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

Số: 180/2010/TT-BTC  
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

THÔNG Tư  
Hướng dẫn giao dịch đỉện tử trong lĩnh vực thuế

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Cán cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các văn bản 
hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực 
chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ quy 
định vê giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

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;

Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế như sau:

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn về:

- Giao dịch điện tử trong đăng ký thuế (không áp dụng đối với trường hợp 
đăng ký thuế theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ve 
Đăng ký doanh nghiệp); Giao dịch điện tử trong khai thuế; Giao dịch điện tử 
trong nộp thuê.

- Thủ tục cấp, tạm đình chỉ, thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch 
vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Thực hiện giao dịch 
điện tử trong lĩnh vực thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao 
dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

2. Thông tư này không điều chỉnh giao dịch điện từ về thuế đối với hàng 
hoá ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu.



Điều 2, Đối tương áp dụng

1. Người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế thực hiện thủ tục 
về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế bằng phương tiện điện tử.

2 Cơ quan thuế, công chức thuế.

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh 
vực thuế.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên 
quan thuộc phạm vi áp dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là giao dịch trong thủ tục đăng ký 
thuế, khai thuế, nộp thuế được thực hiện bằng phương tiện điện tử.

2. Chứng từ điện tử trong lĩnh vực thuế là thông điệp dữ liệu điện tử về 
đăng ky thuê, khai thuê, nộp thuê được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ băng 
phương tiện điện tử trong lĩnh vực thuế.

3. Tài khoản giao dịch thuế điện tử là tài khoản đăng nhập vào cổng thông 
tin điện tử cua ngành thuế để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

4. Dịch vụ giá trị gia táng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (sau 
đây gợi là dịch vụ T-VAN): là dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ, phục hôi thông điệp 
dừ liệu điện tử về thuế giữa người nộp thuế và cơ quan thuế để thực hiện đăng 
ký thuế điện tử và khai thuế điện tử.

5. Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN: Là tổ chức được cơ quan thuế cấp 
Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

6. Công thông tin điện tử của cơ quan thuế: là điểm truy cập tập trung va 
cung cấp các dịch vụ của cơ quan thuế trên nền tảng Web.

Điều 4. Nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Việc thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải tuân theo 
nguyên tắc rõ ràng, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả và phù hợp vơi 
Điều 5 cúa Luật Giao dịch điện tử.

Điều 5. Điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Người nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (trừ trường 
nộp thuế tại khoản 1, Điều 18 Thông tư này mà ngân hàng có quy định khác) 
phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Có chứng thư số do tồ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 
c ô n g  cộng cấp và đang còn hiệu lực.
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2. Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet và có địa chỉ thư điện 
tử liên lạc ổn định với cơ quan thuế.

Điều 6. Sử dụng chữ ký số

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế với cơ 
quan thuế phải sử dụng chữ ký số được ký bằng chứng thư số do tổ chức cung 
cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp.

2. Cơ quan thuế khi thực hiện thông báo điện từ tại Thông tư này phải sử 
dụng chữ ký số được ký bằng chứng thư số đo tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 
thực chữ ký số công cộng cấp,

Điều 7. Hồ sơ thuế điên tử

1. Hồ sơ thuế điện tử bao gồm Tờ khai và các tài liệu kèm theo theo quy 
định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng đẫn đối với từng loại thủ tục ở 
dạng điện tử.

2. Các tài liệu kèm theo ở dạng chứng từ giấy phải được chuyển đổi sang 
dạng điện tử. Chứng từ giấy chuyển sang chứng từ điện tử phải đáp ứng đầy đủ 
các điêu kiện sau:

a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy;

b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển từ chứng từ giấy sang 
chứng từ điện tử;

c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ chứng từ giấy sang 
chứng từ điện tử.

3. Hồ sơ thuế điện tử lập theo quy định tạỉ Thông tư này có giá trị pháp lý 
như hồ sơ giấy.

Điều 8. Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử

1. Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực 
thuê qua công thông tin điện tử của cơ quan thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày 
trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Tết).

Ngày nộp hồ sơ thuế điện tử được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.

2. Thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử là thời điềm được ghi trên Thông báo 
xác nhận nộp hô sơ thuê điện tử của cơ quan thuế.

3. Cơ quan thuế gửi Thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ thuế điện tử 
đến địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế hoặc tổ chức cung cấp địch vụ T- 
VAN (trường hợp sử dụng dịch vụ T-VAN) chậm nhất 15 phút sau khi người 
nộp thuê hoặc tô chức cung câp dịch vụ T-VAN hoàn thành việc gửi hồ sơ thuế 
điện tử.
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Điều 9. Xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong
lĩnh vực thuế

1. Trường hợp gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong 
lĩnh vực thuế, người nộp thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN liên hệ với cơ 
quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời.

2. Trường hợp đến hạn nộp hồ sơ khai thuế điện tử mà hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật chưa khắc phục được sự cố, người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế băng 
giây và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Trường hợp do lỗi của cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thì người 
nộp thuế không bị phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế nếu người nộp thuế nộp hồ sơ 
khai thuê trong thời hạn 3 ngày làm việc kê từ ngày hêt hạn nộp hô sơ khai thuế.

Điều 10. Bảo mật thông tin

Việc trao đổi thông tin về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phái được 
bao mật theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân, cơ quan tham gía hệ 
thông trao đôi thông tin, dữ liệu điện hỉ vê thuê có trách nhiệm đảm bảo tinh an 
toàn, bảo mật, chính xác và toàn vẹn của dữ liệu điện tử trong phạm vi nhiệm vụ 
của mình; có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện 
pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo tính bảo mật, an toàn của hệ thống.

Điều 11. Lưu trữ chứng từ điện tử

Việc lưu trữ chứng từ điện tử ưong lĩnh vực thuế được thực hiện theo thời 
hạn do pháp luật quy định như đối với chứng từ giấy. Trường hợp chứng từ điện 
lư hết thời hạn lưu trữ theo quy định nhưng có liên quan đên tính toàn vẹn về 
thông tin của hệ thống thông tin và các chứng từ điện tử đang lưu hành, thì tế p 
tục được lưu trữ, cho đến khi việc huỷ chứng từ điện tử hoàn toàn không ảnh 
hưởng đến các giao dịch điện tử khác thì mới được tiêu huỷ.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế

1. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Quản ]ý thuê, 
Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.

2. Có trách nhiệm quản lý chữ ký sổ và đảm bảo tính chính xác của chữ 
ký số trên hồ sơ thuế điện tử; quản lý tên và mật khẩu của tài khoản giao dịch 
thuế điện tử để đảm bảo tính an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu trên hệ thông.

3. Có trách nhiệm lưu trữ và đảm bảo tính toàn vẹn toàn bộ chứng từ điện 
tử điện tử trong lĩnh vực thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Giao 
dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 13. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế, công chức thuế

1. Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Luật Quản lý 
thuế. Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.

4



2. Hướng dẫn, hỗ trợ để người nộp thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ T- 
VAN thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

3. Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống tiếp nhận và xử lý dữ liệu thuế 
điện tử đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật và liên tục. Thời gian dừng hệ thống 
để bảo trì không được quá 2% tổng số giờ cung cấp dịch vụ.

4. Cung cấp thông tin hỗ trợ thu ngân sách nhà nước cho các ngân hàng.

CHƯƠNG II
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ, KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ

Điều 14. Thủ tục đăng ký thuế điện tử

1. Người nộp thuế thực hiện lập Tờ khai đăng ký thuế điện tử (gồm Tờ 
khai đãng ký thuế lần đầu, đăng ký bổ sung, đăng ký thay đổi) trực tuyến trên 
cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc lập bằng các phần mềm, cổng cụ 
đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của cơ quan thuế.

2. Sau khi hoàn thành việc lập Tờ khai đăng ký thuế điện tử, người nộp 
thuế gửi hồ sơ đăng ký thuế điện tử đến cơ quan thuế thông qua cổng thông tin 
điện tử của cơ quan thuế.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử không hơp lệ, người nộp thuế phải 
thực hiện lập và gửi lại hồ sơ đăng ký thuế điện tử.

3. Sau khi nhận được hồ sơ đãng ký thuế điện tử của người nộp thuế, cơ 
quan thuế gửi Thông báo xác nhận nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử cho người 
nộp thuế.

Điều 15. Thủ tục đảng ký khai thuế điện tử

1. Đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử:

a) Người nộp thuế lập tờ khai đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện từ 
theo mẫu số 01/ĐK-KĐT ban hành kèm theo Thông tư này và gửi đến cổng 
thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc gửi bản giấy đến cơ quan thuế quản lý 
trực tiêp.

Trường hợp người nộp thuế gửi bản giấy, ngoài tờ khai đăng ký sử dụng 
hình thức khai thuế điện tử, người nộp thuế gửi kèm chứng thư số do tổ chức 
cung câp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp (bản sao có chứng thực).

b) Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký 
sử dụng hình thức khai thuê điện tử của người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý 
trực tiêp thông báo vê việc đãng ký khai thuế điện tử cho người nộp thuế qua địa 
chỉ thư điện tử của người nộp thuê.
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- Trường hợp chấp thuận, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuê 
thông tin về tài khoản giao dịch thuế điện tử.

- Trường hợp không chấp thuận, cơ quan thuế thông báo iý do cho người 
nộp thuê.

2. Kẽ từ khi được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hình thức khai thuế 
điện tư đến khi ngừng sử dụng hình thức khai thuê điện tử, người nộp thuê 
không thực hiện thủ tục khai thuế bằng các hình thức khác (trừ trường hợp quy 
định tại khoản 2, Điều 9 Thông tư này).

3. Trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin về chứng thư số, địa chi thư 
điện từ, điện thoại và người liên hệ tại Tờ khai đăng ký sử dụng hình thức khai 
thuế điện tử, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi, bổ 
sung, người nộp thuế truy cập vào tài khoản giao dịch thuế điện tử của mình đê 
thay đổi, bồ sung thông tin.

Cư quan thuế gửi Thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin đến địa 
chi thư điện tử của người nộp thuế.

4. Đăng ký ngừng sử dụng hình thức khai thuế điện tử:

a) Người nộp thuế muốn ngừng sử dụng hình thức khai thuế điện tử phai 
thực hiện đãng ký ngừng theo mẫu số 02/ĐK-KĐT ban hành kèm theo Thông tư 
này và gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

b) Cơ quan thuế gửi thông báo xác nhận ngừng khai thuế điện tử đến địa 
chí thư điện tử của người nộp thuê; người nộp thuê có thê sử đụng tài khoản 
giao dịch thuế điện tử được cấp để tra cứu thông báo này.

c) Kể từ thời điểm cơ quan thuế thông báo xác nhận ngừng khai thuế điện 
tư, người nộp thuế thực hiện khai thuế bằng các hình thức khác theo quy định. 
Trường hợp người nộp thuế muốn tiếp tục sử dụng lại hình thức khai thuế điện 
tư phải thực hiện đăng ký như lần đầu.

Điều 16. Thủ tục khai thuế điện tử

1 Người nộp thuế thực hiện khai thuế điện tử theo một trong hai cách sau:

- Khai thuế điện tử trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cơ quan 
thuê: người nộp thuế truy cập tài khoản giao dịch thuế điện tử, thực hiện khai 
thuê trực tuyến tại cổng thông tin của cơ quan thuế và gửi hồ sơ khai thuế điện 
tử cho cơ quan thuế.

- Khai thuế điện tử bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ khai thuế: người 
nộp thuế lập hồ sơ khai thuế điện tử bằng phần mềm, công cụ hỗ trợ đáp ứng 
chuẩn định dạng dữ liệu của cơ quan thuế; sau đó người nộp thuế truy cập vào 
tài khoan giao dịch thuế điện tử để thực hiện gửi hồ sơ khai thuế điện tử cho cơ
quan thuế.
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2. Sau khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế, cơ quan 
thuế gửi Thông báo xác nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử cho người nộp thuế.

CHƯƠNG III
GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG THỦ TỤC THƯ, NỘP THUẾ

Điều 17. Điều kiện thực hiện thu, nộp thuế điện tử

1. Các ngân hàng thương mại có đủ các điều kiện sau đây được thực hiện 
thu thuế bằng phương thức điện tử:

a) Đáp ứng các điều kiện theo quy định về pháp luật về giao dịch điện tử.

b) Có dịch vụ ngân hàng điện tử đảm bảo ghi nhận và truyền tải được đầy 
đủ thông tin về nộp thuế của người nộp thuế.

2. Người nộp thuế phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 5 Thông 
tư này và phải sử dụng mã số thuế khi thực hiện giao dịch điện tử trong thủ tục 
nộp thuế.

Điều 18. Hình thức nộp thuế điện tử

Người nộp thuế có thể lựa chọn các hình thức sau đây để thực hiện nộp 
thuế điện tử:

1. Giao dịch trực tiếp với ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản 
thông qua các kênh giao dịch điện tử (Internet, Mobile, ATM) của ngân hàng để 
thực hiện thủ tục nộp thuế.

2, Thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Đỉều 19. Ngày nộp thuế điện tử

Ngày nộp thuế được xác định là ngày ngân hàng đã chấp nhận thanh toán 
và xác nhận trên chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế.

Điều 20. Chứng từ nộp thuế điện tử

Chứng từ nộp thuế điện tử gồm các loại:

1. Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước dưới dạng điện tử theo mẫu qui 
định của Bộ Tài chính.

2. Bảng kê chứng từ nộp thuế dưới dạng điện tử do Ngân hàng thưoTLg 
mại, Kho bạc nhà nước lập.

3. Biên lai nộp ngân sách nhà nước in từ máy ATM có các thông tin sau:

a) Các thông tin chung về ngân hàng thương mại thực hiện dịch vụ thu 
ngân sách nhà nước qua thẻ ATM: tên ngân hàng thương mại, tên Chi nhánh, số 
quây giao dịch.



b) Các thông tin về người nộp thuế: mã số thuế, tên người nộp thuế, số 
the, số tài khoản thẻ, số dư cuối, mục lục ngân sách nhà nước.

c) Các thông tin liên quan đến giao dịch nộp thuế: thời gian thực hiện giao 
dịch (giở, ngày, tháng, năm); tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước; chỉ tiết số 
tiền nộp ngân sách nhà nước theo từng tiểu mục.

Điều 21. Thủ tục nộp thuế điện tử

Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các đơn vị l iên 
quan hưởng dẫn trình tự, thủ tục nộp thuế điện tử theo qui định tại Thông tư này.

CHƯƠNG IV
DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÈ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

TRONG LĨNH VỰC THUẾ (T-VAN)

Điều 22. Tiêu chí để được cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch 
vụ T-VAN

1. Yêu cầu về chủ thể:

a) Là doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư của doanh 
nghiệp đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

h) Có kinh nghiệm trong việc xây dựng giải pháp công nghệ thông tin va 
giai pháp trao đổi dữ liệu điện tử giữa các tổ chức, cụ thê:

- Có tối thiểu 03 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Đâ triển khai hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin thành công cho tối 
thiểu 10 tô chức.

- Dã triển khai hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử để phục vụ trao đỏi dừ 
liệu điện tử giữa các chi nhánh của doanh nghiệp với nhau hoặc giừa các tô chức 
với nhau.

c) Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 
công cộng cấp và đang còn hiệu lực.

2. Yêu cầu về tài chính:

a) Có đủ năng lực tài chính đế thiết lập hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, tỏ 
chức và duy trì hoạt động phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ.

b) Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam hoặc co 
giấy bảo lãnh của một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam không 
dưới 5 tỷ đồng, hoặc mua bảo hiểm để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù 
có thê xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ và thanh toán chi phí tiếp nhận và
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duy trì cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy công 
nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

c) Trụ sở làm việc, địa điểm đặt trang thiết bị phải đảm bảo an toàn phù 
hợp với loại hình dịch vụ cung cấp.

3. Yêu càu về nhân sự:

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật tối thiểu có 5 cán bộ có trình độ đại học chuyên 
ngành công nghệ thông tin.

4. Yêu càu về kỹ thuật

a) Thiết lập hệ thống thiết bị, kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đảm bảo cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế và kết nối với cổng thông 
tin điện tử của cơ quan thuế ứực tuyến 24 giờ trong ngày và 7 ngày ừong tuần, 
bao gồm cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Tết). Thời gian dừng hệ thống 
để bảo trì không quá 2% tổng số giờ cung cấp dịch vụ.

- Có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp 
pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng để đảm bảo tính bảo mật, 
toàn vẹn của dữ liệu trao đổi giữa các bên tham gia; có biện pháp kiểm soát giao 
dịch với người nộp thuế và với cơ quan thuế.

- Có các quy trình và thực hiện sao lưu dữ liệu, sao lun trực tuyến dữ liệu, 
khôi phục dữ liệu; thời gian phục hồi dữ liệu tối đa 08 giờ kể từ thời điểm hệ 
thông gặp sự cô.

b) Có giải pháp lưu trữ kết quả các lần truyền nhận giữa các bên tham gia 
giao dịch; lưu trữ chứng từ điện tử trong thời gian giao dịch chưa hoàn thành với 
yêu cầu thông điệp dữ liệu điện tử gốc phải được lưu gỉữ trên hê thống và được 
truy cập trực tuyến.

c) Nhật ký giao dịch điện tử trên hệ thống phải được lưu trữ trong thời 
gian tối thiểu 10 năm kể từ thời điểm thực hiện thành công giao dịch. Các thông 
tin này có thể được tra cứu trực tuyến ừong thời gian lưu trữ nêu trên.

d) Có các phương án và hệ thống dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động an 
toàn, liên tục và có các phương án xử lý tình huống bất thường, khắc phục sự cố.

đ) Đáp ứng các yêu càu chuẩn kết nối dữ liệu do Tổng cục thuế quy định.

Điều 23. Thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ T-VAN

1. Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ T-VAN:

Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ T-VAN được lập thành 02 bộ, mỗi bộ 
gồm có:
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a) Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ T-VAN theo mẫu số 01/T-VAN ban 
hành kèm theo Thông tư này.

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư 
hoặc Giấy phép đầu tư (bản sao);

c) Chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số còng 
cộng cấp (bản sao có chứng thực).

d) Văn bản chứng nhận việc ký quỹ tại ngân hàng hoặc Giấy bảo lãnh cua 
tổ chức tín đụng hoặc hợp đồng bảo hiểm về việc đền bù các khoản thiệt hại có 
thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ T-VAN (bàn sao có chứng thực).

đ) Đề án cung cấp dịch vụ T-VAN gồm các nội dung:

- Kế hoạch kinh doanh chi tiết gồm phạm vi, đối tượng cung cấp dịch vụ; 
tiêu chuân chất lượng dịch vụ; nhân lực; kinh nghiệm của chủ thể và các thông 
tin cần thiết khác;

* Hệ thống kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu quy định tại khoản 4 điều 22 
Thông tư này.

- Thời điểm cung cấp dịch vụ.

e) Văn bản cam kết cung cấp dịch vụ lâu dài, tối thiểu 05 năm cho ngươi 
sử dụng.

2. Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ T-VAN được gửi đến Tổng cục Thuế.

3. Kiểm tra và chấp nhận hồ sơ cung cấp dịch vụ T-VAN:

a) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký cung cấp 
địch vụ T-VAN, Tổng cục Thuế tiến hành xem xét, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ đáp ứng đủ các tiêu chí đã nêu tại Điều 22 Thông tư này: Tống 
cục Thuế có văn bản thông báo về việc chấp nhận hồ sơ của tổ chức. Trong 
trường hợp cần thiết, thời gian xem xét, thẩm định hồ sơ được kéo dài nhưng 
không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

b) Trường hợp tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ T-VAN không đáp ứng 
các tiêu chí tại Điều 22 Thông tư này, Tổng cục Thuế có vãn bản thông báo từ
chôi và nêu rõ lý do.

Điều 24. Thủ tục kết nốỉ hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức đã 
được chấp nhận hồ sơ cung cấp dịch vụ T-VAN với cổng thông tin điện tử 
của cơ quan thuế

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Tổng cục Thuế ra thông 
báo về việc chấp nhận hồ sơ cung cấp dịch vụ T-VAN, tổ chức thực hiện kết nối 
với cống thông tin điện tử của cơ quan thuế.
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2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức có văn bản thông 
báo hoàn thành việc kết nối, cơ quan thuế tổ chức kiểm tra và lập Biên bản về 
kết quả kiểm tra hạ tầng kỹ thuật và công nhận việc kết nối. Trường hợp tổ chức 
không đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật thì Tổng cục Thuế có văn bản thông 
báo từ chối và nêu rõ lý do.

Điều 25. Cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản về kết quả kiểm 
tra hạ tầng kỹ thuật và công nhận việc kết nối, Tổng cục Thuế thực hiện:

1. Cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (mẫu số 02/T- 
VAN ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Công bố công khai trên Website của Bộ Tài chính, Website của Tổng 
cục Thuế về danh sách các tổ chức đã được cấp Giấy công nhận tổ chức cung 
cấp dịch vụ T-VAN.

Điều 26. Thủ tục thay đổi nội dung và xin cấp lại Giấy công nhận tổ 
chức cung cấp dịch vụ T-VAN

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN phải gửi hồ sơ xin thay đồi nội dung 
Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN tới Tổng cục Thuế trong các 
trường hợp sau:

a) Tổ chức có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy công nhận tổ chức cung cấp 
dịch vụ T-VAN;

b) Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ xin thay đổi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN 
được lập thành 02 bộ. Mỗi bộ hồ sơ gồm: Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy 
công nhận tô chức cung câp dịch vụ T-VAN trong đó nêu rõ lý do, nội dung 
thay đổi, sổ Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN đang có hiệu lực 
và các tài liệu có liên quan.

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin thay đổi nội 
dung Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, Tổng cục Thuế thẩm 
định hô sơ, kiêm tra thực tế (nêu cân thiết) và cấp Giấy công nhận tổ chức cung 
câp dịch vụ T-VAN mới cho tổ chức nếu việc thay đổi vẫn đáp ứng đủ các điều 
kiện quy định tại Điêu 22 Thông tư này. Trường hợp việc thay đổi không đáp 
ứng đủ các điều kiện, Tông cục Thuế có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

4. Trường hợp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN bị mất, 
bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN được cấp lại. 
Thủ tục, hô sơ, thời hạn câp lại tương tự khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Đỉều 27. Thủ tục tạm đình chỉ cung cấp dịch vụ T-VAN

1. Các trường hợp tạm đỉnh chỉ



a) Không đáp ứng được một trong các tiêu chí quy định tại Điều 22 Thông 
tư này trong quá trình hoạt động cung cấp dịch vụ.

b) Theo quyết định của Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyên

2 Thủ tục tạm đình chỉ

a) Khi phát hiện tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN có hành vi quy định tại 
diêm a khoản 1 Điều này till cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền lập biên 
ban vi phạm đối với tổ chức và chuyển hồ sơ về Tổng cục Thuế để xem xét ra 
quyết định tạm đình chỉ cung cáp dịch vụ T-VAN của tổ chức theo mẫu so 03/1 - 
VAN ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Ngay khi nhận được quyết định tạm đình chỉ của Tổng cục Thuế hoặc 
của 1 oà án hoặc của cơ quan nhà nước có thâm quyên, tô chức cung câp dịch vụ 
T- VAN phải thực hiện:

- Tạm dừng việc kết nối với cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

- Không được ký hợp đồng mới về việc cung cấp dịch vụ T-VAN với bên 
sử dụng dịch vụ;

- Chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ khi có quyết định tạm đình chỉ, thông 
báo nội dung tạm đình chỉ trên Website của đơn vị mình.

- Xử lý các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ T- 
VAN với người nộp thuế và cơ quan thuế.

c) Chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ khi có quyết định tạm đình chi, 
Tông cục Thuế thông báo nội dung tạm đình chỉ trên Website của đơn vị mình.

d) Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bị tạm đinh chỉ hoạt động nếu tố 
chức cung cấp dịch vụ T-VAN khắc phục được những vi phạm quy định tại 
khoản 1 Điều này và có văn bản đê nghị gửi Tông cục Thuê thì được Tông cục 
Thuế xem xét, ra quyết định cho phép hoạt động trở ỉại. Trường hợp Lố chức 
cung cấp dịch vụ T-VAN không khắc phục được vi phạm sẽ bị thu hồi Giấy 
công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

đ) Trong thời gian tổ chức T-VAN bị tạm đình chỉ hoạt động, người nộp 
thuế đang thực hiện đăng ký thuế, khai thuế điện tử qua tổ chức T-VAN được 
chuyển sang hình thức đăng kỷ thuế, khai thuế khác.

Điều 28. Thủ tục thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-
VAN

1. Các trường hợp thu hồi:

a) Giả mạo chứng từ, cung cấp thông tin không chính xác trong bộ hô so 
đãng ký cung cấp dịch vụ T-VAN.
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b) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy công nhận tổ chức 
cung cấp dịch vụ T-VAN mà khỏng ừiển khai được hoạt động cung cấp dịch vụ 
T-VAN.

c) Thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch 
điện tử.

d) Quá thời hạn quy định, không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến 
việc bị tạm đình chỉ.

đ) Tự nguyện xin thôi cung cấp dịch vụ T-VAN.

e) BỊ giải thể quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 157 Luật Doanh 
nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005.

g) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 
đầu tư, Giấy phép đầu tư; Bị tuyên bố phá sản theo quyết định của Toà án.

2. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ T-VAN

2.1. Trường hợp thu hồi theo điểm a, b5 c, d, khoản 1 Điều này:

a) Khi phát hiện tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN cỏ hành vi vi phạm thì 
Tông cục Thuê tiẽn hành lập biên bản vi phạm và xem xét, ra quyêt định tạm 
đình chỉ hoạt động của tổ chức theo mẫu số 03/T-VAN ban hành kèm theo 
Thông tư này.

b) Ngay khi có quyết định tạm đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ T- 
VAN, tổ chức phải thực hiện:

- Dừng việc kết nối với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của Tổng cục Thuế;

- Không được ký kết hợp đồng mới về việc cung cấp dịch vụ T-VAN với 
người nộp thuê;

- Chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ khi có quyết định tạm đỉnh chỉ, thông 
báo nội dung tạm đình chỉ trên Website của đơn vị mình.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định tạm đình chỉ hoạt động 
phải báo cáo băng văn bản gửi Tổng cục Thuế về giải pháp xử lý các vấn đề về 
thanh lý hợp đông với người nộp thuế, phương án xử lý dữ liệu;

- Xử lý các vấn đề khác cỏ liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ T- 
VAN với người nộp thuế và cơ quan thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế;

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định tạm đình chỉ hoạt 
động, hoàn thành thanh lý hợp đồng đã ký kết với người nộp thuế về cung cấp 
dịch vụ T-VAN;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ T- 
VAN hoàn thành việc thanh lý hợp đồng và giải quyết các vấn đề có liên quan,



Tổng cục Thuế ra quyết định thu hồi Giấy công nhận tổ chửc cung cấp dịch vụ 
T-VAN đối với tổ chức theo mẫu số 04/T-VAN ban hành kèm theo Thông tư
này.

2.2. Trường hợp thu hồi theo điểm đ, khoản 1 Điều này:

a) Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN gửi hồ sơ đề nghị thu hồi đến Tồng 
cục Thuế. Hồ sơ gồm:

- Vãn bản đề nghị thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T- 
VA.N, trong đó có các nội dung: số Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T- 
VAN; K do đề nghị thu hồi; đề xuất về nội dung và thời gian giải quyết thanh lý 
hợp đồng với người nộp thuế, các vấn đề thanh lý khác có liên quan.

- Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức tò khi hoạt động đến thời điểm 
đề nghị dừng cung cấp dịch vụ T-VAN và thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung 
cấp dịch vụ T-VAN;

b) Tỏng cục Thuế kiểm tra hồ sơ, nếu đủ hồ sơ thì xử lý theo thủ tục tại 
điểm c,  khoản 2.2, Điều này. Nếu hồ sơ không đầy đủ, thì phải thông báo cho tỏ 
chức cung cấp dịch vụ T-VAN trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ
sơ.

c) Kiểm tra và thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN

- Kiểm tra, xác minh về quá trình hoạt động kinh doanh của tổ chức liên 
quan đến việc dừng cung cấp dịch vụ T-VAN;

- Ra Quyết định tạm đình chỉ cung cấp dịch vụ T-VAN (mẫu số 03/T- 
VAN ban hành kèm theo Thông tư này) yêu cầu tổ chức thực hiện các nội dung 
quy định tại điểm b khoản 2.1 Điều này.

- T rong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ T- 
V AN hoàn thành việc thanh lý hợp đồng và các giải quyết các vân đê có liên 
quan, Tổng cục Thuế ra quyết định thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp 
dịch vụ T-VAN đối với tổ chức theo mẫu 04/T-VAN ban hành kèm theo Thông 
tu này

2.3. Trường hợp thu hồi theo điểm e khoản 1 Điều này:

a) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể, tổ chức cung 
cấp dịch vụ T-VAN phải gửi quyết định giải thể tới Tổng cục Thuê.

b) Sau khi nhận được quyết định giải thể của tổ chức, Tổng cục thuế thực
hiện:

- Yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN xử lý các vấn đề về thanh lý 
hợp đồng với người nộp thuế, phương án xử lý dữ liệu (nếu trước khi giải thế 
chưa thực hiện).
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- Ra quyết định thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN 
(mẫu số 04/T-VAN ban hành kèm theo Thông tư này) sau khi tồ chức đã hoàn 
thành các nội dung theo yêu cầu.

2.4. Trường hợp thu hồi theo điểm g, khoản 1 Điều này:

a) Trong quá trình các cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền tiến hành thủ tục 
thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc 
Giấy phép đàu tư, thực hiện thủ tục phá sản, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN 
có trách nhiệm xử lý các vấn đề về thanh lý hợp đồng với người nộp thuế, xử lý 
dữ liệu.

b) Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN không thực hiện trách 
nhiệm nêu tại điểm a khoản 2.4 Điều này, sau khi bị cơ quan có thẩm quyền thu 
hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy 
phép đầu tư, bị tuyên bố phá sản theo quyết định của Toà án; người đại diện theo 
pháp luật, các thành viên đồi với công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công 
ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các thành viên Hội đồng 
quản trị đối với công ty cổ phần, các thành viên hợp danh đối với công ty hợp 
danh liên đới chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ nêu tại điểm a khoản 2.4 
Điều này.

c) Tổng cục Thuế ra Quyết định thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp 
dịch vụ T-VAN theo mẫu so 04/T-VAN ban hành kèm theo Thông tư này trong 
thời hạn nám ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của cơ quan có 
thâm quyên vê việc thu hôi Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy 
chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, tuyên bố phá sản tổ chức.

2.5. Công bố quyết định thu hồi chứng nhận cung cấp dịch vụ T-VAN

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy 
công nhận tô chức cung câp dịch vụ T-VAN, Tông cục Thuế có trách nhiệm 
thông báo quyết định tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế và ưên Website của đơn 
vị minh.

Điều 29. Quan hê giữa tổ chức cung cấp dich vu T-VAN vói người 
nộp thuế

Mối quan hệ giữa tổ chức cung cấp địch vụ T-VAN với người nộp thuế 
được xác định trên cơ sở hợp đồng về việc cung cấp địch vụ T-VAN.

1. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN

a) Quyền của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN

- Ký hợp đồng bằng văn bản với người nộp thuế về cung cấp và sừ dụng 
dịch vụ T-VAN, ứong đó phải quy định rõ về trách nhiệm của các bên liên quan 
đên nội dung chứng từ điện tử.
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- Được quyền từ chối cung cấp dịch vụ T-VAN đối với cá nhân, tồ chức 
không đu điều kiện tham gia giao dịch hoặc vi phạm hợp đồng.

- Được thu tiền sử dụng dịch vụ T-VAN từ người nộp thuế đê đảm bao
duy trì hoạt động theo thoả thuận tại Hợp đồng giữa hai bên.

b) Nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN

- Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN công khai thông báo phương thức 
hoạt động, chất lượng dịch vụ trên Website giới thiệu dịch vụ của tổ chức.

- Cung cấp dịch vụ truyền nhận và hoàn thiện hình thức thể hiện chứng từ 
điện tử phục vụ việc trao đổi thông tin giữa người nộp thuế với cơ quan thuế.

- Thực hiện việc gửi, nhận đúng hạn, toàn vẹn chứng từ điện tử theo thoa 
thuận với các bên tham gia giao dịch.

- Lưu giữ kết quả của các lần truyền, nhận; lưu giữ chứng từ điện tử trong 
thời gian giao dịch chưa hoàn thành.

- Bảo đảm kết nối, bảo mật, toàn vẹn thông tin và cung cấp các tiện ích
khác cho các bên tham gia trao đổi chứng từ điện tử.

- Thông báo cho người nộp thuế và cơ quan thuế trước 10 ngày kể từ ngày 
ngày dừng hệ thông đê bảo trì và biện pháp xử lý đê bảo đảm quyên lợi của 
người nộp thuế.

2 Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế

a) Quyền của người nộp thuế

- Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN để ký hợp đồng cung cáp 
dịch vụ T-VAN.

- Được tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN bảo đảm giữ bí mật ve dữ liệu 
các thông tin giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, trừ khi có thoả thuận khác.

b) Nghĩa vụ của người nộp thuế

- Chấp hành nghiêm chỉnh các điều khoản ký kết trong hợp đồng với tô 
chức cung cấp dịch vụ T-VAN;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN thực hiện 
các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống;

* Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ thuế điện tử cùa mình.

Điều 30. Quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN với cơ quan
thuế

Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN là đối tượng chịu sự quản lý của cơ 
quan thuế trong hoạt động cung cấp dịch vụ T-VAN.
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1. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN

a) Quyền của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN

- Được phép kết nối với cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để thực 
hiện cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực thuế.

- Được cơ quan thuế hỗ trợ về nghiệp vụ thuế để thực hiện các giao dịch 
truyền nhận giữa người nộp thuế với cơ quan thuế.

- Được phối hợp với cơ quan thuế thực hiện đào tạo cho người nộp thuế 
để thực hiện cung cấp dịch vụ T-VAN.

- Được cơ quan thuế hỗ ữợ để giải quyết cáe vướng mấc, phát sinh trong 
quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ T-VAN.

- Được cơ quan thuế cung cấp các mẫu, khuôn dạng chuẩn để thực hiện 
hoạt động cung câp dịch vụ T-VAN.

b) Nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN

- Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN chỉ được cung cấp dịch vụ T-VAN 
cho người nộp thuế kể từ ngày được cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch 
vụ T-VAN.

- Cung cấp đày đủ thông tin, dữ liệu cho cơ quan có thẩm quyền khi có 
yêu cầu theo quy định của pháp luật.

- Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về viễn thông, Internet và 
các quy định kỹ thuật, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Có trách nhiệm thiết lập kênh kết nối với cổng thông tin điện tử của cơ 
quan thuê đảm bảo liên tục, an ninh, an toàn. Trường hợp có vướng mắc trong 
quá trình thực hiện dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong Imh vực 
thuê, chủ động giải quỵêt và thông báo với cơ quan thuế để phối hợp nếu vướng 
mắc có liên quan tới công thông tín điện từ của cơ quan thuế.

- Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động cung cấp dịch vụ T-VAN với 
Tổng cục Thuế.

2. Trách nhiệm của cơ quan thuế

a) Thiết lập, duy trì, đảm bảo kết nổi cổng thông tin đỉện tử của cơ quan 
thuế với tổ chức cung cấp T-VAN.

b) Kiểm tra hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN đảm bảo 
chât lượng dịch vụ và hoạt động đúng theo quy định.

CHƯƠNG V
THựC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ QUA 

TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ T-VAN
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Điều 31. Thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

1. Người nộp thuế được sử dụng dịch vụ T-VAN trong việc đăng ký thuê 
điện tư và khai thuế điện từ.

2. Người nộp thuế lập tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN theo mẫu 
sô 01/ĐK-T-VAN ban hành kèm theo Thông tư này và gửi đến cổng thông tin 
điện tử của cơ quan thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

3. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký 
sử dụng dịch vụ T-VAN, cơ quan thuế gửi thông báo đến tổ chức cung cấp dịch 
vụ T-VAN. Trường họp không chấp thuận, cơ quan thuế thông báo lý do cho tố
chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

4. Ke từ khi được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng dịch vụ T-VAN đen 
khi chấm dứt sử dụng dịch vụ, người nộp thuế gửi, nhận các chứng từ điện tứ 
thông qua tồ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và không thực hiện các thủ tục đăng 
ký thuế, khai thuê băng các hình thức khác (trừ trường hợp quy định tại điêm <Ị 
khoan 2, Điều 27 Thông tư này).

5 Chứng từ điện tử của người nộp thuế gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ 
T-VAN đến cơ quan thuế phải có chữ ký số của người nộp thuế và tổ chức cung 
cấp dịch vụ T-VAN.

Điều 32. Thay đổi, bổ sung thông ti n tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ
T-VAN

1. Trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin trên Tờ khai đăng ký sử dụng 
dịch vụ T-VAN, người nộp thué thực hiện khai các thông tin thay đôi, bô sung 
theo mẫu số 02/ĐK-T-VAN ban hành kèm theo Thông tư này và gửi đến cổng 
thông tin điện tử của cơ quan thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

2. Trường hợp thay đổi tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, người nộp thuê
phải thực hiện đăng ký ngừng theo quy định tại Điều 33 và thực hiện thủ tục
đăng ký lại theo quy định tại Điều 31 Thông tư này.

Điều 33. Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN

]. Trường hợp ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN đối với thủ tục đăng ký
thuế, khai thuế, người nộp thuế thực hiện đăng ký theo mẫu số 03/ĐK-T-VAN 
ban hành kèm theo Thông tư này và gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan 
thuế qua tồ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

2. Cơ quan thuế gửi thông báo xác nhận ngừng sử đụng địch vụ T-VAN 
đến người nộp thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

3, Ke từ thời điểm đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN đối với thủ tục 
đăng ký thuế, khai thuế, người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký thuế, khai 
thuế bằng hình khác.
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CHƯƠNG VI 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 34. Hiệu lực thi hành 

Thông .tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

1. Các quy định về quản lý thuế không hướng dẫn tại Thông tư này thực 
hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Tổng cục Thuế, Kho bạc nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh 
kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Kiêm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, PC.

Điều 35, Tổ chức thực hiện 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Ván phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ;
- Vân phòng BCĐ TW về phòng, chóng tham 
nhũng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cạo;
- Toà án nhân dân tối cao;

KT. Bộ TRƯỞNG 
,  THỨ TRƯỞNG
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Mẫu số: 01/ĐK-KĐT

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

......... , ngày..........tháng..........năm...........

TỜ KHAI 
Đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử

Kính gử i:................(tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)...................

Tên người nộp thuế : ............ ...........................................................................
Mã số thuế:......................................................................................................
Qua xem xét và nhận thấy chúng tôi có đủ các điều kiện sử dụng hình 

thức khai thuế điện tử, chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng hình 
thức khai thuế điện tử, cụ thể như sau:

Đăng ký khai thuế điện tử: từ ngày.................................................................
Số chứng thư số : .............................................................................................
Tên tố chức chứng thực chữ ký số công cộng:..............................................

Thời hạn sử dụng chứng thư số: từ ngày đến ngày
Địa chỉ thư điện từ : ..........................................................................................
Điện thoại:........................................................................................................
Người liên hệ:...................................................................................................

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính 
chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện tính thuế, khai thuế và 
nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật thuế có 
liên quan./.

Nếu đăng ký trực tuyển 
Chữ ký số của Người nộp thuế
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Nếu đãng ký bằng giấy và nộp cho 
cơ quan thuế quản ỉỷ trực tiếp 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đỏng dắu (nếu có)



Mẫu số: 02/ ĐK-KĐT 

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

........... ngày..........tháng..........năm...........

ĐĂNG KỶ NGỪNG KHAI THƯỂ ĐIỆN TỬ

Kính g ử i:.......... (tên cơ quan thuế quản lý  trực tiếp).........................

Tên người nộp thuế:........................................................................................
Mã số thuế:.......................................................................................................

Chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được ngừng sử dụng hình thức khai 
thuế điện tử, cụ thể như sau

- Thời điểm ngừng: từ ngày.......................................................................

- Lý do ngừng:.............................................................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng 
quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật thuế có liên quan./.

Chữ ký số của Người nộp thuế
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Mầu sỗ 01/T-VAN

.........   ngày..........tháng..........năm...........

ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ T-VAN

Kính gửi: Tổng cục Thuế

1. Tổ chức chúng tôi là:
 

-  Tên tổ chức:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh của tố chức hoặc Giấy chứng nhận
đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam số....ngày.....
d o ....... cấp.

2.Mã số thuế:....................................................................................................
3- Địa chỉ trụ sở chính:

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

Điện thoại:................................ Fax:........................................................................
Em ail:.........................................................................................................................
Website cung cấp dịch vụ T-VAN:..........................................................................

4. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức:
Họ và tên: (Ghi bằng chữ in hoa)..................................................Nam/Nữ:...........
Chức danh:...................................................................................................................
Sinh ngày:.... /......./.........Dân tộc :..................................Quốc tịch:.......................
Chứng minh nhân dân số :.........................................................................................
Ngày cấp:..... /......./..........Cơ quan cấp:..................................................................

5.Chứng thư số
Số chứng thư số : ........................ ...............................................................................
Tên tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng:........................................................
Thời hạn sử dụng chứng thư số: từ ngày.............. đến ngày....................................

Đề nghị Tổng cục Thuế xem xét, cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp
dịch vụ T-VAN cho.......................(ghi rõ tên tổ chức).

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính 
chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký cấp dịch vụ giá trị gia tăng về 
giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC
(Kỷ và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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I

Số:................./GCN-TCT
......... , ngày..........thảng..........năm...........

Mẫu số 02/T-VAN

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CÔNG NHẬN
Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỎNG CỤC THUẾ

- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005 ;
- Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 ;
- Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ 

về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính;
- Căn cứ Thông tư s ố .......n g ày ..........của Bộ Tài chính hướng dẫn giao

dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế;

CHỨNG NHẬN:
«

Tên tổ chức viết bằng tỉếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).........................................

Tên tổ chức viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...................................................

1. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................
Điện thoại:............................................Fax:.............................................................
Email:........................................................... ............. ...............................................
Website cung cấp dịch vụ T-VAN:..........................................................................

2. Mã số thuế....................................................................................................

3. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức:
Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa)............................................Nam/Nữ:..................
Chức danh:...................................................................................................................
Sinh ngày:.... / ......./.........Dân tộc:.................. ............... Quốc tịch:.......................
Chứng minh nhân dân số :.........................................................................................
Ngày cấp:..... /......./..........Cơ quan cấp:..................................................................

4. Chứng thư số
Số chứng thư số : ......................................................................................................
Tên tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng:........................................................
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Thời hạn sử dụng chứng thư số: từ ngày...................... đến ngày..............

Được phép hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ T-VAN./.

Nơi nhộn TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Tổ chức được chúng nhận (Kỷ, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
cung cấp dịch vụ T-VAN;
- Lưu: VT,'....
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Mẫu số 03/T-VAN

B ộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:............ /QĐ-TCT

................................ ,  ngày..........tháng..........năm ..............................

QUYẾT ĐỊNH 
về việc tạm đình chỉ cung cấp dịch vụ T-VAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ 

về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính;
- Căn cứ Thông tư số .......n g ày ..........của Bộ Tài chính hướng dẫn giao

dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế;
-  Căn cứ ...................................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tạm đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ T-VAN đối với tổ chức

sau:
Tên tổ chức viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).........................................

Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN số :............................................
Do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cấp ngày....... /........./......................................
Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................
Điện thoại:................................Fax:.........................................................................
Email:.....................................Website cung cấp dịch vụ T-VAN:.........................
Thời hạn tạm đình chỉ:................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (ghi rõ tên) và cá nhân, tổ chức 
có liên quan thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận: TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như Điêu 3;  
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Mẫu số 04/T- VAN

Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ   Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:................./QĐ-TCT

.......ngày.....tháng...... năm.........

QUYẾT ĐỊNH
về việc thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Tổ chức ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phú 

về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính;
- Căn cứ Thông tư số .......ngày ........của Bộ Tài chính hướng dẫn giao

dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế;
- Căn c ứ ..................................;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN của tố 

chức sau:
Tên to chức viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).........................................
Giấy công nhận tổ chức cung cấp T-VAN số :..........................................................
Do Tồng cục trưởng Tổng cục Thuế cấp ngày....... /........./......................................
Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................
Tên, địa chỉ chi nhánh:................................................................................................
Điện thoại:............................................ Fax :.............................................................
Email:................................Website cung cấp dịch vụ T-VAN:...............................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (ghi rõ tên) và cá nhân, tổ chức 
có liên quan thực hiện quyết định này./.

Nơi nhộn; TỔNG CỤC  TRƯỞNG
- Như Điêu 3;  
- Lưu:........
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Mẫu s ố  01/ĐK-T-VAN

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

......... , ngày..........tháng..........năm...........

TỜ KHAI 
Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

Kính gửi:......... (tên cơ quan thuế quản lỷ  trực tiếp)......................................

Tên người nộp thuế:........................................................................................
Mã số thuế:..................... ....................................... ..........................................
Qua xem xét và nhận thấy chúng tôi có đủ các điều kiện sử dụng dịch vụ 

T-VAN, chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được sử dụng dịch vụ T-VAN, cụ 
thể như sau:

1. Thông tin về Người nộp thuế:
- Số chứng thư số :..................................................................................
- Tên tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng:..................................
- Thời hạn sử dụng chứng thư số: từ ngày..............đến ngày...............
- Địa chỉ thư điện tử:...............................................................................
- Điện thoại:..............................................................................................
- Sử dụng dịch vụ T-VAN để thực hiện thủ tục:
+ Đăng ký thuế điện tử 
+ Kê khai thuế điện tử 

2. Thông tin về tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN:
“ Tên tổ chức: (ghi rồ tên đầy đủ tể chức..............................................
“ Số Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN:.... .................

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính 
chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện tính thuế, khai thuế và 
nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật thuế có 
liên quan./.

Chữ ký số của tổ chức cung cấp Chữ ký số của người nộp thuế
dịch vụ T-VAN
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Mẫu số: 02/ĐK-T-VAN

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

.........., ngày..........tháng..........năm...........

TỜ KHAI
Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

Kính gửi:............. (tên cơ quan thuế quàn ỉỷ trực tiếp)......................

Tên người nộp thuế:........................................................................................
Mã số thuế:......................................... ..............................................................
Căn cứ Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN ngày.......... ,chúng tôi đề

nghị được thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký cụ thể như sau:
- Số chứng thư số : ........................ .........................................................
- Tên tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng:...................................
- Thời hạn sử dụng chứng thư số: từ ngày....... đến ngày......................
- Địa chỉ thư điện tử : ................... ............ ...............................................

(Chỉ ghi những nội dung có thay đổi, bổ sung)

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính 
chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.

Chữ ký số của tổ chức cung cấp Chữ ký số của Người nộp thuế
dịch vụ T-VAN
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Mẫu số: 03/ĐK-T-VAN

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

......... . ngày......... tháng..........năm...........

ĐĂNG KÝ NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ T-VAN

Kính gử i:........... .......(tên cơ quan thuế quản ỉý trực tỉếp)...........................

Tên người nộp thuế:..... ..................................................................................
Mã số thuế:.............. .............. ........................................................................
Chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN 

đê thực hiện thủ tục:
+ Đăng ký thuế điện tử  
+ Kê khai thuế điện tử 

Cụ thể như sau:
- Thời điểm ngừng: từ ngày
- Lý do ngừng:............................................. .............................................

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính 
chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.

Chữ ký số của tổ chức 
cung cấp dịch vụ T-VAN

Chữ ký số của Người nộp thuế
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