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

Số: 80 /2012/TT-BTC 
Hà Nội, ngày 2 2  tháng 5 năm 2012.

T H Ô N G  T Ư 
Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Luật Thuế, Pháp lệnh ph í, lệ p h í và các văn bản hướng dẫn thỉ
hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

X ét đề nghị của Tổng cục trưởng Tong cục Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý  thuế 
về đăng ký thuế như sau:

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

‘Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi 
thông tin đãng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử 
dụng mã số thuế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đổi với các tổ chức, cá nhân sau:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và 
cung cấp dịch vụ, hàng hoá.

2. Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách 
nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức được ủy quyền thu phí, lệ phí.

5. Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam, cá nhân 
nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với luật pháp 
Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
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6 . Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các vấn đề về thuế như: các 
Ban quan lý dự án, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân không phát sinh 
nghĩa vụ nộp thuế những được hoàn thuê, hoặc được tiếp nhận hàng viện trợ từ
nước ngoài.

7 Tổ chức, cá nhân khác có phát sinh khoản phải nộp Ngân sách nhà
nước.

Điều 3. Mã số thuế

1. Mà số thuế là một dãy các chữ số được mã hoá theo một nguyên tắc 
thống nhất để cấp cho từng người nộp thuế theo quy định của các Luật Thuế, 
Pháp lệnh phí và lệ phí (gọi chung là “pháp luật về thuế”), bao gồm cả người 
nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng 
người nộp thuế và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

2. Mã số thuế được cấu trúc là một dãy số được chia thành các nhóm như
sau:

N ỉN2N3N4N5N6N7N8N9N10 n „ n 12n í3

Trong đó:

- Hai chữ số đầu N1N2 là số phân khoảng tỉnh cấp mã số thuế được quy 
định theo danh mục mã phân khoảng tỉnh.

- Bay chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được đánh theo số thứ tự từ 0000001 đến 
99ỌÍ)ỌI)9. chữ số N10 là chữ số kiểm tra.

- Mười số từ N1 đến N10được cấp cho đơn vị chính và doanh nghiệp thành
viên.

- Ba chữ số NnNi2Ni3 là các số thứ tự từ 001 đến 999 được cấp cho từng 
dơn vị trực thuộc của đơn vị chính và doanh nghiệp thành viên.

3. Nguyên tắc cấp mã số thuế

a ) Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Thông tư này được cấp một mã số 
thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho 
đến khi chấm đứt hoạt động, trừ các trường hợp quy định tại điểm đ, đ, e khoản 
này. Mã số thuế được dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà 
người nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều 
ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác 
nhau,

Mã số thuế đã cấp không được sử dụng để cấp cho người nộp thuế khác. 
Tổ chức kinh doanh khi chấm dứt hoạt động thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực và 
không được sử dụng lại.

Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ hộ kinh doanh hoặc một cá 
nhân không thay đối trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp đã 
ngừng hoạt động kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại.
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Mã số thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
được giữ nguyên.

Đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, mã số thuế 
đồng thời là mã số doanh nghiệp.

b) Mã số thuế 10 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10) được cấp cho:

Tổ chức, cá nhân nêu tại Điều 2, trừ các trường hợp quy định tại điểm c 
Khoản 3 Điều này.

c) Mã số thuế 13 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 NI 1N12N13) được 
cấp cho:

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh 
nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế;

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổng công ty, trực thuộc doanh nghiệp có 
phát sinh nghĩa vụ thuế.

Các tổ chức, cá nhân được quy định tại điểm này được gọi là “Đơn vị trực 
thuộc”, Đơn vị có “đơn vị trực thuộc” được gọi là “đơn vị chủ quản”. Đơn vị 
trực thuộc trước khi đãng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì Đơn vị 
chủ quản phải kê khai các đơn vị này vào “Bảng kê các Đơn vị trực thuộc” để cơ 
quan thuế cấp mã số thuế 13 số.

d) Cấp mã số thuế cho người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư tham gia 
hợp đồng dầu khí

Đối với họp đồng tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (sau đây gọi 
chung là “họp đồng dầu khí”), mã số thuế 10 số được cấp cho: Người điều hành 
(Công ty điều hành chung) theo từng hợp đồng dầu khí; Doanh nghiệp liên 
doanh' đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hỉnh thức hợp đồng liên 
doanh,

Trường hợp hợp đồng dầu khí quy định mỗi nhà thầu, nhà đầu tư phải 
thực hiện nghĩa vụ thuế riêng thì nhà thầu, nhà đầụ tư tham gia hợp đồng được 
cấp mã sổ thuế 13 số (kể cả nhà thầu, nhà đầu tư là Người điều hành và nhà thầu 
nhận phần lãi được chia) theo mã số thuế 10 số của Người điều hành để thực 
hiện kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế đối với từng hợp đồng dầu khí.

đ) Cấp mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với 
cơ quan thuế

Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đãng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan 
thuế thì được cấp mã số thuế 10 số theo từng hợp đồng thầu đã ký.

e) Cấp mã số thuế cho Bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu nước
ngoài

Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp 
với cơ quan thuế thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu có trách nhiệm



khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Bên Việt Nam được cấp mã số thuế 10 số 
để sử dụng cho việc khai, nộp thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1
HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ

Điều 4. Thời hạn, thòi gian giải quyết và số lượng hồ sơ đăng ký thuế

1. Thời hạn đăng ký thuế

a) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 
15/4/2010 cua Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

b) Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh nghĩa 
vụ nộp thuế, được hoàn thuế phải thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ ngày:

- Được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy phép thành lập, hoạt 
động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký 
kinh doanh hoặc hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đãng ký kinh doanh nhưng 
chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay của các tô chức, cá
nhàn;

- Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

- Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân (ngày cá nhân nhận thu nhập);

- Phát sinh tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn theo quy định của pháp 
luật về thuế đối với các chủ dự án (hoặc đại diện được uỷ quyền như ban quản lý 
công trình), nhà thầu chính nước ngoài;

- Phát sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

2. Thời gian giải quyết hồ sơ: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ đăng ký thuế theo quy định (áp dụng chung đối với các thu tục tổ chức, 
sắp xếp lại doanh nghiệp và chấm dứt hiệu lực mã số thuế).

3. Quy định hồ sơ: Người nộp thuế nộp 01 (một) bộ hồ sơ duy nhất (áp 
dụng chung đối với các thủ tục tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp và chấm dứt 
hiệu lực mã số thuế).

Điều 5. Hồ sơ đăng ký thuế
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1. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp thành lập 
theo Luật Doanh nghiệp (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc)

Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thực hiện 
đăng ký thuế theo quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23 và 33 Nghị định 
43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các 
văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ  chức  sản xuất kinh
doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc

a) Đối với tổ chức sản xuất kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

“ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông 
tư này và các bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế (nếu có);

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

Trường hợp tổ chức sản xuất kinh doanh là đơn vị chủ quản có đơn vị trực 
thuộc thì tổ chức sản xuất kinh doanh phải kê khai các đơn vị trực thuộc vào 
“Bảng kê các đơn vị trực thuộc”. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị chủ quản 
cấp mã số thuế cho đơn vị chủ quản, đồng thời cấp mã số cho từng đơn vị trực 
thuộc có trong “Bảng kê các đơn vị trực thuộc” của đơn vị chủ quản, kể cả 
trường họp các đơn vị trực thuộc đóng tại các tỉnh khác. Đơn vị chủ quản có 
trách nhiệm thông báo mã số thuế (13 số) cho các đơn vị trực thuộc. Cơ quan 
thuế quản lý đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo mã số thuế (13 số) cho 
cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc.

•Trường hợp đơn vị chủ quản thành lập thêm đơn vị trực thuộc thì đơn vị 
chủ quản phải có hồ sơ gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được cấp mã số 
thuế cho đơn vị trực thuộc mới thành lập thêm, đồng thời bổ sung vào “Bảng kê 
các đơn vị trực thuộc” của đơn vị chủ quản.

Hồ sơ đăng ký mã số thuế cho đơn vị trực thuộc thành lập thêm gồm:

- Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 
theo mẫu 07-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định thành lập đơn vị trực
thuộc.

b) Đối với đơn vị trực thuộc

“ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 02-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông 
tư này và các bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế (nếu có). Trên tờ khai đăng 
ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13  số đã được đơn vị chủ quản thông báo;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Quyết định thành lập.



Cơ quan thuế địa phương nơi đơn vị trực thuộc đặt trụ sở căn cứ hồ sơ 
đăng ký thuế của đơn vị trực thuộc và thông báo mà số thuế (13 số) của cơ quan 
thuế quản lý đơn vị chủ quản đê thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế 
theo quy định.

3. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh
doanh

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông
tư này;

- Ban sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh (nếu có);

Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc 
chứng minh quân đội hoặc hộ chiếu.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một 
địa điểm. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử đụng thường xuyên 
hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp 
và thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định Nghị định số 43/2010/NĐ-CP 
ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

4. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ 
nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế

a) Đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp ký họp đồng thầu 
với chủ đầu tư

Trường hợp nhà thầu nước ngoài là tổng thầu hoặc nhà thầu chính ký hợp 
đồng thầu với chủ đầu tư theo quy định của pháp luật, hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông
tư  n à y

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thầu (hoặc giấy tờ tương 
đương do cư quan có thẩm quyền cấp);

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy xác nhận đăng ký văn phòng 
điều hành (hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp, nếu có);

- Bảng kê nhà thầu phụ kèm theo hợp đồng nhận thầu (nếu có).

Cơ quan thuế địa phương căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của nhà thầu thực 
hiện cấp mã số thuế 10 số theo quy định.

h) Đối với nhà thầu nước ngoài tham gia họp đồng liên đanh tại Việt Nam

Trường họp các bên liên đanh thành lập ra Ban điều hành liên danh thì 
Ban diều hành liên đanh được cấp mã số thuế 10 số để thực hiện kê khai, nộp 
thuế, quyết toán thuế theo quy định.

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:
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- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông 
tư này;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thầu (hoặc giấy tờ tương 
đương do cơ quan có thẩm quyền cấp);

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy xác nhận đăng ký vãn phòng 
điều hành (hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thấm quyền cấp, nếu có);

- Bảng kê danh sách nhà thầu phụ, các bên tham gia liên danh kèm theo 
hợp đồng nhận thầu (nếu có).

Trường hợp các bên tham gia liên danh thực hiện một phần công việc 
riêng biệt, tự xác định phần doanh thu thu được của mình thì có thể thực hiện 
đãng ký thuế riêng để kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế theo quy định của pháp 
luật về thuế hiện hành.

5. Hồ sơ đăng ký thuế đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, 
nhà thầu phụ nước ngoài

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT ban hành kèm theo 
Thông tư này;

Trường họp Bên Việt Nam cần quyết toán, xác nhận số tiền thuế đã nộp 
thay cho các nhà thầu nước ngoài, Bên Việt Nam phải cung cấp cho cơ quan 
thuế trực tiếp quản lý 01 (một) bộ hồ sơ gồm: bản sao không yêu cầu chứng thực 
hợp đồng thầu; các chứng từ, tài liệu liên quan đến hợp đồng thầu đã ký với các 
nhà thầu nước ngoài để phục vụ cho việc quyết toán thuế và xác nhận việc hoàn 
thành nghĩa vụ thuế (nếu có).

6 . Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư tham 
gia hợp đồng dầu khí

a) Đối với Người điều hành và doanh nghiệp liên doanh

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này 
và các bảng kê kèm theo tờ khai đàng ký thuế (nếu có);

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư.

Người điều hành thực hiện kê khai các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí vào 
“Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài”. Cơ quan thuế quản lý trực 
tiếp Người điều hành cấp mã số thuế 10 số cho Người điều hành đồng thời cấp 
mã số 13 số cho từng nhà thầu, nhà đầu tư có trong "Bảng kê các nhà thầu, nhà 
thầu phụ nước ngoài” của Người điều hành. Người điều hành có trách nhiệm 
thông báo mã số thuế (13 số) cho các nhà thầu, nhà đầu tư. Cơ quan thuế quản lý 
Người điều hành có trách nhiệm thông báo mã số thuế (13 số) cho cơ quan thuế 
quản lý nhà thầu, nhà đầu tư.



b) Đối với nhà thầu, nhà đầu tư (bao gồm cả nhà thầu nhận phần lãi được
chia

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 02-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông 
tư này. Trẽn tờ khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã được Người 
điều hành thông báo;

- Ban sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

Cơ quan thuế địa phương nơi nhà thầu, nhà đầu tư đặt văn phòng điều 
hành căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí và thông báo 
mà số thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp Người điều hành để thực hiện cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo quy định.

7. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp 
thuê thu nhập cá nhân gồm

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông
tư này;

- Ban sao không yêu cầu chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc chứng 
minh quân đội hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài.

8 . Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại 
giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (có 
hoan thuế giá trị gia tăng)

Sừ dụng tờ khai đãng ký thuế theo mẫu 06-ĐK-TCT ban hành kèm theo 
Thỏim lư này.

9. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền 
thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ 
dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Sư dụng tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo 
Thông tư này (chỉ thực hiện khai các chỉ tiêu: 1, 3, 9, 14).

10. Đối với một số ngành, nghề đặc biệt do các Bộ, ngành cấp giấy phép 
hoạt động (như tín dụng, luật sư, công chứng, dầu khí, bảo hiểm, y tế hoặc các 
lĩnh vực chuyên ngành khác) thì sử dụng giấy phép này thay cho Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư trong hồ 
sở đăng ký thuế

11. Đối với người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là cá nhân, cơ 
quan thuế  tự động cấp mã số thuế khi nhận hồ sơ thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp của năm đầu tiên.
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Điều 6. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

1. Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc thành lập theo Luật Doanh 
nghiệp, thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan Đăng ký kinh doanh theo 
quy định của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp, tổ chức khác và các đơn vị trực thuộc thực hiện đăng ký 
thuế tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế thực hiện 
đăng ký thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý nơi tổ chức, cá nhân đó có trụ sở. 
Riêng đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu 
nhập thì nộp tờ khai đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập; Cơ quan chi trả 
thu nhập tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của từng cá nhân để nộp cho cơ quan 
thuế trực tiếp quản lý.

4. Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp trực tiếp, không qua 
đơn vị chi trả thu nhập, đãng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập 
chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú.

5. Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện 
đăng ký thuế tại Chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 7. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế

1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định Luật Doanh 
nghiệp, cơ quan thuế thực hiện theo Quy trình phối hợp trao đổi thông tin đăng 
ký doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh hiện hành.

2. Việc tiếp nhận hồ sơ đối với các tổ chức, cá nhân không thành lập theo 
Luật Doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi 
rõ thời điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ đăng ký 
thuế đối với trường họp hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Công 
chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả 
không được quá số ngày quy định của Thông tư này.

Trường họp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức 
thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

Trường hợp đăng ký thuế điện tử, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế được 
thực hiện thông qua hệ thống giao dịch điện tử.

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ 
sơ đăng ký thuế, cơ quan thuế thông báo cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 01 
(một) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ đối với hồ sơ nhận trực tiếp; 
trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ 
nhận theo đường bưu chính hoặc giao dịch điện tử.

ì
s'
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Điều 8. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Giây chứng nhận đăng ký thuế được cấp cho các tổ chức, cá nhân quy 
định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 3 Thông tư này, trừ các trường hợp 
thành lập. hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

1. Thời hạn cấp chửng nhận đăng ký thuế

Cơ quan thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận đăng ký thuế chậm nhất 
không quá 03 (ba) ngày làm việc đối với các hô sơ đăng ký thuế tính từ ngày 
nhận được đủ hồ sơ đăng ký thuế.

2 . Chứng nhận đăng ký thuế

a) Giấy chứng nhận đăng ký thuế: Người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ 
tục và hồ sơ đăng ký thuế được cơ quan thuế cấp “Giấy chứng nhận đăng ký 
thuế theo  mẫu số 10-MST ban hành kèm theo Thông tư này (trừ cá nhân thuộc 
diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các trường họp được cấp Thông báo mã số 
thuế).

b) Thẻ mã số thuế cá nhân: Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân 
thực hiện đầy đủ thủ tục và hồ sơ đăng ký thuế được cấp “Thẻ mã số thuế cá 
nhâ n  theo mẫu số 12-MST ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Thông báo mã số thuế: Các trường hợp được cấp thông báo mã số thuế 
theo mẫu số 11 -MST ban hành kèm theo Thông tư này gồm:

- Người nộp thuế có phát sinh các hoạt động kinh doanh mới hoặc mở 
rộng hoạt dộng kinh doanh sang địa phương khác không thành lập chi nhánh 
hoặc đơn vị trực thuộc;

- Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh thiếu chứng minh nhân dân hoặc 
thiêu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Cá nhân nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

- Bên Việt Nam nộp thay cho thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài;

Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang;

- Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tố chức chính trị - xă hội, tổ chức 
xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Tổ chức, cá nhân khác có phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng không đủ điều 
kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

3. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thẻ mã số thuế cá nhân 
cho các trường hợp (trừ các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp) 
được cơ quan thuế thực hiện trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được yêu cầu của người nộp thuế.

10



a) Cấp lại cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế: 
Người nộp thuế phải kê khai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được cấp lại 
Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 
thuế gồm “Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế” theo mẫu số 13- 
MST.

b) Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong trường hợp chỉ tiêu trên 
Giấy chứng nhận đăng ký thuế thay đổi: Khi có nội dung ghi tại các chỉ tiêu trên 
Giấy chứng nhận đãng ký thuế thay đổi, người nộp thuế phải thực hiện các thủ 
tục theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này để cơ quan thuế cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký thuế.

c) Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân: Cá nhân mất Thẻ mã số thuế cá nhân 
hoặc thẻ bị rách, nát, hỏng thì làm đơn đề nghị cơ quan thuế cấp lại Thẻ mã số 
thuế cá nhân theo mẫu số 13-MST. Trong đơn phải ghi rõ: mã số thuế, họ tên, số 
chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài), nơi đăng ký 
cấp thẻ trước đây. Trường hợp đổi thẻ thì cá nhân đó phải nộp lại thẻ cũ cho cơ 
quan thuế.

4. Cấp lại Thông báo mã số thuế: Người nộp thuế liệt kê tại điểm c khoản
2 Điều này có yêu cầu cấp lại Thông báo mã số thuế thi làm đơn đề nghị cơ quan 
thuế trực tiếp quản lý cấp lại Thông báo mã số thuế theo mẫu số 13-MST. Trong 
đơn ghi rõ: tên, mã số thuế đã được thông báo trước đây, họ tên, số chứng minh 
nhân dân (nếu là cá nhân).

Điều 9. Hướng dẫn một số trường họp cụ thể

1. Người nộp thuế đã được cấp mã số thuế nếu phát sinh các hoạt động 
sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh sang các tỉnh, thành phố 
khác (không thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc) phải thực hiện đăng ký 
thuế với cơ quan thuế nơi phát sinh hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng 
kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế. Người nộp thuế là doanh 
nghiệp, tổ chức sử dụng mẫu tờ khai 01-ĐK-TCT, đơn vị trực thuộc của doanh 
nghiệp, tổ chức sử dụng mẫu tờ khai 02-ĐK-TCT kèm hợp đồng hoặc giấy phép 
hoạt động kinh doanh mới, mở rộng để đăng ký thuế với Cục thuế tỉnh, thành 
phố nơi có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng. Người 
nộp thuế phải tự ghi mã số thuế đã được cấp trên tờ khai đăng ký thuế này.

2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi chuyến hoạt động kinh doanh 
từ vợ sang chồng, bố mẹ sang con và ngược lại (bao gồm cả trường hợp bán cơ 
sở kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) phải thông báo với cơ 
quan thuế để cấp lại mã số thuế. Trường hợp bên nhận đã được cấp mã số thuế 
cá nhân thì sử dụng mã số thuế đã được cấp để khai, nộp các loại thuế phát sinh.

3. Một số quy định về mã số thuế cá nhân:

Các trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thẻ mã số
thuế cá nhân cụ thể sau:

?



- Cá nhân cùng lúc nộp thuê thu nhập cá nhân qua nhiêu tô chức chi tra, 
cho đăng ký thuế tại một tổ chức chi trả để được cấp mã số thuế. Cá nhân thông 
báo mã số của mình với các tô chức chi trả khác để các tổ chức chi tra sử dụng 
vào việc khai thuế, nộp thuế. Nếu một cá nhân vừa nộp thuế thu nhập cá nhân, 
vừa có hoạt động kinh doanh thì sử dụng mã số thuế thu nhập cá nhân đế khai

• thuế, nộp thuế cho các hoạt động kinh doanh theo mẫu đăng ký thuế 03-ĐK- 
T C T  ghi mã số thuế đã được cấp vào ô mã số thuế của tờ khai). Trường hợp  cá 
nhân hoạt động kinh doanh đã được cấp mã số thuế thì sử dụng mã số thuế này 
để khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký khai 
thuê., nộp thuế với cơ quan thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo 
Thông tư này (tự ghi mã số thuế đã được cấp vào ô mã số thuế).

- Trường hợp cơ quan thuế có đầy đủ thông tin cá nhân về người nộp thuế 
thì thực hiện cấp mã số thuế và thông báo cho người nộp thuế biết.

- Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát sinh hoạt động kinh 
doanh mới hoặc mở rộng sang địa bàn khác quận, huyện, thị xã nơi đã đăng ký 
mã số thuế thì sử dụng mã số thuế 10 số đã được cấp để khai, nộp thuế. Cơ quan 
thuê phát hiện cá nhân có hơn một mã số thuế 10 số thì thực hiện thu hồi các mã 
số thuế 10 số đã cấp sau mã số thuế 10 số đầu tiên.

- Chu doanh nghiệp tư nhân nếu phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá 
nhân phải sử dụng mã số thuế cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân để kê khai, 
nộp thuế và quyết toán thuế; Không sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp tư 
nhan đê kê khai, khấu trừ các khoản thuế thu nhập cá nhân này.

Mục 2
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Điều 10. Trách nhiệm và thòi hạn thông báo thay đổi thông tin đăng ký

1. Đối với doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
thi thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Điều 
45 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác thực hiện thông báo cho cơ 
quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh 
sự thay đổi theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 11. Hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin

1. Đối tên cơ sở kinh doanh: Cơ sở kinh doanh khi đổi tên phải khai bổ 
sung với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ gồm:

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo
t h ô n g  t ư  n à y

Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).
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- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh điều chỉnh theo tên mới;

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
khai bổ sung của cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng 
ký thuế cho cơ sở kinh doanh theo tên mới với mã số thuế đã được cấp trước 
đây, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đãng ký thuế cũ.

2. Chuyển địa điểm kinh doanh: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh, 
người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục 
chuyển địa điểm. Mọi trường họp thay đổi địa điểm kinh doanh đều không thay 
đổi mã số thuế.

a) Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh:

Hồ sơ gồm: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST, trong đó 
ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế thuộc Cục Thuế trực tiếp quản lý thì hồ sơ 
được gửi đến Cục Thuế để thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của 
người nộp thuế. Cục Thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế có trách nhiệm cập 
nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế trong thời hạn 02 
(hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ điều chỉnh.

Trường hợp người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế quản lý thì hồ sơ được 
lập thành 02 (hai) bộ để gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi và 
Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến. Chi cục Thuế nơi người nộp thuế 
chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 
09-MST gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến và Cục Thuế 
trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển 
địa điểm.

b) Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh:

- Tại nơi người nộp thuế chuyển đi. Hồ sơ khai gồm:

+ Thông báo chuyển địa điểm;

+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc);

+ Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh 
doanh theo mẫu 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khai 
chuyển địa điểm của người nộp thuế, cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi 
thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và lập thông báo tình hình nộp thuế của 
người nộp thuế theo mẫu 09-MST gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 
(một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến.

- Tại nơi người nộp thuế chuyển đến: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm 
việc, kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư...
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theo địa chi mới, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế 
nơi chuyển đến

Hồ sơ dăng ký thuế gồm:

" Tờ khai đăng ký thuế (ghi mã số thuế đã được cấp trước đó);

Bản sao không yêu cầu chứng thực Giây phép kinh doanh hoặc giấy 
chứng nhận đầu tư... do cơ quan có thẩm quyền nơi chuyên đến câp.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế 
đầy đủ, chính xác, cơ quan thuế phải cấp lại Giấy chứng nhận đãng ký thuế cho 
người nộp thuê và giữ nguyên mã số thuế mà người nộp thuế đã được cấp trước
đó.

3. Thông báo thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế:

Khi thay đổi các nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế, người 
nộp thuế phai thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo “Tờ khai 
điều chính dăng ký thuế” mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này trong 
thơi hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

Hồ sơ bổ sung đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST;

Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh bổ 
sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối 
với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận 
đâu tư;

- Bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế ban đầu (nếu có).

Điều 12. Địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

1, Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc thành lập theo Luật Doanh 
nghiệp thực hiện nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan Đăng ký 
kĩnh doanh theo quy định của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

2. Các tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế lại 
cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Điều 13. Tiếp nhận hồ sơ thay đỗi thông tin đãng ký thuế

Cơ quan thuế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký 
thuế cua người nộp thuế, thực hiện thay đổi và cập nhật các thông tin thay đôi 
vào hộ thòng dữ liệu đăng ký thuế của ngành thuế.

Trường hợp phát sinh thay đồi thông tin các chỉ tiêu có trên Giấy chứng 
nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế lập giấy hẹn để cấp lại Giấy chứng nhận đăng
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Mục 3
CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

Điều 14. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế
*  •

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế là thủ tục cơ quan thuế xác định mã số thuế 
không còn giá trị sử dụng trong hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành Thuế. 
Cơ quan thuế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và thông báo công khai 
danh sách các mã số thuế chấm dứt hiệu lực sử dụng.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động, tổ chức sắp xếp lại 
doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, Đối với cá 
nhân chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp 
luật, cơ quan thuế trực tiếp quản lý thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo 
quy định.

Tổ chức sau khi đã làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, nếu hoạt 
động trở lại phải thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế mới. Cá nhân 
sau khi đã làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, nếu phát sinh nghĩa vụ thuế 
phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế để được sử dụng lại mã số 
thuế đã được cấp trước đây.

Điều 15. Hồ sơ, thủ tuc chấm dứa hiệu lực mã số thuế 
7  *  t  t

1. Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đơn vị 
trực thuộc

a) Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc);

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định giải thể doanh nghiệp 
hoặc Quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp; Thông báo chấm dứt hoạt 
động của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được 
Thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp đãng ký kinh doanh, giấy chứng 
nhận đầu tư, giấy phép hoạt động hoặc người nộp thuế về việc giải thề, chấm dứt 
hoạt động, sắp xếp lại doanh nghiệp, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo 
doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số 
thuế.

Sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế, người nộp thuế phải thực 
hiện nộp các hồ sơ liên quan và quyết toán các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế 
trực tiếp quản lý theo quy định.

ký thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thay đổi
thông tin.
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Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài 
liệu, hồ sơ  liên quan đến việc quyết toán nghĩa vụ thuê từ người nộp thuế , cơ 
quan thuế tiến hành kiểm tra quyết toán thuế theo quy định của Luật Quản lý 
thuế va các văn bản hướng đẫn hiện hành.

b) Đối với đơn vị trực thuộc:

Đơn vị chủ quản chấm đứt hiệu lực mã số thuế thì tât cả các đơn vị trực 
thuộc sẽ h| chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông 
báo việc chấm dứt tồn tại của mình cho các đơn vị trực thuộc biết. Đơn vị trực 
thuộc có trách nhiệm thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của mình 
trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đơn vị trực thuộc nhận được thông báo 
cua dơn vị chu quản về việc chấm dứt tồn tại, hồ sơ gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc);

- Thông báo chấm dứt tồn tại của đơn vị chủ quản.

Trona thời hạn 05 (năm) ngày làm việc sau khi chấm dứt hiệu lực mã số 
thuê cua đơn vị chủ quản, cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản phải thông báo 
ngay cho Cục thuế các tỉnh, thành phố có đơn vị trực thuộc về việc chấm đứt 
hiệu lực mà số thuế của đơn vị chủ quản để các Cục thuế này kiểm tra việc thực 
hiện thu lục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị 
trực thuộc chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì cơ quan thuế yêu cầu các đơn 
VỊ t r ự c  t h u ộ c  p h ả i  t h ự c  h i ệ n  t h ủ  t ụ c  c h ấ m  đ ứ t  h i ệ u  l ự c  m ã  s ố  t h u ế  t h e o  q u y  đ ị n h .

Sau khi đơn vị chủ quản giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại, nếu một số 
đơn vị trực thuộc vẫn tiếp tục hoạt động thì các đơn vị trực thuộc này phải làm 
thu tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trực thuộc và thực hiện đăng ký thuế mới 
với cơ quan thuế như một đơn vị độc lập. Các trường hợp đơn vị chủ quản đã 
chấm dứt hiệu lực mã số thuế mà đơn vị trực thuộc vẫn sử đụng mã số thuế 13 
sổ theo mà số thuế của đơn vị chủ quản đều bị coi là sử dụng mã số thuế không 
hợp pháp.

2, Đối với người nộp thuế ngừng khai thuế, nộp thuế nhưng không khai 
báo với cơ quan thuế

Quá thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế, sau ba lần gửi Thông báo yêu cầu 
người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, nếu không; có phản hồi từ phía người nộp 
thuế thì cơ quan thuế liên hệ với chính quyền địa phương để nám bắt thông tin, 
tình hình thực tế về sự tồn tại của người nộp thuế.

a) Trường hợp người nộp thuế không còn kinh doanh nhưng vẫn cư trú 
trên địa bản thì cơ quan thuế yêu cầu người nộp thuế thực hiện dầy đủ các quy 
định cua pháp luật về thuế hoặc thực hiện chấm đứt hiệu lực mã số thuế nếu 
không còn nhu cầu hoạt động kinh doanh.

b) Trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ
đã đăng ký kinh doanh và không xác định được tung tích thì cơ quan thuế phối

16



hợp với chính quyền địa phương lập biên bản xác nhận về tình trạng không còn 
hoạt động tại địa điếm kinh doanh của người nộp thuế. Cơ quan thuế cập nhật 
thông tin vào cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của ngành Thuế, thông báo công khai 
tình trạng của người nộp thuế và phối hợp cùng cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền thực hiện các thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng 
ký doanh nghiệp đồng thời chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Đối với cá nhân chết, mất tích, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân
sự

Trường hợp người nộp thuế là cá nhân đã chết, mất tích, hạn chế hoặc mất 
năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, cơ quan thuế căn cứ giấy 
tờ liên quan của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc chết, mất tích, hạn chế 
hoặc mất năng lực hành vi dân sự của cá nhân để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực 
mã số thuế.

Mục 4
ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC,

SẮP XẾP LẠI DOANH NGHIỆP

Điều 16. Chia, tách, sáp nhập, hợp  nhất doanh nghiệp

1. Chia doanh nghiệp

a) Đối với doanh nghiệp bị chia:

Doanh nghiệp bị chia phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với 
cơ quan thuế khi có Quyết định chia doanh nghiệp.

Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chia doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận đãng ký thuế (bản gốc).

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan 
thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang làm 
thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

b) Đối với doanh nghiệp mới được chia:

Các doanh nghiệp mới thành lập từ doanh nghiệp bị chia phải thực hiện kê 
khai đăng ký thuế với cơ quan thuế trong thòi hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày 
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện 
theo quy đinh của pháp luật về đăng ký mới doanh nghiệp.

2. Tách doanh nghiệp

a) Đối với doanh nghiệp bị tách:
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Trường hợp sau khi tách, doanh nghiệp bị tách có phát sinh thay đối thông 
tin đăng ký thuế, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký 
thuế  trong thời hạn là 10 (mười) ngày kề từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh, hồ sơ gồm;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định tách doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan 
thuê phai thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp 
bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế. Doanh nghiệp bị tách vẫn sử dụng mã 
số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp trước đây đề tiếp tục thực 
hiện nghĩa vụ về thuế.

Trường hợp điều chỉnh thông tin đăng ký thuế làm phát sinh thay đối 
thông tin trẻn Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế thực hiện cấp ỉại 
Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế theo quy định.

b) Đối với doanh nghiệp được tách:

Doanh nghiệp được tách phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan 
thuê khi có Quyết định tách doanh nghiệp và chậm nhất không quá 10 (mười) 
ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký 
mới doanh nghiệp.

3. Sáp nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ giữ nguyên mã số thuế và phải chịu toàn 
bộ trách nhiệm về nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp bị sáp nhập. Các doanh 
nghiệp bị sáp nhập sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

a) Doanh nghiệp bị sáp nhập:

Khi có Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cấc 
doanh nghiệp bị sáp nhập phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mà số thuế 
với cơ quan thuế. Hồ sơ gồm:

" Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

Ban sao không yêu cầu chứng thực Hợp đồng sáp nhập.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ  cơ quan 
thuế phai thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ 
tục chấm đứt hiệu lực mã số thuế của các doanh nghiệp bị sáp nhập.

b) Doanh nghiệp nhận sáp nhập:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nhận sáp nhập phải làm thủ tục thay đôi
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thông tin đăng ký thuế (trường hợp sáp nhập phát sinh thay đổi thông tin đăng
ký thuế), hồ sơ gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nhận sáp nhập 
(bản sao không cần chứng thực);

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.

4. Họp nhất doanh nghiệp

Doanh nghiệp họp nhất là doanh nghiệp mới, tiếp nhận toàn bộ tài sản, 
quyền, nghĩa vụ và lợi ích họp pháp của các doanh nghiệp bị họp nhất chuyển 
sang. Các doanh nghiệp bị hợp nhất sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

a) Doanh nghiệp bị hợp nhất:

Khi có Hợp đồng hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các 
doanh nghiệp bị họp nhất phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế 
với cơ quan thuế. Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Hợp đồng hợp nhất.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan 
thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ 
tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất.

b) Doanh nghiệp hợp nhất:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp hợp nhất phải làm thủ tục đăng ký thuế để 
được Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới. Hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện theo 
quy định của pháp luật về đăng ký mới doanh nghiệp.

Điều 17. Bán doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thực hiện 
theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ 
về đãng ký doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Đới với doanh nghiệp không thành lập theo Luật Doanh nghiệp

Khi có hợp đồng hoặc thỏa thuận về việc bán doanh nghiệp, doanh nghiệp 
được bán phải thông báo bằng văn bản, kèm theo hợp đồng mua bán doanh 
nghiệp, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế và quyết toán thuế gửi cho cơ 
quan thuế.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh, doanh nghiệp mua phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ 
quan thuế. Hồ sơ đăng ký gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế;
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- Ban sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh mói;

- Ban sao không yêu cầu chứng thực Hợp đồng mua doanh nghiệp.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký 
thuế đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp, cơ quan thuế phải cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký thuế cho doanh nghiệp mua.

Mã số thuế của doanh nghiệp giữ nguyên sau khi bán. Đối với trường hợp 
một doanh nghiệp trực thuộc sau khi bán trở thành một doanh nghiệp độc lập, 
hoặc một doanh nghiệp sau khi bán trở thành một doanh nghiệp trực thuộc của 
doanh nghiệp khác thì thực hiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

Điều 18. Chuyến đơn vị trực thuộc thành độc lập hoặc ngược lại
V  •  •  •  «  •  I  •  o  •  •

Đơn vị trực thuộc có quyết định chuyển thành độc lập hoặc ngược lại phải 
thực hiện đăng ký thuế lại để được cơ quan thuế cấp mã số thuế mới trong thời 
hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh 
mới. Trước khi chuyên đổi phải thực hiện quyết toán thuế và làm thủ tạc chấm 
dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế.

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT;

- Ban sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh mới.

Một đơn vị dộc lập chuyển thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị độc lập 
khác thỉ dược cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế của đơn vị chủ quản mới. 
Đ ơn vị chuyển đổi phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan 
thuê trước khi chuyển đổi. Đơn vị chủ quản mới phải thực hiện bô sung đăng ký 
thuế, kê khai thêm đơn vị trực thuộc mới vào Bảng kê đơn vị trực thuộc đế cơ 
quan thuế cấp mã số 13 số. Đơn vị trực thuộc mới thực hiện đăng ký thuế với cư 
quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định.

Một đơn vị trực thuộc của một đơn vị độc lập chuyển sang thành đơn vị 
trực thuộc của một đơn vị độc lập khác phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực 
mã số thuế cũ. Đơn vị chủ quản mới phải bổ sung đăng ký thuế vào bảng kê đơn 
vị trực thuộc để cơ quan thuế cấp mã số thuế 13 số cho đơn vị trực thuộc mới. 
Đ ơn vị trực thuộc mới thực hiện đãng ký thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý 
theo quy định.

Điều 19. Tạm ngừng kinh doanh

Tổ chức, cá nhân tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho 
co quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất ià 05 (năm) ngày trước khi tạm ngừng 
kinh doanh. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc tạm 
ngừng kinh doanh, lý do tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh
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doanh ghi trong thông bảo không được quá 01 (một) năm. Sau khi hết thời hạn 
ghi trên thông báo, nếu tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì 
phải gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế chậm 
nhất ỉà 05 (năm) ngày trước ngày tạm ngừng tiếp theo, tổng thời gian tạm ngừng 
kinh doanh liên tiếp không được quá 02 (hai) năm theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp. Trước khi tạm ngừng kinh doanh, tổ chức, cá nhân phải hoàn 
thành các nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh phải nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tại cơ 
quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản 
hướng dẫn hiện hành.

Chương III
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÃ SỐ THUẾ

Điều 20. Trách nhiệm của người nộp thuế

1. Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai đãng ký mã số thuế, kê khai bổ 
sung những thông tin thay đổi về đãng ký thuế theo quy định tại thông tư này. 
Khi chấm dứt hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải khai 
báo với cơ quan thuế và chỉ được sử dụng mã số thuế trong các giao dịch để 
hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

2. Người nộp thuế phải ghi mã số thuế vào các giấy tờ giao dịch như: hoá 
đơn, chứng từ mua, bán hàng hoá, dịch vụ, sổ sách kế toán, họp đồng kinh tế và 
các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế. Người nộp 
thuế phải sử dụng mã số thuế khi mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng hoặc tổ 
chức tín dụng khác. Đối với các loại giấy tờ, sổ sách, chứng từ chưa có phần để 
ghi mã số thuế thì người nộp thuế phải ghi rõ mã số thuế của mình vào góc trên, 
bên phải trang đầu của các loại giấy tờ, sổ sách, chứng từ đó. Các đơn vị sử 
dụng hoá đơn tự in, đặt in phải in sẵn mã số thuế của mình trên từng tờ hoá đơn.

3. Người nộp thuế có trách nhiệm khai báo các thông tin thay đổi của 
mình cho cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo đúng quy định. 
Đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thực hiện 
theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ 
và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Người nộp thuế có trách nhiệm hoàn thành 
nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế và cơ quan Hải quan (nếu có hoạt động xuất, 
nhập khẩu) trước khi chấm dứt hoạt động, tạm ngừng kinh doanh hoặc tổ chức, 
sắp xếp lại doanh nghiệp theo quy định.

4. Quá thời hạn cấp mã số thuế mà không nhận được Giấy chứng nhận 
đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế, người nộp thuế có quyền khiếu nại 
đến cơ quan thuế nơi cấp mã số thuế. Sau thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ
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ngày nộp đơn khiếu nại mà không nhận được trả lời của cơ quan thuế thì người 
nộp thuế có quyền khiếu nại lên cơ quan Thuế cấp trên để được giải quyết.

5. Nghiêm cấm việc cho mượn, tẩy xoá, huỷ hoại hoặc làm giả Giấy 
chứng nhận đăng ký thuế, Thẻ mã số thuế cá nhân.

Điều 21. Trách nhiệm của cơ quan thuế

1. Cơ quan thuế cung cấp mẫu tờ khai đăng ký thuế, hướng dẫn các thủ 
tục, kẽ khai hồ sơ đăng thuế, cấp mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế 
đúng thời hạn quy định. Trường hợp kiểm tra phát hiện hồ sơ đăng ký thuế của 
người nộp thuế chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, thông tin kê khai chưa chính 
xác, cư quan thuế thông báo cho người nộp thuế chậm nhất không quá 03 (ba) 
ngày làm việc kế từ ngày nhận được hồ sơ, trong đó nêu rõ các nội dung còn 
thiếu, sai và yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa.

2. Cơ quan thuế có trách nhiệm sử dụng mã số thuế để quản lý người nộp 
thuê và ghi mã số thuế trên mọi giấy tờ giao dịch với người nộp thuế như: thông 
báo nộp thuế, thông báo phạt, lệnh thu, các quyết định phạt hành chính thuế, 
biên bản thanh tra, kiểm tra về thuế.

3. Cơ quan thuế có trách nhiệm xử lý, lưu giữ hồ sơ đăng ký thuế, cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Cơ quan thuế xây dựng, quản lý toàn bộ hệ 
thống mã số thuế của người nộp thuế và cập nhật thông tin đăng ký thuế thay đổi 
vào hệ thống quản lý mã số thuế trên mạng máy tính ngành Thuế.

4. Cơ quan thuế có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đế 
tô chức đưa mã số thuế vào hệ thống thông tin hiện có của các Bộ, ngành có 
chức năng quản lý liên quan đến người nộp thuế.

5. Tòng cục Thuế có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về 
người nộp thuế được cấp mã số thuế cho cơ quan chức năng theo quy định.

Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký kỉnh doanh

Cơ quan Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp mã số doanh nghiệp, phối hợp 
cấp mã số thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá 
nhân khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 23, Trách nhiệm của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan

Kho bạc nhà nước có trách nhiệm cập nhật mã số thuế của từng người nộp 
thuế trong việc quản lý số thuế nộp vào Kho bạc và thực hiện các nghiệp vụ liên 
quan đôn công tác thuế như: hoàn thuế, trích chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi 
cua người nộp thuế vào tài khoản của Ngân sách Nhà nước khi nhận được Lệnh 
thu thuế; thực hiện trao đối thông tin về số thuế đã nộp của từng người nộp thuế 
giữa cơ quan Kho bạc và cơ quan thuế cùng cấp.
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Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng thê hiện 
mã số thuế trong hồ sơ mở tài khoản của người nộp thuế và các chứng từ giao 
dịch qua tài khoản.

Các Bộ, ngành và các cơ quan quản lý chuyên ngành có trách nhiệm cung 
cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của người nộp thuế khi có văn 
bản yêu cầu và thông báo thông tin thay đổi của người nộp thuế (như giải thể, 
phá sản, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổ chức, sắp xếp lại 
doanh nghiệp); bổ sung phần ghi mã số thuế trong các biểu khai báo và các 
chứng từ có liên quan đến các người nộp thuế thuộc thẩm quyền quản lý và cập 
nhật thông tin mã số thuế của các người nộp thuế vào hệ thống thông tin dữ liệu 
của mình và phối hợp thực hiện trao đổi thông tin với Bộ Tài chính, tăng cường 
quản lý và tạo thuận lợi cho các người nộp thuế trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và dịch vụ.

Chương IV 
XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 24. Đối với người nộp thuế

Người nộp thuế vi phạm về đăng ký thuế và sử dụng sai mã số thuế sẽ bị 
xử phạt đối với các hành vi vi phạm về kê khai đăng ký thuế đã quy định tại các 
Luật thuế và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực Thuế. ' * ' r

Điều 25. Đối với cơ quan thuế và công chức thuế

Thủ trưởng cơ quan thuế chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các 
quy định về đăng ký cấp mã số thuế. Công chức thuế vi phạm quy định về đăng 
ký thuế sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Cán bộ, công chức 
và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này.

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. Hiệu lực thi hành  
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế; 
Bãi bỏ mẫu số 01-ĐK-TNCN đăng ký thuế dùng cho cá nhân nộp thuế thu nhập 
cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 của 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 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 tu nhập cá nhân và
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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 thu nhập cá nhân.

Điều 27. Trách nhiệm thực hiện
 

1. Người nộp thuế đã được cấp mã số thuế theo Thông tư số 79/1998/TT- 
BTC ngày 12/6/1998; Thông tư số 68/2003/TT-BTC ngày 17/7/2003; Thông tư số 
80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004; Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 
14/02/2006 và Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính thì 
vẫn được tiếp tục sử dụng mã số thuế đã được cấp.

2. Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đăng ký thuế, 
cấp mã số thuế, cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế và quản lý sử dụng mã số 
thuế.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mác, đề nghị tổ chức, 
cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./. ̂

1
Nơi nhận:
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Văn phòng Chính phủ;

• Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
Vãn phòng Quốc hội;

• Văn phòng Chủ tịch nước;
• Văn phòng Tổng bí thư;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

• Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng TW; 
Toa án nhân dân tối cao;

■ Kiểm toán nhà nước;
■ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ  quan thuộc 

Chính phủ;
• Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
• Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước 

các tình thành phổ, trực thuộc TW;
HĐND, UBND các tinh, TP trực thuộc TW;

• Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Website Tổng cục Thuế;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT(VT, KK (0b))

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn
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I Dành cơ quan thuế 
ghi________

Ngày nhận tờ khai:
ỉ 1 1 M l

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lập - Tư do - Hanh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

MÃ SỐ THUẾ Dành cho cơ quan thuế ghi

Mẫu số: 
01-ĐKTCT

DÙNG CHO TỔ 
CHỨC SÀN XUẤT, 

KINH DOANH HÀNG 
HÓA, DỊCH VỤ

1. Tên chính thức

2. Địa chỉ trụ sở __________________
2a. Số nhà, đường phố, thôn,xóm:________
2b. Phưòng/xã :_______________________
2c. Quận/ Huyện: ____________________
2d. Tình/ Thành phô: _____ _
2e. Điện thoại: / Fax:

E-mail:___________________________

4 Quyết định thành lập
4a. SỔ quyết định:
4b. Ngày thành lập: ■■■/■■■/....... .....................
4c. Cơ quan ra quyết định:_______________

6. Đãng kỷ xuất nhập khẩu

ũ  Có ũ  Không

3. Địạ chỉ nhận thỏiĩ^ báo thue_____________________
3a. Sỏ nhà, đường phô, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:
3b. Phường/xã :___________________________________
3c. Quận/ Huyện: ________________________________
3d. Tỉnh/ Thành phô:_______________________________
3e. Điện thoại: / Fax:

E-mail:_______________________________________

5. Giấy chứng nhận đăng ký kính doanh
5a. Sô:
5b. Ngày cẳp: ___________________________
5c. Cơ quan cấp:___________________________________

7. Ngành nghê kinh doanh chính____________________

Ị 8. Von điều ]ệ
1 8a. Nguồn vốn NSNN: Tỷ trọng: %
Ị 8b. Nguồn vốn nước ngoài: Tỷ trọng: %
Ị 8c. Nguồn vốn khác: Tỷ trọng: %

9. Ngày bãt đâu hoạt động kinh doanh:

10. Loai hình kinh tể

nước ngoài

nước ngoài

I—I Hợp đồng hợp tác, kinh 
doanh với nước ngoài

□ Công ty TNHH □ Hợp tác xã

□ Công ty cổ phần □ Tổ hợp tác

□ Doanh nghiệp tư nhân
□ Cơ quan, đơn

□ Công ty hợp đanh vị sự nghiệp

Tổ chức kinh tá của tổ 
ũ  chức chính trị, CT-XH, 

xã hội, XH-NN 
Các tổ chức, cá nhân

□  nước ngoài hoạt động 
kinh tế khác

□  Loại hình khác

11. Hình thức hạch toán kẽ toán về kết quả kinh doanh

ũ  Độc lập ũ  Phụ thuộc
12. Năm tài chính Áp đụng từ ngày 

đến ngày .../.

13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cap trên trực tiêp) 14. Thông tin người đại diện theo pháp luật
3a. Mã sỏ thuề: 14a. Tên người đại diện theo pháp luật:

3b. Tên đơn vị chủ quản: 
3c. Địa chì trụ sơ chính: 

SỐ nhà/ Đường phố:
» Phường/ xã:
Ị___ Quận/ Huyện:

14b. Số CMND:......................... Ngày cẩp:..........................
Nơi cấp..........................
14c. Chứng từ chửng thực cá nhân khác (nếu không có
CMND): SỐ giấy chứng thực cá nhân....................... Ngày
cấp............................Nơi cấp.....................................



1 mil Ị hanh phó: 14d. Nơi đãng ký hộ khẩu thường íru: ! 
Số nhà/Đường phố: ! 
Phường/ xã:

Quận/ Huyện: ‘ 
Tỉnh/ Thành phố:

14e. Chỗ ở hiện tại: ; 
Số nhà/ Đường phổ:
Phường/ xã: 1 

Quận/ Huyện: : 
Tỉnh/ Thành phố:

14f. Thông tin khác
Điện thoại: /Fax:
Email: Website: ị

15. C ác loại thuế phải nộp Ị
1— 1 Giátriiỉia r—I Tiêu thu rn Thuêxuât, p , ị—, Thunhâp r-Ị 1

□  D  đặc biệt D  nhập khấu D  Tàinguyên ũ  doanh nghiệp D  MÔn bài

□  ■ " * * * ' «  □  Phi, lệ pl, í □  Thu.nhập □  2 5 »  □  Khác
môi irưòn^ r  cá nhân SDĐPNN

lò. Thnng tin về các doll vị liên quan
ũ  Có dơn vị thành viên cu Có đơn vị trực thuộc

ũ  v v  a?\ ^a! f / n' îa0 ũ  CÓ hơp đồng với nhà thầu, nhà dich; Đơn V! sư nghiêp, kho r '
, ’• thâu phu nước ngoài harm trưc thuôc

ỉ 7. Thông tin khác
1 7a. Tên ^iám đôc: 17c. Tên kê loán trướng:
Ị 7b. Điên thoai lién lae: I7đ. Điện thoại liên lạc:

i 8 Tình trạn» trưóT khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có) ’

n  Sáp nhập iloanh rmhiộp ũ  Hợp nhất doanh nghiệp ũ  Tach doanh QỊ Chia doanh nghiệp Q  Khác 

Mũ số thuế irướí cua các doanh nghiêp đó:.............................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội đung trong bản kê khai này là đủng
11Ọ VẢ THN NGƯỜI K

Ch ưu vụ;

.HAI (CHỮ IN) Ngày.../.../
Chừ ký (đóng dấu)

Ị

Khu virc dù n i: cho CO' (ỊUíin thuê ghi:

Muc luc ngân sách: cẩp Chương Loai Khoán M ã ngành nghê
kinh doanh 

chinh

: Phương pháp lính 1 □  Khấu trừ □  □  Trvc *iếp trên D  D  Không_phải nộp ; 
thuế Giá t r i eia íăníĩ trên GTGT doanh sô Ih u ê G lG T  :

Chi tỉểt 111 ã loại hình 
kinh tế

Ngày kiểm tra tờ khai :  . . . . ./.........

Người kiêm tra (ký, ghi rõ họ tên) 

Kinh tế tư nhân

Nơi đăng ký nộp thuê 
Khu vực kinh tế:

Kinh tc nhà nưức ũ

L~j Kinh k' tập ihê ũ

-1

Kinh lế có vốn ĐTNN

Kinh tế cá thể EH



HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 01-ĐK-TCT

1. Tên chính thức: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên đơn vị, tổ chức theo quyết định thành lập 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Địa chỉ trụ  sở: Địa chỉ trụ sở chính của đơn vị, tổ chức kinh tế. Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, 

xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện 

thoại/số Fax.

3. Địa chỉ nhận thông báo thuế: Nếu doanh nghiệp có địa chỉ nhận các thông báo của cơ quan thuế 

khác với địa chỉ của trụ sở chính thì ghi rõ địa chỉ nhận thông báo thuế để cơ quan thuế liên hệ;

4. Quyết định thành lập: Quyết định thành lập của đơn vị cấp trên. Ghi rò số quyết định, ngày ra 

quyết định và cơ quan quyết định.

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Ghi rõ sổ, ngày cấp và cơ quan cấp giấy chửng nhận đăng 

ký kinh doanh hoặc các giấy phép hoạt động khác do các cơ quan có thẩm quyền cấp được qui định 

trong Thông tư.

6. Đăng ký xuất nhập khẩu: Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì đánh dấu “Có”, 

ngược lại đánh dấu “Không”

7. Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi theo giấy phép kinh doanh và ngành nghề thực tế đang kinh 

doanh chỉ chọn 1 ngành nghề kinh doanh chính.

8. Vốn điều lệ: Ghi theo vốn điều lệ trên quyết định thành ỉập hoặc giấy phép kinh doanh, ghi rõ loại 

tiền. Phân loại nguồn vốn theo chủ sở hữu ghi rõ tỷ trọng của từng loại nguồn vốn trong tổng số vốn.

9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh của đơn vị

10. Loại hình kinh tế: Doanh nghiệp tự đánh dấu X vào 1 trong những ô tương ứng.

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh: Chỉ đánh dấu X vào một trong hai ô của 

chỉ tiêu này.

12. Năm tài chính: Ghi rõ từ ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán 

theo năm dương lịch.

13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị 

cấp trên trực tiếp của doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp là thành viên của một tổng công ty hoặc công ty nào đó thì ghi tên của tổng công ty 

hoặc công ty chủ quản.

14. Thông tin về nguời  đại điện theo pháp luật: kê khai thông tin về người đại diện theo pháp luật 

của công ty bao gồm: số CMT nhân dân của chủ doanh nghiệp, tên, số điện thoại liên lạc của chủ 

doanh nghiệp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chồ ở hiện tại của chủ doanh nghiệp (Ghi rõ số nhà, 

đường phố, thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

15. Các loại thuế phải nộp: Đánh dấu X vào những ô tương ứng với những sắc thuế mà doanh nghiệp 

phải nộp định kỳ.

16. Thông tin về các đơn vị có liên quan:



Đơn vị   thành viên: Đơn vị thành viên của doanh nghiệp là các doanh nghiệp do các cơ quan quản lý 

Nhà nước có thẩm quyền quyêt định thành lập, có tư cách pháp nhân đây đủ và là thành viên của doanh

nghiệp Nếu có đơn vị thanh viên trực thuộc trực tiếp thì đánh dấu X vào ô “Có đơn vị  thành viên”, sau

1 đó  phải kê khai vào phần “Bảng kê các đơn vị thành viên”. ■

Đơn vị trục thuộc: Đơn vị trực thuộc do doanh nghiệp tự thành lập, không có tư cách pháp nhâ n  đ ầ y  

dư. Nếu có thì đánh dấu X vào ô UCÓ đơn vị trực thuộc”, sau đó phải kê khai vào phần “Bảng kê các 

1 đ ơ n  V Ị t r ự c  t h u ộ c ” .

: Vãn phòng dại diện...: Các văn phòng đại diện, giao dịch, đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc không 

I có chức năng kinh doanh: Nếu có thì đánh dấu X vào ô “Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị sự 

1 nghiệp, kho hàng trực thuộc”, sau đó phải kê khai rõ vào phần “Bảng kê các văn phòng đại diện, giao 

! dịch...". Riêng cốc Văn phòng đại diện, giao dịch, đơn vị sự nghiệp có phát sinh nộp thuế phải kê khai 

I vào “Bảng kê các đơn vị trực thuộc”.

; Nhà thầu, nhà thầu phụ: Nếu doanh nghiệp có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ thì đánh dấu vào

; dậy sau dó kê khai rõ vào “ Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài”

j 17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,... và kế 

toán  trư ở ng cua doanh nghiệp. I

18. Tình trạng trước khi tố chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có): Nếu doanh nghiệp đăng ký I

thuế do tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trước đó thì đánh dấu vào một trong các trường hợp: sáp 

1 nhập, hợp nhất, chia, tách... và phải ghi rõ mã số thuế đã cấp trước đây của các doanh nghiệp bị sáp 

n h ập , b ị hợp nhất, bị chia bị tách.., 

N g ư ờ i ký vào Tờ khai đăng ký thuế là người là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 



M ẫ u s ố 
0 1 -Đ K -T C T -B K 0 1

BẢNG KẺ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

STT Mã số thuế Tên gọi
Số nhà, đường 

phố (thôn, 
xóm)

Phường/xã Quận/huyện
Tỉnh/thành

phố



M ẫu số
01-ĐK-TCT-BK02

BẢNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
•  *  9

(Kể cả các đơn vị sự  nghiệp , văn phòng đại diện có phát sinh nghĩa vụ thuế  
và trực tiếp kê khai nộp thuế với cơ  quan thuế)

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

ST T   Mã số thuế Tên gọi

I —

Số nhà, đường phố 
(thốn xóm) Phường/xã

Q



Mẫu số 
01-ĐK-TCT-BK03

BẢNG KÊ
CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH;

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH s ự  NGHIỆP, KHO HÀNG TRỰC THUỘC 
(Không hoạt động kỉnh doanh , không kê khai nộp thuế với cơ quan thuế)

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

STT Tên gọi Số nhà, đường 
phế (thôn xóm)

Phường/xã Quận/huyện Tỉnh/thành
phố

'1



rị

Mẫu số
01-ĐK-TCT-BK04

BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Mẫu số 01 -ĐK-TCT)

STT

B

Tên Nhà thầu 
nước ngoài

Nhà thầu nước 
ngoài ký hợp 
đồng với bên Việt 

. Nam

Nhà thâu, nhà 
thau phụ nước 
rmoài bên Việt 
Nam nộp hộ thuế

Quốc
tịch

Mã số NNT 
tại Việt Nam 

(nếu cỏ)

Mã số NNT tại 
nước ngoài 

(nếu có)

Số/ngày 
họp đồng

Giá trị 
họp đồng

Địa điểm 
thực biện

- I

I



Dành cơ quan thuế 
ghi

Ngày nhận tờ khai:
-..ỉ I I I  I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tư do - Hanh phúc

Mẫu số: 
02-ĐK-TCT

TỜ  KHAI Đ ĂNG  KÝ TH UẾ

MÃ SỐ THUẾ Dành cho cơ quan ghi DÙNG CHO ĐƠN VỊ 
TRỰC THUỘC

1. Tên chính thức

2. Đia chỉ tru sở
2a. Sô nhà, đường phô, thôn, xóm:
2b. Phường/xã :_______________________
2c. Quận/ Huyện: ____________________
2d. Tình/ Thành phô:___________________
2e, Điện thoại: /Fax:

4. Quyết định thành lập
4a. Sô quyêt định:
4b. Ngày thành lập; ....... .....................
4c. Cữ quan ra quyêt định:______________

6. Đăng ký xuất nhập khẩu

□  Có □  Không

3, Địạ chỉ nhận thonft báo thuế_____________________
3a. Sô nhà, đường phô, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:
3b. Phường/xã:____________________________________
3c. Quận/ Huyện: ________________________________
3d. Tỉnh/ Thành phô:_______________________________
3e. Điện thoại: / Fax:

E-mail:_______________________________________

5. Giấy chửng nhận đăng ký kinh doanh
5a. Sô:
5b. Ngày cấp: ....... .......................................................
5c. Cơ quan cấp:______ __,___________

7. Ngành nghe kinh doanh chính____________________

8. Vốn điều lệ
8a, Nguôn vôn NSNN: Tỷ trọng: %
8b, Nguồn vốn nước ngoài: Tỷ trọng: %
8c. Nguồn vốn khác: Tỷ trọng: %

9. Ngày bắt đầu hoạt động kỉnh doanh:

10. Loại hình kinh tế

□ D  Công ty TNHH □ Hợp tác xã

□  Doanh nghiệp 100% vốn □  cô  ổ k  □  Tồhrf)tác
nước ngoài J r vr

□ Doanh nghiệp liên doanh với n  „  , _ . ^ ̂ 1 Doanh nghiệp tư nhân _ ,
nước ngoài & r  Ị—Ị Cơ quan, đon

□  ? '?puđồ"®hí ĩ tác’ “  □  Công ty họp danh vị Sự nghiệp
doanh với nước ngoài

Tổ chức kinh tế của tổ 
ũ  chức chính trị, CT-XH, 

xã hội, XH-NN 
Các tổ chức, cá nhân 

□  nước ngoài hoạt động
kình tề khác

O  Loại hình khác

11. Hình thức hach toán ke toán về kết quả kinh doanh

□  Độc lập □  Phụ thuộc 13. Năm tài chính Ap dụng từ ngày 
đến ngày .../.

13. Thông tin về đtm vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp) 14. Thông tin người đại diện theo pháp luật:
13a. Mã sô thuê: 14a. Tên người đại diện theo pháp luât:

14b. Số CMND:......................... Ngày cấp:............................

14c. Chứng từ chứng thực cá nhân khảc (nếu không có 
CMND): Số giấy chừng thưc cá nhân....................... Ngày

14d. Nơi đãng ký hộ khẩu thường trú:

] 3b. Tên đơn vị chủ quản: 
13c. Địa chỉ trụ sờ chính: 

Số nhà/ Đường phố: 
Phường/ xã:

Quận/ Huyện:
Tỉnh/ Thành phố:



Số nhà/ Đường phố:
Phường/ xã:

Quận/ Huyện:
Tỉnh/ Thành phố:

14e. Chỗ ở hiện tại:
Số nhà/ Đường phố:
Phưừng/ xã:
Quận/ Huyện:
Tinh/ Thành phổ:

14f. Thông tin khác
Điện thoại:
Email:

15. Các loại thuế phái nộp

□
□

Giá lri íỊia 
tánii
Thuẻ bao vệ 
mói Irườne

□
n

Tiêu thụ 
đặc biệt

Phí, lệ phí

I Thuế xuẩt, 
nhập khẩu 

r—I Thu nhập 
cá nhân

□
□

Tài nguyên

Thuế
SDĐPNN

□

'Fax: 
Website:

Thu nhập 
doanh nghiệp

Q  Môn bài 

Ũ  Khác

16. Thông tin VC các dơn vị liên quan
P 1 Có vàn phòntỊ đại diện, đơn vị 

sự mihiệp, kho hàng trực thuộc
Ị-Ị Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ 

nước ngoài

17. Thông tin khác
ỉ 6a_ Tẽn giám đốc:
] 6b. Diộn thoại Ịiê_n lịỊC:__

]6c. Tên kê toán trường:
16d. Điện thoại liên lạc:

18. Tình trạng trĩĩ‘0’c kill tổ chức, sắp xêp lại doanh nghiệp (nếu có) Ị

Q  Sáp 11 hạp doanh nuhiệp □  Hợp nhất doanh nghiệp o  Tach doanh |—Ị (joanỊ1 nghiệp Q] Khác I

Mỗ sồ thuế tnrức CIỈÍỈ cúc doanh nghiệp đó:................................................................................. ........................................ _____ I

Tôi xinj:am đoạn nhũng nội dung trong bản kê khai này là đúng______ _
HỌ VÃ TRN NGƯỜI KHAI (CHỬIN)

l ‘hức \ ụ:

Ngày..
Chữ ký (đóng dấu)

A./Ỉ/Í ■>■</; iJi'nih cho CO' quan thuê ghr

Mục lục n^âii sách: Cấp Chương Loại Khoản Mã ngành nghê 
kỉnh doanh 

chính

r h^ r Z ? ! ! : ' " : r  ỉ  □  Khấu trừ □  □  I rvc„tiêr rên □  Khoán □  ! ẳ ^ nộp Ithuê Giá trị gia tăng _ |__ ______  trên GTGT cA lt’"Ẫr’ir ,Tdoanh sô thuê GTGT

Chi tiết mã loại hình 
kinh tế

Ngày kiếm tra tờ khai:

Noi dãng kv nộp thuê 
Khu vực kinh te:

ũ  kinh 1C nhà nưỡc

o  Rinh lè táp the

Người kiểm tra (ký, ghi rò họ ten)

Q  Kinh tế có vốn ĐTNN

ũ  Kinh tế cá thể o  Kinh tế tư nhân



HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 
MẪU SỐ 02-ĐK-TCT

1. Tên chính thức: Ghi rồ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên đơn vị, tổ chức theo quyết định thành lập 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Địa chỉ trụ  sở: Địa chỉ trụ sở chính của đơn vị, tổ chức kinh tế. Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/xóm, 

phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, so Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại/số 

Fax.

3. ĐỊa chỉ nhận thông báo thuế: Chỉ khai vào chỉ tiêu này nếu doanh nghiệp có địa chỉ nhận các thông 

báo của cơ quan thuế khác với địa chỉ của trụ sở chính để cơ quan thuế liên hệ;

4. Quyết định thành lập: Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc.

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh hoặc các giấy phép hoạt động khác do các cơ quan có thẩm quyền cấp được qui định trong 

thông tư.

6. Đăng ký xuất nhập khẩu: Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì đánh dấu “Có”, ngược 

lại đánh dấu “Không”.

7. Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi theo giấy phép kinh doanh và ngành nghề thực tế đang kinh 

doanh chỉ chọn 1 ngành nghề kinh doanh chính

8. Vốn điều lệ: Ghi theo vốn điều lệ trên quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh, ghi rõ loại tiền. 

Phân loại nguồn vốn theo chủ sở hữu ghi rõ tỷ trọng của từng loại nguồn vốn trong tổng số vốn.

9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: Ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

10. Loại hình kinh tế: Doanh nghiệp tự đánh dấu X vào 1 trong những ô tương ứng.

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh: Chỉ đánh dấu X vào một trong hai ô của chỉ 

tiêu này.

12. Năm tài chính: Ghi rổ từ ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo 

năm dương lịch.

13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị cấp 

trên trực tiếp của doanh nghiệp.

14. Thông tin người  đại diện theo pháp luật: phải kê khai thông tin về người đại diện theo pháp luật 

của công ty bao gồm: Số chứng minh nhân dân của chủ doanh nghiệp, tên, số điện thoại liên lạc của chú 

doanh nghiệp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của chủ doanh nghiệp (Ghi rõ số nhà, 

đường phổ, thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

15. Các loại thuế phải nộp: Đánh dấu X vào những ô tương ứng với những sắc thuế mà doanh nghiệp 

phải nộp.

16. Thông tin về các đơn vi có liên quan:

Văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc: Các văn phòng đại diện, giao dịch, đơn vị sự 

nghiệp, kho hàng không có chức năng kinh doanh. Nếu có thì đánh dấu X vào ô “Có văn phòng đại diện,



giao địch, đơn vị sự nghiệp, kho hàng trực thuộc”, sau đó phải kê khai rõ vào phân “ Bảng kê các văn Ị

phòng đại diện,

Nhà thầu. nhà thầu phụ: Nếu doanh nghiệp có hoạt động nhà thầu, nhà thầu  phụ  thì  đánh dấu  vào  đây  sau :

đó kê khai rõ vào  "Bảng kê các nhà thầu phụ”.

đơn vị liên danh, liên kết: Nếu doanh nghiệp có hoạt động liên danh, liên kết thì đánh dấu vào đây sau đỏ 

kê khai rõ vào " B ảng kê các Đơn vị liên danh, liên kết” .

17, Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của người có quyền điều hành cao nhất 

(Tổng giám đốc, giám đốc,...) và kế toán trưởng của doanh nghiệp.

18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có): Nếu  doanh nghiệp  đăng ký thuế

đo tô chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trước đó thì đánh dâu vảo một trong các trường hợp; sáp nhập, hợp ị 

nhất. chia, tách.., và ghi rõ mã số thuế đã cấp trước đây của các doanh nghiệp bị sáp nhập, bị hợp nhất, bị



BẢNG KÊ
CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

(Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)

STT Tên gọỉ Địa chỉ Phường/xã Quận/huyện
Tỉnh/thành

phố

ị



STT

-4 -

Mẫ u số
02-ĐK-TCT-BK02

BẢNG KÊ KHO HÀNG TRỤ C THUỘC
(Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)

Tên gọi Địa chỉ Phường/xã Quận/huyện
Tỉnh/thành : 

phố

1

j
1
1i

1 :

í
1

ỉ

. . . . . . . . . . J

1

!

i
I

i

1

1

i



M ẫ u số
0 2-Đ K -T C T -B K 03

BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ
(Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)

s
TT

Tên Nhà thầu
phụ

Quốc
tich

Mã số thuế tại 
VN (nếu có)

Số/ngày 
hợp đồng

Giá trị hợp 
đồng

Địa điểm thực 
hiện



Dành cơ quan thuế ghi

Ngày nhận tờ khai:

Nơi nhận:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lập - Tư do - Hanh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

Mẫu số: 
03-ĐK-TCT

MÃ SỐ THUẾ Dành cho cơ quan thuế ghi

DÙNG CHO CÁ 
NHÂN, NHÓM CÁ 

NHÂN SXKD HÀNG 
HÓA, DỊCH VỤ

1. Tên cơ sử kinh doanh

2. Địa chỉ kỉnh doanh

. . . . ----1. T ----  ■ - y  ..  .

2a. Sô nhà, đưòng phô, thôn, xóm:
2b. Phường/xã:
2c. Quận/ Huyện:
2d. Tinh/ Thành phô:
2e. Điện thoại: /FAX:
3. Địa chỉ nhận thônp báo thuế
3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện: 
3b. Phường/xã:
3c, Quận/ Huyện:
3d. Tỉnh/ Thành phố:
3e. Điện thoại: /Fax:

E-mail:

4. Thông tin vê chủ cơ sở kinh doanh
A \ õ n  /> Kn4a. Tên chủ CSKD:
4b. Nơi đăng ký hộ khâu thường trú cùa chủ CSKD

So nhà, dường phò, thôn, xóm,hoặc hòm thư bưu điện: 
Phưòng/xã________________________________

Quận/ Huyện: 
Tinh/ Thảnh phô:
4c, Chô ờ hiên tai của chủ CSKD
Số nhà, đưởng phổ, thôn xóm,hoặc hòm thu bưu diện: 
Phưởng/xã ______ ___________________
Quận/ Huyện:

Tình/ Thành phô:
4đ. Thông tin khác 
Điện thoại: /Fax:
E-mail: / Website :

5. Giay chửng nhận đăng ký kinh doanh
5a. Sô
5c. Cữ quan câp:

5b. Ngày cap:

7. Vốn kinb doanb (đồng)

8. Ngành nghe kỉnh doanh chính

10. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh:

11. Các loại thuê phải nộp:

6. Giấy tờ chứng thực cá nhân
6a. Npày sinh: ,,.
6c. SoCMND- .....................Ngày

.....Nơi cấp...............................
6d. Số Hô chiếu,,, ................:........Ngày

6e. Số Giấy tờ chứng thực cá nhàn khác (nếu không có
CMND): Sô Giây tờ chửng thực cá
nhân......................... Ngày cấp.................. Nơi cấp..............

□
□

Giá trị gia 
tăng 
Thuế 
SDĐPNN

□ Tiêu thụ 
đặc biệt f~1 Tài nguyên I I Thu nhập 

đoanh nghiệp □  Môn bài □  1? u "hậl’ cá nhân

12. Tinh trạng đăng ký thuế:

□  Cấp mới CH Chuyển địa điểm O  Tái hoạt động SXKD
r-,
LJ Khác

13. Có cứa hàng, cửa hiệu trực thuộc
Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai là đúng

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỪ IN)

Chữ ký người kê khai:

Khu vưc dành cho cơ quan thuế ghi: 

Mục lục ngân sách: Cấp Chương Loại Khoan Mã ngành nghê
kinh doanh

chính



Nơi đăng ký nộp thuế Ngày kiểm tra tờ khai:..... ....... / .............

Phương pháp tính thuế GTGT

□  K h o á n  □

r—Ị Trực tiếp trên 
doanh số 

Không phải nộp 
thuế GTGT

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)



HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 

MẪU SỐ 03-ĐK-TCT

1. Tên cơ sở kinh doanh: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên của cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ đúng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Địa chỉ kinh doanh; Địa chỉ trụ sở của cơ sở kinh doanh. Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/xóm, 

phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, so Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện 

thoại/số Fax.

3. Địa chỉ nhận thông báo thuế: Nếu doanh nghiệp có địa chỉ nhận các thông báo của cơ quan thuế 

khác với địa chỉ của trụ sở chính thì ghi rõ địa chỉ nhận thông báo thuế để cơ quan thuế liên hệ;

4. Thông tin về chủ cơ sở kinh doanh: Họ và tên cá nhân của chủ cơ sở kinh doanh hoặc tên người đại 

diện nhóm kinh doanh; Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú đài hạn của chủ cơ sở kinh doanh. Ghì rõ số nhà, 

đường phổ, thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rồ 

mã vùng - số điện thoại/số Fax.

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp giấy chửng nhận đăng 

ký kinh doanh.

6. Giấy tờ  chứng thực cá nhân: số chứng minh nhân dân; số hộ chiếu; giấy tờ chứng thực các nhân 

khác do cơ quan Cơ quan có thẩm quyền cấp, ngày cấp, nơi cấp (chỉ ghi tỉnh, thành phổ cấp) của chủ cơ 

sở kinh doanh. Ghi rõ số hộ khẩu thường trú và nơi cấp nếu có.

7. Vốn kinh doanh: Ghi theo giấy phép kinh doanh, nếu khác với vốn thực tế đang sử đụng thì ghi theo 

vốn thực tế.

8. Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi theo giấy phép kinh doanh và ngành nghề thực tế đang kinh 

doanh chỉ chọn 1 ngành nghề kinh doanh chính

9. Đăng ký ‘xuất nhập khẩu: Nếu cơ sở kinh doanh có hoạt động xuất nhập khẩu thi đánh dấu “Có” và 

ngược lai, đánh dấu “Không”

10. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: Ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh

11. Các loại thuế phải nộp: Đánh đấu X vào những ô tương ứng với những sắc thuế mà cơ sở kinh 

doanh phải nộp định kỳ.

12. Tình trạng  đăng ký thuế:

Nếu cá nhân, hộ kinh doanh lần đầu tiên đăng kỷ thuế để cấp mã số thuế với cơ quan thuế thì đánh dấu 

X vào ô “Cấp mới”.

Nếu cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh từ thỉ đánh dấu vào ô “Chuyển địa điểm” và ghi mã số thuế đã 

được cơ quan thuế cấp vào ô “Mã số thuế” của tờ khai.

Nếu cá nhân sau một thời gian nghỉ kinh doanh, hoạt động kinh doanh trở lại thì đánh dấu X vào ô “Tái 

hoạt động sản xuất kinh doanh” và ghi mã số thuế đã được cơ quan thuế cấp vào ô “Mã số thuế” của tờ 

khai.

12. Có cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc: Đảnh dấu X vào ô này nếu có các cửa hàng cửa hiệu trực thuộc 

đồng thời liệt kê các cửa hàng cửa hiệu trực thuộc đó vào Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc.



Dành cơ quan thuế 
ghi

For tax office only

Ngày nhận tờ khai: 
Date o f receive

1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lâp - Tự do - Hanh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ 
TAX REGISTRATION FORM

MÃ SỐ THUẾ
TAX IDENTIFICATION NUMBER

Dành cho cơ quan thuê ghi 
For tax office only

1

DÙNG CHO CAC NHA 
THẦU, NHÀ THẦU PHỤ 

NƯỚC NGOÀI/BAN 
ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH 

Use for contractor/sub
contractor/management 

board

Mấu số : 
Form No: 

04-ĐK-TCT

1. Tên nhà thau/nhà thau phụ/Ban đỉeu hành liên danh
■Name of contractor/ sub-contractor/management board

2. Quoc tịch Nationality:

3. Địa chỉ trụ sở chính
Address of the head office

Điện thoại (Tel): 
Fax:
Email:

5. Giay phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam 
Business licence in Vietnam
5a. Sô giày phép: 
Number
5b. Ngày cáp: 
Date
5e. Cơ quan câp: 
Granted by

- - - - T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f c _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. Đăng ký xuat nhập khâu
Registration of import, export activities

□ Có
Yes □ Không

No

Ị 8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo họp đồng
1 Contract objectives____________________________

4. Địa chỉ văn phòng điêu hành tại Việt Nam
Address of management office in Vietnam__________
4a. Sô nhà, đường phô, thôn xỏm:
Street number, Street name or Commune___________
4b. Phường/ xã
Ward_________________________________________
4c. Quận/ Huyện:
District__________ _____
4d. Tinh/ Thành phô:
Province/ City_________________________________
4e. Điện thoại (Tel):__________ Fax:_______ Email:

6. Hoạt động tại Việt Nam theo họp đong Nhà thau 
hoặc Nhà thầu phụ
Contract for Contractor/Sub-Conừactor operation in
Vietnam _______ _____________________________
6a. Sô:
Number_______________________________________
6b. Ngày ..... /..../.........
Date__________________________________________

6c. Ký với:
Signed with
Mã so NNT tại Việt Nam (nếu có):
Tax payers identification number in Vietnam (if any)

9. Địa diem tiển hành công việc theo họp đong
Location of according to the contract _____

10. Thòi gian thực hiện họp đỏng
Contract duration
Từ: ....... / ....... đ ê n ........../ ........ From :....... /.... . . . t o ....... / .........

11. Nhà thầu phụ
Do you have sub-contractor?

nu  Yes
Không 

L-* No

12. Tài liệu kèm theo
Attachments

I



i ;ini \CI tun  \ h à  thàn hoặc Nhà thâu phụ  thực h iện  n gh iêm  ch ỉnh  luật p h áp  vè thuê, nộp kịp thời và dày  du cac khoan thuê phát sinh, 
dam  b:to MỘC khẩu trii và nộp đủ  các khoản  thuế của  N h à  thầu  v à  ngườ i  lao đ ộ n g  làm việc tại V iệt  N am  theo hợp đông.
Contractors, su h -eo n trađ o rs  com m it  to observe  all tax laws, t im ely  and  fully pay ta xes : ensure to withhold  and pay full lax dues o f  
v ih - . im tm d n r s  aiki em ployees involved in the contract in V ietnam .

(tại d i d . Nliủ t hầ u  (hoặc  n h à  (hầu phụ):  
RcprcsenUit: V o f  c o n t r a c t o r  (o r  su b -c o n t rac tor)  

C h ứ c  vụ:  

ị \ » s i t i o n

Ngày:
D a te

Chữ ký 
Signature

K h u  ,;/• í i i Ị i ìh <'ho c o  q u an  ĩhuê ghi (for tax office only): 

Vlục lục ngân sách- Cấp Chương Loại Khoản Mã ngành nghề 
kinh doanh 

chính

Phuyng pháp tính ]  □  Kh j u trừ □
L—1 trên GTGTthuê Giá »rij>ia tã no

Chi tiết m ã ioai hình 
kinh tế

: Noi (lăng kv Iiôp thuê 

Khu vực kính ỉê:
I--'
!— ' k in l i  U '! iha  mro'ij

K i n h  l e  Ci ■ \ u n  I > i ' N N

r-| Trực tièp trên n  , , n  Không phái nộp Ị
u  doanhso u  u  thuế GTGT

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ ten)

n  Kinh tế tập thể

n  Kinh tế tư nhân

^  Kinh tế cá thể



HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 04-ĐK-TCT 

GUIDANCE FOR DECLARATION

1. Tên nhà thâu, nha thâu phụ, Ban điều hành liên danh: ghi đây đủ tên (kể cả viết t ắ ) của Nhà thầu 

hoặc Nhà thầu phụ tham gia các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không theo các hình thức quy định tại 

Luật đầu tư.

Name of contractor/sub-contractor/management board: Write full name (including abbreviated name) of 

contractor or sub-contractor doing business in Vietnam under the form not stipulated in the Law of 

invesment.

1. Quốc tịch: Ghi rõ quốc tịch của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ.

Nationality: Fill in clearly the nationality of the contractor/sub-contractor/management board.

3. Địa chỉ trụ  sở chính: Nêu là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú.

Nếu là tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở chính.

Address of head office:

If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of residency.

If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax 

number o f the head office.

4. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam:

Nếu là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú tại Việt Nam để điều hành hoạt 

động.

Nếu là các tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, sổ điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở văn phòng điều hành tại 

Việt Nam.

Address of Management office in Vietnam:

If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of the 

individual residing in Vietnam to do business.

If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax 

number o f the management office in Vietnam.

5. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam: Căn cứ vào giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt 

Nam do cơ quan quản lý Nhà nước có thấm quyền cấp để điền vào các chỉ tiêu tương ứng.

Business license in Vietnam:

Based on the business license granted by the competent Goverment authority, fill in the relevant items in 

the form.

6. Hoạt động tại Việt Nam theo họp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ: Căn cử vào hợp đồng được 

ký kết mà điền vào các chỉ tiêu cho phù hợp.

Contract for contractor/sub-contractor operation in Vietnam:
I

Based on the signed contract, fill in the relevant items in the form.

7. Đăng ký xuất nhập khẩu: Nếu có hoạt động xuất nhập khẩu thì đánh dấu “Có” và ngược lại đánh dấu 

I “Không”.



import- Export registration: If have import- export activities, please check “Yes”, vice versa check !

■An' !

8. Mục tiêu hoạt động tai Việt Nam theo hợp đồng: Ghi cụ thể từng mục ticu hoạt động cua hợp dồnc.

. onírik:'. o b jectives:

Ị ỳcdun: cMch operation objective of the contract concretely. I
,  ,  ,  . I

9. Địa diem tiên hành công việc theo hợp đồng: Ghi cụ thế các địa điêm tiên hành công việc theo hợp I 

i!ônu. Trong truờnẹ hợp ticn hành công việc tại nhiều địa phương khác nhau thì phcìi kê khai đây đu các 

tha đi cm tiến hành công việc tại địa phương đó.

I .ocaỉion of business according to the contract: i

Declare each operation location of the contract concretely. In case of doing business at many different I

location, contractor/sub-contract has to declare fully the location to do business.

10. Thòi gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện hợp done từ tháng, năm đến tháng, năm. I

( onỉrac: duration: Fill inclearly contract duration from month, year to month, year.

11. Nhà ĩhẳu phụ: Neu có các Nhà thầu phụ thực hiện một phần họp đồne yeu cầu kê khai đầy đu các 

Nhà Ìhíúi phụ iheo bang kê đính kèm tờ khai đãng ký thuế.

Do vou have sub-contractor: I

ỉ í thetv arc sub-contractors taking part in the contract, please declare fully in the Sub-contracor I

Declare attached.

12. Tài liệu kèm theo: Ghi các tài liệu gửi cho cơ quan thuế kèm theo tờ khai đăng ký thuế.

AttađìmerUs: 1 Kst all documents attached to the Tax Registration Form I



Mẫu số
04-Đ K -T C T-B K 01

BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ (SUB CONTRACTOR DECLARATION)
(Kèm theo mẫu 04-ĐK-TCT)

STT
No

Tên nhà thầu 
phụ 

Name ofsub- 
contractor

Quốc tịch 
Nationality

Mã số đăng 
ký ĐTNT tại 
YN (nếu có) 
Taxapayer 

identification 
number in 
Vietnam (if 

any)

Số hợp 
đồng 
Sub

contract 
number

Giá trị 
hợp 
đồng 
Sub

contract 
value

Địa đỉểm 
thực hiện 

Location of 
business 

according 
to the sub

contract

Số lượng 
lao động 

Employees 
hired in the 

sub
contract

'

j

i Ỉ



Dành cơ quan thuế 
_______ ghi_______

Ngày nhận tờ khai:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tư do - Hanh phúc

TỜ  KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

MÃ SỐ THUẾ DÙNG NỘP THUẾ Dành cho cơ quan thuế ghi
1

DÙNG CHỌ BÊN VIỆT 
NAM NỘP THUẾ 

THAY NHÀ THẦU 
NƯỚC NGOÀI

Mẫu số: 
04.1-ĐK-TCT

ĩ. Tên bên nộp thue thay kỷ hợp đong

2. Mã so thue cua bên nộp thuế thay (náu có)

3. Địa chỉ trụ sở 4, Địa chĩ nhận thôn^ báo của cơ quan thuế
3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm: 4a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:

3b. Phường/xã 4b. Phường/xã

3c. Quận/ Huyện: 4c. Quận/ Huyện:

3d. Tỉnh/ Thành phô: 4d. Tỉnh/ Thành phố:
3e. Điện thoại: /Fax: 
Email:

4e. Điện thoại: /Fax: 
Email:

5. Đăng ký xuất nhập khẩu

ũ  Có □  Không

6. Các loại thue bên bên nộp thue thay có trách nhiệm nộp thay Nhà thầu, Nhá thầu phụ
I — I  Giá trị gia I — I  Tiêu thụ I — ị  Thuế xuất, I — ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  I — ,  Thunhập I — ,  w *. ,

D  tang D  đặc biệt n  nhập khâu D  n  doanh nghiệp n  Mônbàíđặc biệt nhập khâu

□  Phí, lẽ phí □  ™ u "hập cá nhân□  ™ nthuê □  Phí, lệ phí □  “ ‘“ " . 'T  □  Khác

7. Thông tin về người phụ trách của bên bên nộp thue thay
7a. Tên:_________ •_____________________________ 7b. Địa chi
7c. Điện thoại/ Fax:_____________________________ 7d. Email:

Tôi xin cam đoan những nyi dung trong bản kê khai này là đúng
IIỌ VÀ TÊN NGƯÒI KHAI (CHỮ IN) Ngày... /... / .......

Chữ ký (đóng dấu)
Chức vụ: *

Khu vưc dành cho cơ quan thuế ghi: 

Mục lục ngân sách: _ cấp Chương ! Loại
1

Khoản Mã ngành nghê r 
kinh doanh chính

Phương pháp tính 
tbuể Giá trị gia tăng □  Khấu trừ □  □  T^ ‘iẽP 'íỄn □  Khoán □  “ Ôn? P hÌÍ ! lW

trên GTGT doanh sô *—1 thue GTGT

Chi tiết mã ỉoại hình 
kỉnh tế

Nơi dăng ký nộp thuế

Khu vực kinh tể:
□  Kinh tể nhà nước

n  Kinh tế có vốn ĐTNN

n  Kinh tế tư nhân

im Kinh tế cá thề

Ngày kiểm tra tờ khai:

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

□  Kinh tế tập thể



HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 04.1-ĐK-TCT

1. Tên bên Việt Nam ký hợp đồng: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên tô chức là bên Việt Nam ký 

hợp dồng với nhà thầu nước ngoài.

2. Mà số thuế của bên Việt Nam (nếu có): Ghi rõ mã số thuế đã được cơ quan thuế cấp của tổ chức là 

bên Việt Nam ky hợp đồng với nhà thầu nước ngoài (nếu có)

Ị 3. Địa chí trụ sở: Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức là bên Việt Nam ký hợp đồng. Ghi rõ số nhà, đường 

; phố, thôn/ấp. phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rò mã vùng - 

số điện thoại/số Fax.

Ị 4. Địa chi nhận thông báo của cơ quan thuế: Nêu có địa chỉ nhận các thông báo của cơ quan thuế khác 

với địa chi cua trụ sở chính thì ghi rõ địa chỉ nhận thông báo thuế để cơ quan thuế liên hệ; nếu không có 

thì ghi đúng địa chỉ trụ sở

; 5, Đăng ký xuất nhập khẩu: Nếu có hoạt động xuất nhập khẩu thì đánh dấu “Có” và ngược lại đánh

d ấ u  "  k h ô n g "  

6. Các loại thuế bên Việt Nam có trách nhiệm nộp thay nhà thầu, nhà th ầu phụ: Đánh dấu X vào 

những ô tương ứng với những sắc thuế phải nộp thay Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

7. Thông tin về người phụ trách của bên Việt Nam; Tên, địa chỉ, số điện thoại, số  Fax, Email của

n g ư ờ i phụ trách bên Việt Nam.

Người ký vừa Tờ khai đăng ký  thuế là người là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Việt 

Num nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài.



M ẫ u số 
04.1-Đ K -T C T -B K 01

BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI 
KÝ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH NỘP THUẾ 

THÔNG QUA BÊN VIỆT NAM
(Kèm theo Mẫu số 04.1-ĐK-TCT)

STT Mã số thuế Tên gọi Địa chỉ trụ 
sở chính

Địa chỉ văn 
phòng điều 

hành tại 
Việt Nam

Số/ngày 
hợp đồng

Giá trị 
họp đồng

Địa điểm 
tiến hành 
công việc 
theo hợp  

đồng

•

'

£



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

Mẫu số: 
Form No

05-ĐK-TCT

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ 

TAX REGISTRATION FORM

DÙNG CHO CÁ NHÂN 
THUỘC DIỆN NỘ P 

THUÊ TNCN

Mã số thuế

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số) 

|01]. Họ và tên người đăng ký thuế:
. -----------,—

1.. L.1
[021. N gày tháng năm sinh:

1031. Giới tính: Nam  Q
[041 Q uốc tịch :...........................

ngày tháng 

N ữ □

năm

1051. Số chứng minh nhân đân

hoặc sổ hộ chiếu

|0 5 .1 . Ngày cấp:

m
]

ỉ

ngày tháng năm

|05.2]. Nơi c ấ p : ....................................................................................................................

106], Địa chi đăng ký theo hộ khẩu:
106.1], số nhà/đường phố, thôn, xóm:................................................................
[06.2). Xă, p h ư ờ n g :..............................................................................................................
106.3]. Quận, h u y ệ n :.............................................................................................................
|06.4ị Tỉnh, thành p h ố : ..............................................
[06.5], Quốc g ia : .............................

Ị071. Địa chi cư trú:
107-11. số nhà/đường phố, thôn, xóm:................................................................
[07.2]. Xã, ph ư ờ n g :................................................................. .̂...........................................
[07-3]- Quận, huyện:............................................................................................
[07.4]- Tinh, thành p h ố : .......................................................................................................

|08 |. Diện thoại liên h ệ : ...................................................... [09|. E m a il:...................................
11 c ơ  quan thuế quản lý : .............................................................................................................
Ị11  N ơ i  đ ă n g  k ý  quyết  toán th uế : ........................................................................................................................

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

ngày ...thá ng ... năm  ................

NGƯỜI ĐẢNG KÝ T H UẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu số: 
Form No: 

06-ĐK-TCT

DUNG CHO CÁC CƠ 
QUAN NGOẠI GIAO, 
CƠ QUAN LÃNH SỰ, 
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 
TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
Use for diplomatic, 

consulate, international 
organization

1. Tên Ctf quan đại điện
Name of Mission

Dành cơ quan thuế 
ghi

For tax office 
only

Ngày nhận tờ khai: 
Date o f receive

1 1 I I I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tư do - Hanh phúc

TỜ  K HAI ĐĂNG K Ý THUẾ  
TAX REGISTRATION FORM

MÃ SỐ THUẾ
TAX IDENTIFICATION NUMBER

Dành cho cơ quan thuế ghi 
For tax office only

1

2. Trụ sở tại Vỉệt Nam
Address in Vietnam
2a. Sô nhà, đường phô, thôn xóm; 
Number, Street name

2b. Phường/ xã: 
Ward
2c. Quận/ Huyện: 
District
2d. Tỉnh/ Thành phố: 
Province/ City
2e. Điện thoại: Fax: 
Tel

--------------- --------------------------------J— ----------------------------—

3. Đăng ký xuât nhập khâu:

□ Có
Yes

|—Ị Không 
LJ No

4, Tài liệu kèm theo: (Attachments)

Trưởng cơ quan đại diện hoặc Phó trưởng cơ quan đại diện Ngày....... / ......../ .........
Head or Deputy Head of Mission D ate....... / ......../ .........

Chừ ký
Signature

Vụ Lễ tân Bộ ngoại giao xác nhận Co’ quan đại diện nêu trên thuộc đoi tượng được hưởng ưu đãi miến trừ  ngoại giao
theo quy định của Ph£p lệnh về ưu đãi miễn trừ  ngoại giao

Hà Nội, ngày tháng năm
Ha Noi, Date Month Year

Vụ trường Vụ lễ tân 
Director of Protocol Department

Khu vực dành cho cơ quan thuể ghi:
fo r lax ojjice only

Nơi đăng ký nộp thuế:

Ngày kiêm tra tờ khai: ......
Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

Mục lục ngân 
sách:

cấp Chưcmg Ị Loại 1
ỉ

Khoán



M ẫu số
06-Đ K -T C T -B K 01

DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO THUỘC ĐỐI TƯỢNG HOÀN THUẾ GTGT
(Kèm theo mẫu số 06-ĐK-TCT)

List of Diplomatic staff entitled to VAT refund

Số TT
No.

Tên
Name

Quốc tịch 
Nationality

Chức danh 
Position

Hộ chiếu/ CMND số 
Passport or Identify 

number

•

1



M ẫu: 08-M ST

TỜ KHAI 
ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn vị/cá nhân:
M ã số thuế:
Địa chỉ trụ sở chính:
Đơn vị đăng ký thay đồi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu 
(1)

Thông tin đăng ký cũ 
(2)

Thông tin đăng ký mới
(3)

Ví dụ:
- Chi tiêu 4: Địa 
chỉ nhận Thông 
báo thuế

124 Lò Đúc-Hà Nội 235 Nguyễn Thái Học - H à Nội

Đơn vị/cá nhân cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác. 
Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương .. Khoản ...

.................. , ngày....... tháng năm
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN 

(Ký , ghi họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN:
- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.
- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.
- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đôi.



Mẫu số 09 — MST
(TỔNG CỤC THUẾ )

CỤC THUẾ TỈNH/TP...........  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(CHI CỤC THUẾ.................. ) Độc lập Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Tình trạng kê khai, nộp thuế của Đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh

Thời điểm chuyển địa điểm: ... Tháng/năm ....

Kính gửi:..........................................................................
Cục Thuế/Chi cục T h u ế :...................................................................xin thông báo:

N gười nộp th u ế : ........................................................................................................  M S T :.........................................................

Chuyển địa điểm kinh doanh từ:

Đ ịa chỉ trụ sở c ũ : ......................................................................................Q u ận /huyện ;................................................ Tỉnh/TP:

đến:

Địa chỉ trụ sở m ớ i : ...................................................................................Q uận /huyện :................................................... Tỉnh/TP:

Số điện thoại liên hệ m ớ i:....................................................................................................................

1. Bảng liệt kê tình trạng kê khai, nộp thuế từ đầu năm  đến thời điểm chuyển đi:

Loại thuế
Mực - 
TMục

Số tờ  
khai 

đã nộp

Số lần 
không nộp 

tờ khai

Sổ lần nộp 
chậm tờ 

khai

Sổ tờ khai 
sai số học

Số thuế phát sinh 
phải nộp đo kê 

khai từ đầu năm 
đến thời điểm 

chuyển đi

Số thuế được 
khẩu trừ 

chuyển kỳ sau 
đến thời điểm 

chuyển đi

Số thuế nợ (+)/ nộp thừa (-) 
đến thời điểm chuyển đi

Đã tính phạt 
nộp chậm 
đên Ngày 

/tháng 
/năm.

Số tiền nợ 
(+)/Nộp thừa 

(-)

Hạn nộp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1 .Thuế GTGT 1700



-V Tình hình quyết toán hoá đơn với cơ quan thuê nơi chuyển di:

- Đ ã quyết toán hóa dơn: ........................... .

- Không sử  d ụ n g  h ó a  đ ơ n ...........................

4. Nhận xét khác:

2. Đã kiểm t ra  quyết toán các  năm....................................  ..............

Nơi nhận: .......... , ngày......... tháng..... năm...
 Như trên LÃNH  ĐẠO CƠ QUAN THUẾ 

(Kỷ, ghi rõ họ lên và đóng dấu)
................*...................m9

- Lưu: V T ,.........



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

Mẫ u số: 
Form No
10- MST

GIẤY CHỨNG NHẶN ĐĂNG KÝ THUẾ
CERTIFICATE OF TAX REGISTRATION

M Ã SỐ NGƯỜI NỘP THUẾ
T A X  IDENTIFICATION N U M B E R

TÊN NGƯ ỜI NỘP T H UẾ
F ULL N A M E  OF T A X P A Y E R

SỐ, NGÀY TH ÁNG  N Ă M G IẤ Y C H Ứ NG  
NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HOẶC  
GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ H O ẠT  
ĐỘ NG , GIẤY CHỬ NG NHẬN ĐẦU TƯ
N U M B E R  A N D  D A T E  OF B U S IN E S S  REGISTRATION  
CERTIFICATE OR E ST A B L IS H M E N T  A N D  O PE RATIO N  
CERTIFICATE, IN V E ST M E N T  CERTIFICATE

SỐ, NGÀY TH ÁNG N ĂM CỦA Q UY ẾT 
ĐỊNH THÀNH LAP
N U M B E R  A N D  DATE OF E ST A B L IS H M E N T  DEC ISIO N

SỐ, NGÀY THÁNG NĂM, NƠI CẤP  
C H ỨNG M INH T H Ư  NH ÂN DÂN
N U M B E R  OF ID ENTITY C A R D  ISSU E D  O N  (D D /M M /Y Y )  
IN....

NGÀY C Ấ P MÃ SỐ THUẾ
D A T E OF ISSUING T A X  IDENTIFICATION N U M B E R

C Ơ QUAN T H UẾ QUẢ N LÝ TR Ự C T IẾP
TAX D E P A R T M E N T  IN CH A R G E

N g à y ....... th á n g ........n ă m ...............
(dd/mm/yy)

T H Ủ  T R Ư Ở N G  C Ơ  Q U A N  T H U Ế
DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT



LƯU Ý:

1. T ổ  c h ứ c  v à  c á  n h â n  n ộ p  th u ế  có  t r á c h  n h i ệ m  k ê  k h a i  đ ă n g  k ý  th u ế  đ ể cấp  m ã  s ố  th u ế  v à  kẻ  

khai bổ sung những thông tin đăng ký thuế thay đổi với cơ quan thuế.

2. Mỗi một tổ chức, cá nhân nộp thuế chỉ được cấp một mã số duy nhất bắt đầu từ khi mới 
thành lập, sử dụng trong suốt quá trình hoạt động, cho đến khi chấm dứt tồn tại. Một mã số 
thuế được gắn liền với m ột pháp nhân hoặc thể nhân nộp thuế. Một pháp nhân nộp thuế chấm 
dứt  tồn tại mà số thuế sẽ không còn giá trị sử dụng. T ổ chức, cá nhản nộp thuế thay đổi tư cách 
pháp nhãn thì pháp nhân mới phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế để được cấp mã số thuế mới. 
M ã số thuế cho cá nhân sẽ không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đ ó, cơ quan thuế 
không cấp m ã số thuế mới cho các cá nhân nộp thuế đã được cấp mã số thuế.

3. T ổ chức và cá nhân nộp thuế phải sử dụng mã số thuế để thực hiện các thủ tục kẻ khai, nộp 
thuế với cơ quan thuế. Khi chấm dứt hoặc ngừng, nghỉ hoạt động, đối tượng nộp thuế phải kê 
khai với cơ quan thuế và không được sử dụng m ã số thuế trong thòi gian ngừng, nghỉ hoạt 
động kinh doanh

4. Tổ  chức và cá nhân nộp thuế phải ghi m ã số thuế trên mọi giấy tờ  giao dịch, hợp đồng kinh 
lè. hoa đơn, chửng từ mua, bán hàng hoá, dịch vụ, sổ sách kế toán, tờ  khai thuế, chúng từ nộp
thuế

5. Tổ chức và cá nhân nộp thuế khi chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải 
thực hiện thu tục dỏng mã số thuế và không được phép sử dụng lại mã số thuế đã bị dóng.

6. Tổ chức và cá nhân nộp thuế vi phạm về đăng ký thuế và sử dụng mã số thuế sẽ bị xử phạt 
cho các hành vi vi phạm về kê khai đăng ký thuế đã nêu trong các văn bản pháp quy về thuế và 
xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế.

7. Khi cỏ thay đổi các thông tin trên G iấy chứng nhận đăng ký thuế, Tổ chức và cá nhân nộp 
thuế mang giấy chứng nhận này đến cơ quan thuế để được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế 
moi.

8- Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký thuế phải báo ngay cho cơ quan thuế trực tiếp 
quản lý thuế và làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế theo qui định.



M ẫ u: 11-M ST

TỔNG CỤC THUẾ (GDT) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ ( ) : ......................... Độc lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ
TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) NOTIFICATION

Cục Thuế thông báo mã số thuế của đơn vị/ cá nhân như sau:
The Tax Department o f ..............................  Province/City hereby would like to inform your

TIN as follows:

Mã số thuế : ......................................................................................
Tax identification number

Tên ngiròi nộp thuế : ......................................................................................
Full name o f Taxpayer

Địa chỉ trụ sở : .....................................................................................
Office address

Ngày cấp mã số thuế : .....................................................................................
Date o f issue

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp:.............................................................................
Tax Department in charge

Yêu cầu đơn vị phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày nhận được 
thông báo này.
You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated 

regulations, as from the date o f receiving this notification.

Ngày (date):..... / ......./ ..............
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT



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

THẺ MÃ SỐ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

MÃ SỐ THUẾ:
Ngày cấp mã số:

Họ và tên:
Số CMT (hoặc hộ chiếu):
Ngày cấp: Nơi  cấp:
Địa chỉ thường trú:

LƯU V:

• Thẻ này ghi mã số thuế của cá nhân đăng ký nộp thuê 
thu nhập cá nhân.

• Ghi chính xác mã số thuế của mình trong tất cả các từ 
khai hoặc chứng từ nộp thuế với cơ quan thuế (nêu 
trực tiếp nộp thuế).

• Trường hợp mất thẻ, thay đổi tên hoặc địa chỉ phải báo 
ngay cho cơ quan thuế nơi hiện đang đăng ký nộp thuế 
và đang cư trú.

• Mọi trường hợp gian lận hoặc sử dụng quá một mã số 
thuế sẽ bị xử phạt hành chính.



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

, ngày .......thảng.........nà

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ /THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NH

THÔNG BÁO MÃ SỐ T H UẾ

1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng kỷ thuế)'..............................................

2. M ã số th u ế : .......................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):........................................................

4. Lý do đề nghị cấp la i : ....................................................................................................

Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/N

Kính gửi:

Ghi chú:
- hộ.  cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh 
không cân đóng dấu.

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
(Ký , đóng dấu và ghi rõ họ, tên)



Mẫu 07-MST

S ố .............  .......... , ngày ... tháng ... năm.

THÔNG BÁO
v ề  việc lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------------------  Đ ộc lập -  Tự d o - H ạ n h  phúc

Kính gửi: Cục Thuế tinh (thành phố)...................

Tên doanh nghiệp (ghì bằng chùf ỉn hoa)......................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ...............................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Đăng ký hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội 
dung sau:

1. Tên Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):.............

2. Địa chì Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kỉnh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .............................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:.............................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................................

Điện th o ạ i:..................................................................... Fax: ......................

E m ail:.............................................................................Website:
X3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với Chi nhánh, Địa điểm kình doanh; ghi tên và mã theo ngành cấp 4 
trong Hệ thông ngành kinh tê Việt Nam):

STT Tên ngành Mã ngành

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): .....................................

4. Người đứng đầu Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa):........................ Giới tính:......

Sinh ngày:...../ ..... /........Dân tộc:........................... Quốc tịch: ....................

Chứng minh nhân dân số :................................................................................

Ngày c ấ p : ....../ ....... / ...........Nơi cấp: ............................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .............................

Số giấy chứng thực cá nhân:............................................................................

Ngày cấp:...../ ...... / .......Ngày hết hạn: ........ /...... / .......Nơi cấp: ..................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phổ/xóm/ấp/thôn: ....................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.......................................................................................



Quận Huy ện/Thị xã/Thành phố thuộc t ỉ n h : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tinh Thánh phô: ...............................................................................................................................................

chỗ ở  hiện tại:

Số nhà đường phố/xóm/ấp /th ô n :..................................................................................................................

Xã phường, thị trấn: ........................................................................................................................................

Quận Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tinh: ...............................................................................................

Tinh Thành phố : ......................................................................................................................................

Điện th o ạ i: ............................................................Fax: ...................................................................................

Em ail ..................................................................... Website: ..........................................................................

5. C h i nhán h  ch ủ  q u ản  (chi kê khai đôi với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực 
thuộc chi nhánh):

T ên chi nhánh: ....................................................................................................................................

Địa chỉ ch i nhánh: ...............................................................................................................................

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:.................................................................................

Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã  số chi nhành/mã số thuế của
chi nhanh):  .........................................................................................................................................................

6. T hông tin đăng ký th u ế :________________________________________________________

Các chi tiêu thông tin đăng  ký thuế

1 • Đ ịa chi nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nêu địa chỉ nhận thông báo thuê khác địa chỉ
trụ sở chính):Ị

I Số nhà , đường phố/xóm /ấp/thôn:.......................................................................................................

: Xâ/Phường/Thị trấn:.........................................................................................................................  '

; Q uận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh:........................................................................

: T ỉn h / t hành p h ố ...............................................................................................................................................

Điện th o ạ i:........................................................................... F a x :..................................................... :

E m ail..........................................................................................................
2 ! Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giây chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp thì  không cần kê khai nội dung này): 

> H ìn h  th ứ c  h ạ c h  to án  (đánh dấu  X  vào  ô  th ích  hợp  ): ,__  !

Hạch toán độc lập 1
Hạch toán phụ thuộc

1

4 I Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày . . . . / ......đến ngày

ỉ (Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

t ổ n g  số lao động (dự k iến ): ....................................................................

6 ; Đăng ký xuất khẩu (Có/Không):............................................................

T ài khoản ngân hàng, kho bạc (nêu có tại thời đ iểm kê khai):

T à i khoản  ngân h à n g : ..........................................................................................

T ài khoản kho b ạ c :.....................................................................................

8  Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X  vào ô thích hợp):

_______  Giá trị gia tăng ______________ ; i



Tiêu thụ đặc biệt

Thuế xuất, nhập khẩu

Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

Môn bài

Tiền thuê đất

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Khác

9 Ngành, nghề kinh doanh/Nôi dung hoat động chính ........................................................

(1) Chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động liệt kê tại mục 3 dự  kìển là nội dung  
hoạt động chỉnh của chì nhảnh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh tại thời điểm đăng ký.

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sờ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp 
của doanh nghiệp và được sử dụng đủng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông 
báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
ĐẠI DIỆ N  T H E O  PH Á P LUẬT 

C Ủ A DOANH N G H IỆ P
(Ký , ghi họ tên và đỏng dấu)


