Phụ lục 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên đơn vị:........................................
Kết quả sản xuất kinh doanh, nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN
______________
________ Đơn vị tỉnh:__________

Chỉ tiêu

Thời điểm
xác định
GTDN

Thời điểm chính
thức chuyển sang
CTCP, giao, bán,
sáp nhập

Ghi
chú

1

2

3

4

I . Kết quả SXKD
1. Tông doanh thu
2. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh

3. Thuế vả các khoản phải nộp (chi tiết
từng khoản)
14. Lãi, lỗ sản xuất kinh doanh
15. Lãi, lỗ hoạt động tài chính
Trong đó: - Chênh lệch tỷ giá
6. Tổng lãi (lỗ)
II. Số nợ đọng về thuế và các khoản
phải nộp NSNN
Trong đó:
- Thuế DT (GTGT), trong đó khâu NK
- Thuế TTĐB, trong đó khâu NK
- Thuế lợi tức (TNDN)
- Thuê XNK
- Thu SDV
I - Thuế tài nguyên
Ị - Thuế nhà đất
1- Tiền thuê đất
1- Thuế SDĐ nông nghiệp
- Thu KHCB
- Các khoản phải nộp khác (kế cả tiền
phạt nộp chậm)
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III. số đề nghị giải quyết xoá nợ thuế
Trong đó:
- Thuế DT (GTGT)
- Thuê TTĐB
- Thuế lợi tức (TNDN)
- Thuế XNK
- Thu SDV
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất
- Tiên thuê đât
- Thuế SDĐ nông nghiệp
- Thu KHCB
- Các khoản phải nộp khác (kê cả tiền
phạt chậm nộp)
Cộng
IV. Số lỗ còn lại sau khi được giải
quyết.
N g ày ....... tháng.......năm
Giám đôc doanh nghiệp
(KỶ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, nợ đọng thuế của doanh nghiệp tại thời
điểm xác định GTDN và thời điểm chính thức chuyển sang công ty cố phần, giao,
bán, sáp nhập năm có số nợ đọng thuế.
- Trường hợp sáp nhập thì bỏ cột 2, thêm cột “ Năm 20081'. Thứ tự các cột như
sau: Chỉ tiêu ! Thời điếm chính thức sáp nhâp! Năm 2008! Ghi chủ
(cột 1)
(cột 2)
(cột 3)
(cột 4)
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Phụ lục 2
TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ....................

Số: .................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập - T ự do - H ạnh phúc

................ . ng à y..... thảng......năm

V/v đề nghị xoá nợ thuế

Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế)

Thực hiện Thông tư số ......... /....../TT-BTC ngày ......./....../ ...... của
Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện xoá nợ thuế và các khoản phải
nộp NSNN đối với Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sẳp xếp chuyên đối
trước ngày 01/7/2007, Cục Thuế đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị của đơn vị

Qua kiểm tra xem xét hồ sơ của......... , Cục Thuế xác
định...........thuộc đối tượng được xử l ý ................................ theo quy định tại
đ iế m ....... mục......Thông t ư ..............................
Cục Thuê đề nghị xử lý xoá các khoản nợ đọng thuế và thu ngân sách
cho đơn vị cụ thể như sau:
(Ghi cụ thê trường hợp đề nghị xoá từng khoản thuế, thu, kèm theo
bản chi tiết các khoản nợ đơn vị kiến nghị và Cục Thuế đề nghị).
1. Số nợ thuế đến thời điểm doanh nghiệp DNNN chuyển đổi.
2. Số nợ thuế doanh nghiệp đề nghị xoá.
3. So nợ thuế Cục Thuế đề nghị xoá (kèm theo báo cáo chi tiết)
Kính đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) xem xét, giải quyết./.
Hồ sơ gửi kèm theo: (kê hồ sơ gửi kèm)

Nơi nhận:
- Như trên;

CỤCTRƯỞNGCỤCTHUẾ
(K ý tên, đóng dấu)

- Lưu: VT,
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Chi tiết số nợ thuế

và

đề nghị

xoá

nợ.

(Kèm theo phụ lục sổ 2)
- Cục Thuế đề nghị xử lý:............................................
- Tên đơn vị xứ lý nợ:...................................................
Đơn vị tỉnh:
Chỉ tiêu

Số đề nghị của DN

Số đề nghị của
Cuc
• Thuế

I. Kết quả SXKD
- Lãi
- Lỗ
II. Số tồn đọng về thuế và các khoản
phải nôp NSNN đ ế n ......................
Trong đó:
- Thuế DT (GTGT)
- Thuế TTĐB
- Thuế lợi tức (TNDN)
- Thu SDV
- Thuế Tài nguyên
- Thuế nhà đất
- Tiền thuê đất
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp
(SDĐNN)
- Thu KHCB
III. Đề nghị giải quyết xoá nợ thuế
Trong đó:
- Thuế DT (GTGT)
- Thuế TTĐB
- Thuế lợi tức (TNDN)
- Thu SDV
- Thuế tài nguyên
- Thuê nhà đất
- Tiền thuê đất
- Thuế SDĐ nông nghiệp
- Thu KHCB
Cộng:
N g àv ....... thảng.......n ă m ........
Cục Thuế...........................
(Ký tên, đóng dấu)
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M ẫu số 03/Q Đ
Bộ TÀI CHÍNH

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

S ố :......./QĐ-BTC

— — -------- --------- ---------Hà Nội, n g à y ...... th á n g ......n ă m .......

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
v ề việc xoá nọ* thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước
của (tên doanh n g h iệp ).....

B ộ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ quy định của Pháp luật thuế hiện hành;
Căn cứ Quyết định 172/2001/QĐ-TTg ngày 05/11/2001 của TTCP vê việc xử
lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đối với doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan;
Căn cứ quy định tại Thông tư số ... /2010/TT-BTC ngày .../3/2010 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định 172/2001/QĐ-TTg ngày 05/11/2001
(nêu trên);
Căn cứ đề nghị của Cục Thuế tỉnh, TP..... tại công văn s ố ............ n g à y .......... ;
công văn của..... ngày....tháng... năm .... và hồ sơ kèm theo.
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tống cục Thuế;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều I : Doanh nghiệp (Công ty)........ được xóa các khoản nợ thuế và các
khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước tính đến ngày....tháng...năm..... với số tiền
là:.....................(viết bằng chữ...).
Trong đó: + Thuế DT:....
+ Thuế TTĐB:...
+ ......

Tông cục Thuế chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu trên hồ sơ.
Điều 2: Căn cứ quy định tại Điều 1, doanh nghiệp thực hiện hạch toán và điều
chỉnh sô liệu quyết toán tài chính, quyết toán thuế theo chế độ quy định, thực hiện
nộp đây đủ kịp thời các khoản phải nộp vào NSNN.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký; doaiih nghiệp....; Cục
Thuế tỉnh, TP..., Tống cục trưởng Tổng cục Thuế và Chánh Văn phòng Bộ Tài
chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
N ơi nhận:
- Doanh nghiệp...;

KT. Bộ TRƯỞNG
TH Ứ TRƯỞNG

- U B N D tỉnh, TP, Bộ ... (cấp có thẩm quyền quyết
định giá trị DN);

- Sở TC tinh, TP
- C ục T h u ế tinh, T P ...;

- Lưu: VT, TCT(VT, QLN)
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