BK-BH 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

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

BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 
ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VƠI THU NHẬP CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
(Kèm theo Tờ khai tông hợp thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-XS)

[011 Kỳ tính thuế: Năm ...................

(02) Tên tổ chức, cá nhân trả thu: ....... ..............................

[03Ị Mâ số thuế:

Stt
Họ và tên 

đại lý
Mã số 
thuế

Thu nhập 
chịu thuế

Thu nhập làm 
căn cứ tính 
giảm thuế

Số thuế 
được giảm

Số thuế đã 
khấu trừ

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

1

2

. . .

rri ÁTông [111 [12] [131 [141

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

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

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



TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cả nhãn nhận cô tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn)

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI

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

[02] Mã số thuế (nếu có):

[03] Số CMND (hoặc số hộ chiếu): ..........................Ngày cấp:................ Nơi c ấp :..........

[04] Địa chỉ: ....................................................................................................................................

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

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

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

stt Tổ chức phát hành
Mã

 cổ
phiếu

SỐ
 

lượng
cổ

phiếu

Mệnh 
giá cô 
phiếu

Tổng giá 
trị cổ tức 
(hoặc lợi 
tức) được 

chia

Tổng giá 
trị theo 

giá 
chuyên 
nhượng

Thuế
phải
nộp

[08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15)
I. Cố phiếu trả thay cổ tức:

1

2

II. Cố phiếu thưởng:

1

2

III. Lọi tức ghi tăng vốn:

1

2

TỎNG [16] [17] [18]

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

...................... , ngày ....tháng .......n ă m ............
CÁ NHAN c ó  t h u  n h ậ p  

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mầu sô: 24/K K  - TN CN
(Ban hành kèm theo Thông tư 

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



B- PHẦN TÍNH THUẾ VÀ THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN THUẾ

1. Họ và tên người nộp thuế...................................................................................

2. Mã số thuế: I

3. Cách tính thuế phải nộp:
Căn cứ hướng dẫn tại Điều 7, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài

chính hướng dẫn sửa đồi, bồ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành 
Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật thuế Thu nhập cá nhân, cơ quan thuế tính số thuế phải nộp như sau:

! huế phải nộp = thu nhập tính thuế X thuế suất (5%)

Trong đó thu nhập tính thuế được tính như sau:

- Nếu giá chuyển nhượng cố phiếu cao hơn mệnh giá thì thu nhập tính thuế là:

+ Giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán ([12]); hoặc 

+ Số lượng cồ phiếu thực nhận nhân (x) mệnh giá ([ 10 Ịx[ 11])

- Neu giá chuyển nhượng cố phiếu thấp hơn mệnh giá thì thu nhập tính thuế là:

+ Số lượng cô phiếu thực nhận nhân (x) giá thị trường tại thời điêm chuyên 
ìihượng ([10] X giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng).

4. Số thuế TNCN phải nộp:.........................................................................................................
(viết bàng chữ:..........................................................................................................................)

5 Thông báo của cơ quan thuế:

Yêu cầu Ông (Bà) nộp số tiền thuế nêu trên tạ i .....................................................................

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày .......... th á n g .............nám .............

Quá thời hạn nêu trên mà chưa nộp đủ tiền thuế thì người nộp thuế phái chịu phạt nộp 
chậm theo quy định của Luật Quản lý thuế.

CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

ngày ...tháng... n ă m ......
THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng đấu)




