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Hà Nội, ngày 24  tháng 12 năm 2007

THÔNG TƯ
 Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ các văn bản luật, pháp lệnh về thuế hiện hành;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Nghị định số 
37/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các 
biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2007 của 
Chính phủ quy định về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi 
hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
thuế như sau:

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng: Thông tư này hướng dẫn thực hiện các nguyên tắc, 
trình tự, thủ tục thực hiện các biện pháp cưỡng chê và thẩm quyền cưỡng chế thi 
hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định 
số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc 
xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
thuế (gọi tắt là Nghị định số 98/2007/NĐ-CP) và các quy định của pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng: là người nộp thuế, cơ quan thuế, cơ quan nhà nước, 
tô chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính thuế quy định tại Khoản 2, Điều 31 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP.
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II. Các trường  họp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính
thuế

1. Các trưòttg hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chỉnh thuế thực 
hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP.

2. Người nộp thuế đã quá thời hạn tự giác chấp hành, quá thời hạn hoãn 
chấp hành quyết định hành chính thuê mà không châp hành quyêt định hành 
chính thuế, không khắc phục hậu quả, nộp tiền thuế, tiền phạt vào Ngân sách 
Nhà nước hoặc có hành vi phái tán tài sản, bỏ trôn thì bị cưỡng chê thi hành 
trong các trường hợp sau đây:

a) Nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật vê thuê đã quá chín mươi (90) 
ngày, kế từ ngày hết thời hạn phải nộp theo quy định.

b) Nợ tiền thuế, tiền phạt 71 phạm pháp luật về thuế đã hêt thời hạn gia 
hạn nộp vào Ngân sách nhà nước theo quy định.

c) Nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luặt về thuế có'hành vi phát tán tài 
sản, bỏ trốn.

Thời hạn tự giác chấD hành quyết định hành chính thuế hướng dẫn tại 
khoản này bao cồm cả thời hạn gia hạn nộp thuế quy định tại Điều’• 24 Nghị định 
số 85/2007/NĐ-C? ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số Điều của Luật Ouản lý thuế và thời hạn hoãn chấp hành quyêt định xử phạt vi 
phạm pháp luật về thuế quy định tại Điều 26 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP.

III. Nguyên tắc áp dụng biện pháp cưõng chế thi hành quyết định 
hành chính thuế

1. Các biện pháp cường chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định 
tại Điều 33 Nghị định 98/2007/NĐ-CP chỉ được áp dụng khi các quyết định 
hành chính thuế đã quá thời hạn chấp hành hoặc quá thời hạn hoãn chấp hành 
theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật hướng 
dẫn thi hành.

2. Người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính thuế đang trong quá trình thu thập thông tin để làm căn cứ ban 
hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế hoặc trong thời 
gian tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế mà đối tượng bị cưỡng chế thi hành 
quyết định hành chính thuế tự giác khắc phục hậu quả, nộp đủ tiền thuế, tiên 
phạt bị cường chế vào Ngân sách Nhà nước thì việc thực hiện các thủ tục cưởng 
chế được chấm dứt.

3. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
thuế thực hiện theo thứ tự quy định tại Khoản 1, Điều 93 Luật Quản lý thuế. 
Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế tiếp theo được thực hiện khi không áp dụng 
được các biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc đã áp dụng các biện pháp cưỡng
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chế trước đó nhưng chưa thu đủ tiền thuế, tiền phạt theo quyết định hành chính 
thuế.

4. Không tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế trong 
các trường hợp: ngày nghỉ theo quy định của pháp luật về lao động và ngoài giờ 
hành chính (trừ trường hợp cần ngăn chặn đối tượng bị cưỡng chế có hành vi tấu 
tán, huỷ hoại tài sản hoặc trốn tránh việc thi hành quyết định cưỡng chế); không 
tổ chức cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá trong thời gian 
mười lăm (15) ngày trước và sau Tet nguyên đán; các ngày truyền thống theo 
quy định của pháp luật mà đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính thuế thuộc diện được hưởng; ngày gia đình đối tượng bị cưỡng chế thi 
hành quyết định hành chính thuế có việc hiếu, việc hỷ.

5. Khi khấu trừ tiền và kê biên tài sản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành 
quyết định hành chính thuế thì chỉ được khấu trừ tiền và kê biên tài sản theo 
đúng quy định của pháp luật.

6. Việc ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
thuế và tổ chức cưỡng chế thi hành đối với quyết định hành chính thuế của cấp 
dưới thực hiện theo quy định tại Điều 36, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP.

7. Cách tính thời hạn để thực hiện các thủ tục cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính thuế'

7.1. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày” thì tính liên tục theo 
ngày dương lịch, kể cả ngày nghỉ.

7.2. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày làm việc” thì tính theo 
ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật: là 
các ngày theo dương lịch trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết (gọi 
chung là ngày nghỉ).

7.3. Trường hợp thời hạn được tính từ một ngàv cụ thể thì ngày bắt đầu 
tính thời hạn là ngày tiếp theo của ngày cụ thể đó.

7.4. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn thực hiện thủ tục cưỡng chế 
trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn 
được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

IV. Thẩm quyền ban hành quyết định cuỡng chế thi hành quyết định 
hành chính thuế

1. Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính thuế của cơ quan thuế các cấp được thực hiện như sau:

1.1. Đối với các biện pháp cưỡng chế quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 
Khoản 6 Điều 33 của Nghị định 98/2007/NĐ-CP:
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a) Tông cục trưởng Tồng cạc Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền ban hành quyết định cường chế thi 
hành quyết định hành chính thuế do mình ban hành hoặc do cấp dưới ban hành.

b) Chi cục trưởng Chi cục Thuế có thẩm quyền ban hành quyết định 
cưỡng chế thi hành quyết bành chính thuế đối với quyết định hành chính thuế do 1 
mình ban hành.

1.2. Đối với các biện pháp cưỡng chế quy định tại Khoản 7, Điều 33, 
Nghị định 98/2007/NĐ-CP: Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp xét thấy cần thiết 
áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy 
phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề của người nộp thuế theo quy 
định tại Khoản 1, Điều 102 Luật Quản lý thuế, thì phải lập hồ sơ, tài liệu và 
thông báo, chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề 
theo quy định của pháo luật.

2. Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành 
quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm pháp' luật về thuế 
thuộc phạm vi mình phụ trách.

V. Nguồn tiền khấu trừ và tài sản kê biên đối với tổ chức bị áp dụng 
cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Nguồn tiền khấu trừ và tài sản kê biên đối với tổ chức bị áp dụng cưỡng 
chế thi hành quyết định hành chính thuế được thực hiện theo quy định của pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật khác liên quan.

VI. Thủ tục giao, nhận quyết định cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính thuế

1. Người có thấm quyền ban hành quyết định cưỡng chế, công chức thuế 
có trách nhiệm thi hành quyết định cường chế phải giao trực tiếp quyết định 
cưỡng chế cho đối tượng bị cưởng chế biết trước khi tiến hành cưỡng chế là năm 
(05) ngày làm việc và phải có chữ ký xác nhận của đối tượng bị cường chế hoặc 
người nhận thay. Trường hợp có khó khăn trong việc giao trực tiếp quyết định 
cưỡng chế cho đối tượng bị cưỡng chế thì quyết định cưỡng chế được chuyển 
cho đối tượng bị cưỡng chế bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện.

a) Trường hợp đối tượng bị cưỡng chế vắng mặt thì quyết định cưỡng chế 
được giao cho Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác hoặc người thân thích 
có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ cùng sống trong một gia đình nhận thay. 
Người nhận thay phải cam kết chuyển quyết định cưỡng chế kịp thời, đúng thời 
gian quy định trực tiếp đến đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính thuế. Việc giao, nhận quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính thuế phải có ký xác nhận. Thời điểm xác định đối tượng bị cưỡng chế
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nhận được quyết định cường chế là thời điểm người nhận thay cam kết chuyển 
cho đối tượng bị cưỡng chế.

b) Trường hợp vì lý do khách quan mà người đã cam kết nhận thay quyết 
định cưỡng chế không chuyển được quyết định cưỡng chế cho đối tượng bị 
cưỡng chế thì phải báo cho cơ quan tổ chức cưỡng ché biết trong thời hạn năm 
(05) ngày, kể từ ngày ký nhận thay. Trường hợp đối tượng bị cưỡng chế không 
ký nhận quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thì cơ quan 
tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế gửi thông báo quyết định cưỡng chế cho 
Ưỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng bị cưỡn^ chế đóng trụ sở 
chính hoặc cư trú đê thông báo cho đối tượng bị cưỡng chê b iế t

2. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế phải được 
gửi cho cơ quan thuế cấp trên quản lý trực tiếp. Trường hợp cưỡng chế bằng 
biện pháp kê biên tài sản thì phải thông báo cho Ưỷ ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn nơi đối tượng đóng trụ sở chính hoặc cư trú hoặc cơ quan đôi tượng bị 
cưỡng chế làm việc trong thời hạn năm (05) ngày làm việc trước khi tiến hành 
cưỡng chế để phối hợp thực hiện.

3. Trường hợp có căn cứ cho rằng đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính thuế có dấu hiệu tẩu tán tiền trong tài khoản hoặc tẩu tán cài sản 
thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phải tổ chức thực hiện 
ngay quyêt định cưỡng chê mà không cần phải thông qua các thủ tục giao, nhận 
quyết định cưỡng chế thuế theo hướng dẫn tại Mục này.

Căn cứ xác định đối tượng bị cưởng chế có dấu hiệu tấu tán tài sản gồm: 
Thực hiện thủ tục chuyển nhượng, cho, bán tài sản có giá trị lớn, giải toả tẩu tán 
số dư tài khoản tiền gửi một cách bất thường không liên quan đên các giao dịch 
thông thường.

VII. Trách nhiệm tố chức thi hành quyết định cưỡng chế thi hành 
quyết định hành chính thuế

1. Người ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
thuế có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đó. Cơ quan tổ chức 
cưỡng chế có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo đảm an 
toàn, trật tự trong quá trình tô chức cưỡng chế.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đối tượng bị 
cưỡng chế, có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn mình phụ 
trách để phối hợp thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế khi 
có yêu cầu của người ban hành quyết định cưỡng chế hoặc cơ quan tổ chức việc 
thi hành quyết định cưỡng chế.

3. Đe bảo đảm trật tự, an toàn và được hỗ trợ trong quá trình cưỡng chế 
thi hành quyết định hành chính thuế, người ban hành quyết định cưỡng chế hoặc

5



cơ quan chủ trì tồ chức cường chế có văn bản yêu cầu gửi đên cơ quan công an 
nhân dân quận, huyện nơi đối tượng bị cưỡng chế cư trú hoặc có tài sản bị 
cưỡng chế trước khi thực hiện cưỡng chế là năm (05) ngày làm việc. Khi nhận 
được văn bản yêu cầu, cơ quan công an có trách nhiệm phối với với cơ quan chủ 
trì cưỡng chế bố trí đủ lực lượng tham gia đảm bảo trật tự, an toàn trong quá 
trình tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chê.

4. Đối với cá nhân, tổ chức liên quan đến đối tượng bị cưỡng chế có trách 
nhiệm phối hợp trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế khi có yêu cầu của 
người ban hành quyêt định cưỡng chê hoặc cơ quan chủ trì tô chức thi hành 
quyêt định cưỡng chế.

VIII. Thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế

1. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có hiệu lực 
thi hành trong thời hạn một năm, kể từ ngày ban hành quyết định. Riêng đối với 
quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháo trích 
tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 
30 ngày, kể từ ngày ban hành quyêt định.

2. Trường hợp cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưởng chế cố tình 
trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu thi hành được tính lại kể từ thòi điếm hành vi 
trốn tránh, trì hoãn được chấm dứt.

3. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuê châm dứt 
hiệu lực kể từ khi đối tượng bị cưỡng chế chấp hành xong quyết định xử lý hành 
chính, tiền thuế, tiền phạt của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính thuế đã được nộp đủ vào Ngân sách Nhà nước hoặc tài khoản tạm giữ của 
cơ quan thuế mở tại Kho bạc Nhà nước.

B. CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHÉ VÀ TRÌNH TỤ, THỦ TỤC CƯỠNG 
CHÉ THI HÀNH QUYÉT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THƯÉ

I. Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

1. Đối tượng áp dụng

Biện pháp trích tiền từ tài khoản áp dụng đối với đối tượng bị cưởng chế 
là người nộp thuế và tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ tiền đôi tượng bị 
cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế không tự nguyện chấp hành nộp 
tiền thuế, tiền phạt theo quyết định hành chính thuế có tiền gửi tại Kho bạc Nhà 
nước, Ngân hàng thương mại và các tố chức tín dụng khác.
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2. Xác minh thông tin về tài khoản của đối tưọng bị cưõng chế

2.1. Người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính thuế có quyền thu thập, xác minh thông tin về tài khoản của đối 
tượng bị cưỡng chế, yêu cầu Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại, tổ chức 
tín dụng khác cung cấp thông tin về tài khoản, như: số hiệu về tài khoản, số tiền 
hiện có trong tài khoản và các thông tin có liên quan khác. Người có thẩm quyền 
ban hành quyết định cưỡng chế có trách nhiệm bảo mật những thông tin về tài 
khoản của đối tượng bị cưỡng chế khi được Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng 
thương mại, tổ chức tín dụng khác cung cấp.

2.2. Đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có nghĩa 
vụ cung câp cho người có thấm quyền ban hành quyết định cưỡng chế về nơi mở 
tài khoản, sô và ký hiệu tài khoản khi có yêu cầu.

2.3. Kho bạc nhà nước, Ngân hàng thương mại và tố chức tín dụng khác, 
nơi đối tượng bị cưỡng chế mở tài khoản có trách nhiệm cung cấp thông tin cho 
người có thấm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính thuế biết số hiệu tài khoản, nội dung giao dịch của tài khoản, số dư tài 
khoản của đối tượng bị cưỡng chế khi có yêu cầu.

3. Quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản

3.1. Quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản phải ghi rõ các nội dung 
sau: ngày, tháng, năm ban hành quyết định; căn cứ ban hành quyết định; họ tên, 
chức vụ, đơn vị công tác của người ban hành quyết định; số tiền phải trích từ tài 
khoản của đối tượng bị cưỡng chế để thanh toán tiền nợ thuế, tiền phạt và chi 
phí cưỡng chế (nếu có); lý do cưỡng chế trích tiền từ tài khoản; họ tên, mã số 
thuế, số tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế trích tiền từ tài khoản; tên, địa chỉ 
Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác nơi đối tượng 
bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản mở tài khoản; tên, địa chỉ, 
số tài khoản thu Ngân sách Nhà nước hoặc tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế 
mở tại Kho bạc Nhà nước; phương thức chuyển tiền đến tài khoản thu Ngân 
sách Nhà nước hoặc tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế mở tại kho bạc nhà 
nước; thời hạn thi hành và chữ ký của người có thẩm quyền ban hành quyết định 
cưỡng chế, dấu của cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế.

3.2. Trường hợp đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
thuế có mở tài khoản tiền gửi tại nhiều Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương 
mại, tổ chức tín dụng khác nhau thì người có thẩm quyền ban hành quyết định 
cưỡng chế căn cứ vào số dư tài khoản đế ban hành quyết định cưỡng chế trích 
tiền từ tài khoản đối với một tài khoản hoặc nhiều tài khoản để đảm bảo thu đủ 
tiền thuế, tiền phạt.

3.3. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện 
pháp trích tiền từ tài khoản được gửi cho đối tượng bị cưỡng chế, Kho bạc Nhà
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nước, Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng khác nơi đối tượng bị cưỡng 
chế cỏ tài khoản tiên gửi bị cưỡng chê và cơ quan thuê câp trên quản lý trực tiêp.

4. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại, tổ 
chức tín dụng khác noi đối tượng bị cưỡng chế mở tài khoản

4.1. Cung cấp các thông tin cần thiết bằng văn bản về số hiệu tài khoản, 
số dư tiền gửi của đối tượng bị cưỡng chế mở tại đơn vị mình trong thời hạn ba 
(03) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thủ trưởng cơ quan thuế.

4.2. Ngay khi nhận được quyết định cưỡng chế trích tiền tài khoản của đối 
tượng bị cưỡng chế do người có thẩm quyền ban hành, Kho bạc Nhà nước, Ngân 
hàng thương mại và tổ chức tín dụng khác có trách nhiệm phong toả tài khoản 
của đối tượng bị cưỡng chế; làm thủ tục trích chuyển số tiền của đối tượng bị 
cưỡng chế vào tài khoản thu Ngân sách Nhà nước hoặc tài khoản tạm giữ của cơ 
quan thuế mở tại Kho bạc Nhà nước trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày 
nhận được quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; thông báo 
cho cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế và đối tượng bị cưỡng chế biết.

Trường hợp đối tượng bị cuỡng chế đã thực hiện nộp đủ tiền thuế, tiền 
phạt bằng hình thức khác thì cơ quan thuế phải thông báo cho Kho bạc Nhà 
nước, Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác nơi đối tượng bị cưỡng chế 
mở tài khoản biết để dừng việc phong toả tài khoản và dừng việc cưỡng chế 
trích tiền từ tài khoản.

4.3. Thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã ban hành quyết định cưỡng 
chế thi hành quyết định hành chính thuế trong trường hợp quá ba mươi (30) 
ngày kể từ ngày nhận được quyết định cưỡng chế mà tài khoản của đối tượng bị 
cưỡng chế không còn tiền để trích nộp số tiền thuế, tiền phạt bị cưỡng chế vào 
tài khoản thu Ngân sách Nhà nước hoặc tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế mở 
tại Kho bạc Nhà nước.

4.4. Bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định tại điểm b, Khoản
i, Điều 16 Nghị định số 198/2007/NĐ-CP trong trường hợp tài khoản của cá 
nhân, tổ chức bị cưỡng chế còn số dư mà Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương 
mại, tổ chức tín dụng khác không thực hiện trích chuyển vào tài khoản thu Ngân 
sách Nhà nước hoặc tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế mở tại Kho bạc Nhà 
nước.

II. Cưõìig chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc một 
phần thu nhập

1. Đối tưọng áp dụng

Khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập đối với người nộp 
thuế là cá nhân còn nợ tiền thuế, tiền phạt mà không tự giác châp hành quyêt



định hành chính thuế thuộc đối tượng bị cường chế thi hành quyết định hành 
chính thuế theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP trong trường 
hợp không có tiền gửi tại Kho bạc nhà nước, Ngân hàng thương mại và các tổ 
chức tín dụng khác hoặc có tài khoản tiền gửi nhưng không có số dư trên tài •' 
khoản hoặc số dư không đủ nộp số tiền thuế, tiền phạt.

2. Xác minh thông tin về tiền lưong và thu nhập

Người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính thuế có trách nhiệm tổ chức xác minh về các khoản tiền lương, thu 
nhập của cá nhân bị cưỡng chế thi hành quvết định hành chính thuế; tổ chức, cá 
nhân chi trả tiền lương, thu nhập của đổi tượng bị cưỡng chế.

Đối tượng bị cưởng chế; tổ chức, cá nhân đang quản lý tiền lương hoặc 
thu nhập và các tổ chức, cá nhân liên quan phải cung cấp các thông tin về thu 
nhập cho thủ trưởng cơ quan thuế trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ 
ngày được nhận yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã 
cung cấp.

3. Quyết định cưỡng chế khẩi: trừ một phần tiền ỉirơng hoặc một 
ph ần thu nhập đối vớỉ cá nhân

3.1. Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần 
thu nhập phải ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành quyết định; căn cứ ban hành 
quyết định; họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người ban hành quyêt định; họ 
tên, địa chỉ của cá nhân bị cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc một 
phần thu nhập; tên, địa chỉ cơ quan, tồ chức, cá nhân quản ]ý tiền lương hoặc thu 
nhập của cá nhân bị cưỡng chế; số tiền bị khấu trừ (theo số tiền ghi trên quyết 
định hành chính thuế và chi phí cưỡng chê tính đến hết thời hạn năm (05) ngày 
trước khi tiến hành cưỡng chế), lý do khấu trừ; tên, địa chỉ, số tài khoản thu 
Ngân sách Nhà nước hoặc tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế mở tại Kho bạc 
Nhà nước, phương thức chuyển số tiền bị khấu trừ; thời gian thi hành và chữ ký 
của người ban hành quyết định, dấu của cơ quan ban hành quyết định cưỡng 
chế.

3.2. Quyết định cưỡng chế được gửi đến cá nhân bị cưỡng chế, cơ quan, 
tô chức trực tiếp quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế và 
các cơ quan có liên quan trong thời hạn năm (05) ngày làm việc.

4. Mức khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập

4.1. Tổng số tiền lương, thu nhập làm căn cứ khấu trừ là toàn bộ các 
khoản tiền lương, các khoản có tính chất tiền lương, tiền thưởng và các khoản 
thu nhập hợp pháp khác phát sinh trong tháng.
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4.2. Tỷ lệ khấu trừ tiền lương, các khoản có tính chất lương đối với cá 
nhân không thấp hơn mười phần trăm (10%) và không quá ba mươi phân trăm 
(30%) tồng số tiền lương, tiền thưởng có tính chất lương, trợ cấp hàng tháng của 
cá nhân đó; đối với những khoản thu nhập khác thì tỷ lệ khấu trừ căn cứ vào thu 
nhập thực tế, nhưng không quá năm mươi phần trăm (50%) tông số thu nhập.

5. Trách nhiệm của CO’ quan, tô chức, người sử dụng lao động đang 
quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế

5.1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập của 
cá nhân bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có trách nhiệm khấu 
trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế và chuyến số 
tiền đã khấu trừ nộp vào tài khoản thu Ngân sách Nhà nước hoặc tài khoản tạm 
giữ của cơ quan thuế mở tại Kho bạc Nhà nước theo nội dung ghi trong quyết 
định cường chế thi hành quyết định hành chính thuế, kể từ kỳ trả tiền lương hoặc 
thu nhập gần nhất cho đến khi khấu trừ đủ số tiền thuế, tiền phạt theo quyết định 
cưỡng chế, đồng thời thông báo cho người ban hành quyết định cưỡng chê và 
đôi tượng bị cưỡng chế biết.

5.2. Trường họp chưa khấu trừ đủ số tiền thuế, số tiền phạt theo quyết 
định cường chế mà hợp đồng lao động của cá nhân bị cưỡng chế đã châm dứt thì 
tố chức sử dụng lao động phải thông báo cho người ban hành quyết định cưỡng 
chế biết trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng 
lao động;

5.3. Cơ quan, tô chức, cá nhân đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập của 
cá nhân bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế cố tình không thực 
hiện việc khấu trừ tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế theo quyêt 
định cưỡng chế thì bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định tại Điêu 
17 Nghị định 98/2007/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với tổ 
chức, cá nhân liên quan.

III. Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê
biên

1. Đối tượng áp dụng: Biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản đê bán đấu 
giá được áp dụng đối với đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
thuế theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP trong trường hợp 
không áp dụng được biện pháp trích tiền từ tài khoản hoặc khấu trừ một phần 
tiền lương và thu nhập; hoặc đã áp dụng nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế, tiền 
phạt:

1.1. Cá nhân, tổ chức không có tài khoản hoặc có tài khoản tại Kho bạc 
Nhà nước, Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác nhưng không có tiền 
trong tài khoản hoặc số tiền trong tài khoản không đủ để thực hiện quyết định 
cường chế thi hành quyết định hành chính thuế.
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1.2. Cá nhân bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế không có 
cơ quan, tô chức quản lý tiền lương, quản lý thu nhập cố định đê áp dụng biện 
pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập.

1.3. Không áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
thuế băng hình thức kê biên tài sản đối với đối tượng bị cưỡng chế là cá nhân 
đang trong thời gian chữa bệnh (có xác nhận của tổ chức y tế cấp huyện được 
thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật).

2. Nhũng tài sản sau đây không được kê biên

2.1. Đối với đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế là 
cá nhân:

a) Nhà ở duy nhất của cá nhân bị cường chế và gia đình. Trường họp cá 
nhân bị cưỡng chế có nhiều nhà ở thì phải xác minh rõ kê biên ngôi nhà có giá 
trị đủ đế thanh toán tiền thuế nợ, tiền phạt và chi phí cưỡng chế.

b) Thuốc chữa bệnh cần dùng cho nhu cầu phòng, chữa bệnli, lương thực, 
thực phâm phục vụ nhu cầu thiết yếu cho đối tượng bị cưỡng chê thi hành quyêt 
định hành chính thuế và gia đình họ;

c) Công cụ lao động thông thường cần thiết được dùng làm phương tiện 
sinh sông chủ yếu hoặc duy nhất của cá nhân bị cưỡng chế và gia đình.

Các công cụ lao động có giá trị như xe máy, ô tô, tàu, thuvền, máy cày, 
máy xay xát và các công cụ có giá trị khác của đối tượng bị cưỡng chế vẫn thực 
hiện kê biên, bán đấu giá đê thi hành quyết định cưỡng chế và trích lại một 
khoản tiền để đối tượng bị cưỡng chế có thế thay thế bằng một công cụ lao động 
khác có giá trị thấp hơn;

d) Quần áo, đồ dùng sinh hoạt thông thường cần thiết cho người bị cưỡng 
chế thi hành quyết định hành chính thuế và gia đình theo mức tối thiểu ở từng 
địa phương như nồi, xoong, bát đĩa, giường, tủ, bàn ghế và các vật dụng thông 
thường khác có giá trị không lớn. Những đồ dùng sinh hoạt hay tư trang như ti 
vi, tủ lạnh, máy điều hoà, máy giặt, máy vi tính, đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá 
quý (trừ nhẫn cưới) thì vẫn kê biên để bảo đảm thi hành quyết định hành chính 
thuế;

e) Đồ dùng thờ cúng, di vật, huân chương, huy chương, bằng khen.

2.2. Đối với đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 
là cơ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

a) Thuốc men chữa bệnh, phương tiện, dụng cụ, tài sản thuộc cơ sở y tế, 
khám chữa bệnh, trừ các tài sản kinh doanh; lương thực, thực phấm, dụng cụ, tài 
sản phục vụ ăn giữa ca cho người lao động;

b) Nhà trẻ, trường học và các thiết bị, phương tiện, đồ dùng thuộc các cơ 
sở này, nêu đây không phải là tài sản kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Trang thiết bị phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động; phòng 
chống cháy nổ, phòng chống ô nhiễm môi trường;
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d) Cơ sở hạ tầng quan trọng phục vụ lợi ích công cộng, an ninh, quôc 
phòng;

e) Nguyên - vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm là các hoá chất độc hại 
nguy hiếm hoặc tài sản không được phép lưu hành;

g) Số nguyên - vật liệu bán thành phẩm đang nằm trong dây chuyên sản 
xuất khép kín.

2.3. Đối với đối tượng bị cưỡng chế là cơ quan nhà nước, tồ chức hoạt 
động bằng nguồn vốn do Ngân sách Nhà nước cấp thì không kê biên các tài sản 
do Ngân sách Nhà nước trực tiếp cấp mà yêu cầu tổ chức đó có văn bản đê nghị 
cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ tài chính để thực hiện quyết định cường chê.

Trường hợp tổ chức có nguồn thu từ các hoạt động có thu hợp pháp khác 
thì kê biên các tài sản có nguồn gốc từ nguồn thu đó để thực hiện quyết định 
cưỡng chế, trừ các tài sản, hàng hoá sau đây:

a) Thuôc men chữa bệnh, phương tiện, dụng cụ, tài sản thuộc cơ sở y tế, 
khám chữa bệnh, trừ trường hợp đây là các tài sản lưu thông để kinh doanh; 
lương thực, thực phẩm, dụng cụ, tài sản phục vụ việc ăn giữa ca cho cán bộ, 
công chức;

b) Nhà trẻ, trường học các thiết bị, phương tiện, đồ dùng thuộc các cơ sở 
này, nếu đây không phải là tài sản lưu thông kinh doanh của cơ quan, tô chức;

c) Trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động; phòng
chống cháy nổ, phòng chống ô nhiễm môi trường;

d) Trụ sở làm việc.

3. Xác minh thông tin về tài sản của đối tượng bị cưỡng chế

3.1. Người có thẩm quyền ban hành quyết định cường chế kê biên tài sản, 
bán đấu giá có trách nhiệm xác minh điều kiện thi hành của đối tượng bị cưỡng 
chế. Chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản, 
cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và các tổ chức, cá nhân liên quan phải tạo 
điều kiện, cung cấp các thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật cho cơ 
quan thực hiện cưỡng chế trong việc xác minh điều kiện thi hành quyêt định 
cưỡng chế.

Người có thấm quyền ban hành quyết định cưỡng chế cần xác minh số 
tiền cưỡng chế có khả năng thu được bằng việc trực tiếp xem xét tài sản, kiếm 
tra hệ thống sổ sách quản lý vốn, tài sản... và thông qua các cơ quan khác như: 
cơ quan quản lý vốn, tài sản hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh, đăng ký tài sản, 
Ngân hàng thương mại, tồ chức tín dụng, cá nhân, tổ chức liên quan khác để xác
minh điều kiện tài sản của các cơ quan, tố chức này.

3.2. Việc xác minh phải lập biên bản ghi rõ trách nhiệm của người cung 
cấp thông tin. Trong trường hợp cán bộ thuộc tổ chức thi hành quyết định cưỡng 
chế giúp người ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện xác minh điều kiện thi 
hành quyết định cưỡng chế thì người ban hành quyết định cưởng chế phải kiểm 
tra và chịu trách nhiệm về kết quả xác minh đó.
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' .Việc xác minh phải thê hiện được trạng thái của tài sản, điều kiện kinh tê 
của đôi tượng bị cưỡng chế có xác nhận của Ưỷ ban nhân dân và các tô chức, cá 
nhân có liên quan. Việc xác minh đối với tài sản thuộc diện phải đăng ký, 
chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản cần căn cứ vào hợp đồng mua bán, chuyên 
đôi, chuyển nhượng hoặc tặng cho, giấy chứng nhận về quyền sở hữu, sử dụng 
tài sản; thông qua chủ sở hữu, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng hoặc 
người làm chứng như xác nhận của người bán, của chính quyền địa phương, cơ 
quan chức năng về việc mua bán. Các thông tin xác minh đối với tài sản thuộc 
diện phải đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản có thê thông báo rộng 
rãi để người có quyền, nghĩa vụ ỉiên quan được biết và bảo vệ lợi ích của họ.

Đối với tài sản đã được cầm cố, thế chấp hợp pháp không thuộc diện được 
kê biên theo hướng dẫn tại Mục III, Phần B Thông tư này thì cơ quan tiến hành 
kê biên phải thông báo cho người nhận cầm cố, thế chao biết nghĩa vụ của đoi 
tượng bị cưỡng chế và yêu cầu họ thông báo đế cơ quan tiến hành kê biên kê 
biên tài sản khi người cầm cố, thế chấp thanh toán nghĩa vụ theo hơp đông earn 
cố, thế chấp.

4. Quyết định cưõng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bát) đấu giá 
tài sản kê biên

Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản 
kê biên phải ghi rõ ngày tháng năm ban hành quyết định; căn cứ quyêt định; họ, 
tên chức vụ (cấp bậc), đơn vị người ban hành quyết định; họ tên, nơi cư trú, trụ 
sở của cá nhân tổ chức bị kê biên tài sản; sô tiền thuế, tiên phạt mà đối tượng bị 
kê biên phải nộp vào tài khoản thu Ngân sách Nhà nước hoặc tài khoản tạm giữ 
của cơ quan thuế mở tại Kho bạc Nhà nước; địa điểm kê biên tài sản; chữ ký của 
người ban hành quyết định, dấu của cơ quan ban hành quyết định kê biên tài sản.

Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản phải gửi cho cá 
nhân, tổ chức bị kê biên tài sản, Ưỷ ban nhân dân cấp xã (phường) nơi người đó 
cư trú hoặc tô chức có trụ sở đóng trên địa bàn hoặc cơ quan nơi người đó công 
tác trước khi tiến hành cưỡng chế kê biên là năm (05) ngày làm việc, trừ trường 
hợp cơ quan ban hành quyết định có căn cứ xác định việc gửi trước quyết định 
sẽ gây trở ngại cho việc tiến hành kê biên.

5. Thủ tục thực hiện biện pháp kê biên tài sản

5.1. Việc kê biên tài sản phải thực hiện vào ban ngày và trong giờ làm 
việc hành chính áp dụng tại địa phương kê biên tài sản, trừ trường hợp phát hiện 
đối tượng bị cưỡng chế có hành vi tẩu tán, huỷ hoại tài sản hoặc trốn tránh việc 
thi hành quyết định cường chế thì người có thẩm quyền ban hành quyết định 
cưỡng chế có quyền tổ chức ngay việc kê biên tài sản để ngăn chặn các hành vi 
trên của đối tượng bị cưỡng chế.

5.2. Người ban hành quyết định cường chế hoặc người được phân công 
thực hiện quyết định cưỡng chế chủ trì thực hiện việc kê biên.
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5.3. Trước khi ban hành quyết định kê biên tài sản, người ban hành quyết 
định cường chế yêu cầu cơ quan đăng ký quyên sở hữu, sử dụng tài sản cung câp 
thông tin về quyền sở hữu, sử dụng tài sản của đối tượng bị cưỡng chê; yêu câu 
cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm cung cấp thông tin về tài sản dự định kê biên 
có đang được dùng đê bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của đôi tượng bị cưỡng chê 
đối với người có quyền hay không hoặc tài sản do đối tượng bị cưỡng chê quản 
lý, sử dụng có phải là tài sản thuê mua tài chính hay không. Trong thời hạn năm 
ngày (05) làm việc, các cơ quan nói trên phải trả lời bằng văn bản cho người ban 
hành quyết định cưỡng chế về những nội dung yêu cầu đó. Trường hợp xác định 
số tiền thu được từ hoạt động cưỡng chế không đủ bù đắp chi phí cưỡng chế thì 
báo cáo CO' quan thuế cấp trên để tạm hoãn ban hành quyết định cưỡng chê (trừ 
trường hợp được miễn, giảm phí thi hành quyết định cưỡng chế nêu tại khoản
4.1, Mục VI, Phần B Thông tư này).

5.4. Khi tiến hành kê biên tài sản phải có mặt cá nhân bị cưỡng chế hoặc 
người đã thành niên trong gia đình, đại diện hợp pháp của tổ chức bị kê biên tài 
sản, đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến.

Nếu cá nhân phải thi hành quyết định cưỡng chế hoặc người đã thành niên 
trong gia đình cố tình vắng mặt, thì vẫn tiến hành kê biên tài sản nhưng phải có 
đại diện của chính quyền địa phương và người chứng kiến.

Khi tiến hành kê biên phải íhực hiện niêm phong tài sản và lập biên bản 
niêm phong theo đúng mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.

5.5. Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế có quyền đề nghị kê biên tài sản nào 
trước, người được giao chủ trì kê biên phải chấp nhận nếu xét thấy đề nghị đó 
không ảnh hưởng đến việc thực hiện quyết định cưỡng chế.

Neu cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế không đề nghị cụ thể việc kê biên tài 
sản nào trước thì tài sản thuộc sở hữu riêng được kê biên trước.

5.6. Trong trường hợp kê biên tài sản là nhà ở hoặc đồ vật đang bị khoá 
hay đóng gói thì tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế yêu cầu đối tượng bị 
cường chế, người đang sử dụng, quản lý tài sản đó mở khóa, mở gói; nêu đôi 
tượng bị cưỡng chế, người đang sử dụng, quản lý tài sản không mở hoặc cố tình 
vắng mặt thì tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế lập biên bản (có đại diện của 
chính quyền địa phương và người chứng kiến) mở khoá hay mở gói để kiểm tra, 
liệt kê cụ thể các tài sản và kê biên theo quy định của pháp luật.

5.7. Đối với trường hợp tài sản kê biên thuộc diện đăng ký quyên sở hữu, 
sử dụng thì khi ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, 
người chủ trì thực hiện quyết định cưỡng chế phải thông báo ngay cho các cơ 
quan sau đây biết việc kê biên tài sản:

a) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền về đăng 
ký tài sản gắn liền với đất trong trường hợp kê biên quyền sử dụng đất, tài sản 
gan liền với đất;

b) Cơ quan đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, trong trường hợp 
tài sản kê biên là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
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c) Các cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu, sử dụng khác theo 
quy định của pháp luật.

5.8. Ke từ thời điểm nhận được thông báo về việc kê biên tài sản, cơ quan 
đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản không thực hiện việc đăng ký 
chuyển dịch tài sản đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày giải toả kê biên 
tài sản hay hoàn tất việc bán hoặc giao tài sản kê biên để cưỡng chê thi hành 
quyêt định hành chính thuế, tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế phải thông 
báo cho cơ quan đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng tài sản, cơ quan 
đăng ký giao dịch bảo đảm nêu tại khoản 5.7, Mục này.

5.9. Khi thực hiện kê biên tài sản thì tuỳ từng trường hợp cụ thê đê tiến 
hành kê biên như sau:

a) Chỉ kê biên những tài sản thuộc sở hữu chung của cá nhân bị cưỡng chế 
với người khác nếu cá nhân bị cưỡng chế không có tài sản riêng hoặc tài sản 
riêng không đủ để thi hành quyết định cưỡng chế.

b) Chỉ kê biên quyền sử dụng đất, nhà ở, trụ sở của đối tượng bị cưỡng 
chê nêu sau khi kê biên hết các tài sản khác mà vẫn không đủ để thi hành quyết 
định cưỡng chế.

c) Chỉ được kê biên tài sản của đối tượng bị cưỡng chế đủ để đảm bảo thi 
hành quyết định cưỡng chế và thanh toán các chi phí thi hành cưỡng chế. 
Trường hợp đối tượng bị cưỡng chế chỉ có một tài sản duy nhất có giá trị lớn 
hơn nghĩa vụ thi hành quyết định cưỡng chế mà không thể phân chia được hoặc 
việc phân chia sẽ làm giảm đáng kê giá trị của tài sản thì cơ quan tiến hành kê 
biên vẫn có quyền kê biên tài sản đó để đảm bảo thi hành quyết định cưỡng chế.

d) Trong trường hợp đối tượng bị cưỡng chế vừa có bất động sản là tài 
sản riêng, vừa có phần động sản là tài sản chung với người khác mà phần tài sản 
trong khối tài sản chung đủ để thi hành quyết định cưỡng chế thì người ban hành 
quyết định cưỡng chế phải giải thích để đối tượng bị cưỡng chế đề nghị kê biên 
tài sản nào trước đảm bảo thi hành quyết định cưỡng chế.

Ví dụ 1: Trường hợp đối tượng bị cưỡng chế có tài sản riêng là căn nhà để 
ở duy nhất và có tài sản chung là chiếc ô tô, mà giá trị chiếc ô tô đó đủ để thi 
hành quyết định cưỡng chế thi cơ quan cưỡng chế kê biên chiếc ô tô đế thi hành 
cưỡng chế.

Ví dụ 2: Trường hợp đối tượng bị cưỡng chế có tài sản chung là chiếc xe 
ô tô với người khác mà chiếc ô tô đó là phương tiện kiếm sống chủ yếu của gia 
đình, nhưng đồng thời đối tượng bị cưỡng chế lại có một bất động sản như nhà ở 
hoặc quyền sử dụng đất (không phải là nơi ở duy nhất) thì mặc dù giá trị tài sản 
là xe ôtô đủ để thi hành quyết định cưỡng chế, người ban hành quyết định cưỡng 
chế vẫn có quyền kê biên tài sản là bất động sản (nhà ở, quyền sử dụng đất) của 
đối tượng bị cưỡng chế.

e) Trong trường họp đối tượng bị cưỡng chế đề nghị kê biên phần tài sản 
chung là động sản nằm trong khối tài sản chung với người khác thì người ban
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hành quyết định cường chế tiến hành kê biên tài sản đó, nhưng phải đảm bảo 
quyên ưu tiên mua tài sản của người đông sở hữu tài sản.

g) Nếu đối tượng bị cưỡng chế không có tài sản nào khác thì cơ quan tiên 
hành kê biên có quyền kê biên cả tài sản của người đó đang cầm cô, thê châp, 
nếu tài sản đó có giá trị lớn hơn nghĩa vụ được đảm bảo. Cơ quan tiến hành kê 
biên có trách nhiệm thông báo cho người nhận cầm cố, thế chấp biết về việc kê 
biên.

h) Khi kê biên tài sản, người tổ chức cưỡng chế phải lập biên bản ghi rõ 
tình trạng của tài sản, lời cam kết của chử sở hữu tài sản và các bên liên quan 
cưỡng chế đêu ký xác nhận.

5.10. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày kê biên tài sản, đối tượng 
bị cưỡng chế không nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt thì cơ quan thuế được quyền 
bán đấu giá tài sản kê biên đổ thu đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, chi phí cưỡng chê.

6. Biên bản kê biên tài sản *

6.1. Việc kê biên tài sản phải được lập biên bản. Trong biên bản phải ghi 
thời gian, địa điểm tiến hành kê biên tài sản; họ tên, chức VTỊ người chủ trì thực 
hiện việc kê biên; người đại diện cho tổ chức bị cưỡng chế có tài sản bị kê biên, 
cá nhân có tài sản bị kê biên hoặc người đại diện hợp pháo cho họ; người chứng 
kiến; đại diện chính quyền địa phương (hoặc cơ quan của cá nhân bị cường chế); 
mô tả tên gọi, tình trạng, đặc điêm từng tài sản bị kê biên, giây chứng nhận 
quyền sở hữu, sử dụng tài sản (đối với loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, 
sử dụng).

6.2. Người chủ trì thực hiện việc kê biên; người đại diện cho tô chức bị 
cưỡng chế có tài sản, cá nhân có tài sản bị kê biên hoặc người đại diện hợp pháp 
cho họ; người chứng kiến; đại diện chính quyền địa phương (hoặc cơ quan của 
cá nhân bị cường chế) ký tên vào biên bản. Trong trường hợp có người văng mặt 
hoặc có mặt mả từ chối ký biên bản thì việc đó phải ghi vào biên bản và nêu rõ 
lý do.

6.3. Biên bản kê biên được lập thành hai (02) bản, cơ quan ban hành quyết 
định cưởng chế giữ một (01) bản, một (01) bản được giao cho cá nhân có tài sản 
bị kê biên hoặc đại diện tổ chức bị cưỡng chế có tài sản bị kê biên ngay sau khi 
hoàn thành việc lập biên bản kê biên tài sản.

7. Giao bảo quản tài sản kê biên

7.1. Người chủ trì thực hiện kê biên lựa chọn một trong các hình thức sau 
đây để bảo quản tài sản kê biên:

a) Giao cho người bị cưỡng chế, thân nhân của người bị cưỡng chế hoặc 
người đang quản lý, sử dụng tài sản đó bảo quản.

b) Giao cho một trong những đồng sở hữu chung bảo quản nếu tài sản đó 
thuộc sở hữu chung.
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c) Neu người bị cưỡng chế, người đang sử dụng, quản lý tài sản, người 
thân thích của người bị cưỡng chế không nhận bảo quản hoặc xét thấy có dấu 
hiệu tâu tán, huỷ hoại tài sản, cản trở việc thi hành quyết định cưỡng chế thì tuỳ 
từng trường hợp cụ thể, tài sản kê biên được giao cho tổ chức, cá nhân có điều 
kiện bảo quản.

d) Người chủ trì thực hiện kê biên tài sản phải thực hiện lưu giữ, bảo quản 
hồ sơ, giấy từ về quyền sở hữu, sử dụng tài sản đảm bảo an toàn trong quá trình 
thực hiện cưỡng chế.

7.2. Đối với tài sản là vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ thì tạm 
giao cho kho bạc nhà nước quản lý theo phương thức túi niêm phong; đối với 
các tài sản như vũ khí, chất nổ, chất phóng xạ, trang bị phương tiện kỹ thuật 
quân sự và vật liệu nổ công nghiệp khác, công cụ hỗ trợ, vật có giá trị lịch sử, 
văn hoá, bảo vật quốc gia, cổ vật, hàng lâm sản quý hiếm thì tạm giao cho cơ 
quan quản lý nhà nước chuyên ngành để quản lý.

7.3. Khi giao bảo quản tài sản kê biên, người chủ trì thực hiện kê biên 
phải lập biên bản ghi rõ: ngày, tháng, năm bàn giao bảo quản; họ và tên người 
chủ trì thực hiện quyết định cưỡng chế, cá nhân, đại diện tổ chức bị cưỡng chế, 
người được giao bảo quản tài sản, người chứng kiến việc bàn giao; số lượng, 
tình trạng (chất lượng) tài sản; quyền và nghĩa vụ của người được giao bảo quản 
tài sản.

Người chủ trì thực hiện kê biên, người được giao bảo quản tài sản, cá 
nhân, đại diện tổ chức bị cưỡng chế, người chứng kiến ký tên vào biên bản. 
Trong trường hợp có người vắng mặt hoặc có mặt mà từ chối ký biên bản thì 
việc đó phải ghi vào biên bản và nêu rõ lý do.

Biên bản được giao cho người được giao bảo quản tài sản, cá nhân, đại 
diện tô chức bị cưỡng chế, người chứng kiến và người chủ trì thực hiện kê biên 
mỗi người giữ một (01) bản.

7.4. Người được giao bảo quản tài sản được thanh toán chi phí thực tế, 
hợp lý để bảo quản tài sản, trừ những người nêu tại điểm 7 .l.a, điểm 7.1.b, Mục 
này.

7.5. Người được giao bảo quản tài sản gây hư hỏng, đánh tráo, làm mất 
hay hủy hoại tài sản thì phải chịu trách nhiệm bồi thường và tuỳ theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xử lý pháp luật về thuế quy định tại Nghị định số 
98/2007/NĐ-CP hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp 
luật.

8. Định giá tài sản kê biên

8.1. Việc định giá tài sản đã kê biên được tiến hành tại nhà của cá nhân 
hoặc trụ sở của tổ chức bị kê biên hoặc nơi lưu giữ tài sản bị kê biên (trừ trường 
hợp phải thành lập Hội đồng định giá).
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8.2. Khi kê biên tài sản, người chủ trì thực hiện quyêt định cưỡng chê phải 
tạm tính trị giá các tài sản định kê biên để kê biên tương ứng phân giá trị đủ 
thanh toán số tiền thuế nợ, tiền phạt ghi trong quyết định cưỡng chế và các chi 
phí cưỡng chế. Người chủ trì thực hiện quyết định cưỡng chế căn cứ vào giá thị 
trường, đồng thời có thể tham khảo ý kiến của cơ quan chức năng và các bên 
đương sự để tạm tính giá trị tài sản kê biên.

Sau khi kê biên, nếu bên đương sự thoả thuận được giá trị tài sản đã kê 
biên thì người chủ trì thực hiện quyết định cưỡng chế lập biên bản ghi rõ thoả 
thuận đó, có chữ ký của các đương sự.

8.3 Tài sản đã kê biên được định giá theo sự thoả thuận giữa người chủ trì 
thực hiện quyết định cưỡng chế với đại diện tổ chức hoặc cá nhân bị cưỡng chê 
và chủ sở hừu chung trong trường hợp kê biên tài sản chung. Thời hạn đê các 
bên thoả thuận về giá không quá năm (05) ngày làin việc, kể từ ngày tài sản 
được kê biên.

Đối với tài sản kê biên có giá trị dưới 500.000 đồng hoặc tài sản thuộc loại 
mau hỏng, nếu các bên không thoả thuận được với nhau về giá thì người có 
thẩm quyền ban hành quyết định cường chế có trách nhiệm định giá.

8.4. Trường hợp tài sản kê biên có giá trị từ 500.000 đồng trở lên thuộc loại 
khó định giá hoặc các bên không thoả thuận được về giá thì trong thời hạn 
không quá mười lăm (15) ngày kể từ ngày tài sản bị kê biên, người đã ban hành 
quyết định cưỡng chế đề nghị cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đông định 
giá đế định giá tài sản kê biên.

8.5. Việc định giá tài sản phải được lập thành biên bản, trong đó ghi rõ thời 
gian, địa điểm tiến hành định giá, thành phần những người tham gia định giá, tên 
và trị giá tài sản đã được định giá, chữ ký của các thành viên tham gia định giá
và của chủ tài sản.

9. Thẩm quyền thành lập Hội đồng định giá tài sản kê biên

9.1. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng 
định giá đối với những trường hợp việc cưỡng chế hành chính thuộc thâm quyên 
của các cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã.

9.2. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng định 
giá đối với những trường hợp việc cưỡng chế hành chính thuộc thâm quyên của 
các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh.

9.3. Việc thành lập Hội đồng định giá ở các cơ quan Trung ương do Bộ 
trưởng Bộ chủ quản quyết định, sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính 
và các Bộ, ngành có liên quan.
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9.4. Cơ quan trực tiếp tổ chức việc cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính thuế lập văn bản gửi cơ quan có thấm quyền thành lập hội đồng định giá 
tài sản kê biên trong thời hạn hai (02) ngày kế từ ngày hoàn thành thủ tục xác 
minh thông tin về tài sản.

10. Hội đồng định giá và nhiệm vụ của Hội đồng định giá• ”  • ơ  • • • o  • o

10.1. Thành phần Hội đồng định giá: Người ban hành quyết định cưỡng chế 
là Chủ tịch Hội đồng, đại diện cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn có liên 
quan là thành viên. Người chủ trì thực hiện quyết định cưỡng chế có quyền thuê 
hoặc trưng cầu giám định về giá trị của tài sản. Khi có yêu cầu của người chủ trì 
thực hiện quyêt định cưỡng chế, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm cử người 
có chuyên môn tham gia việc định giá.

Đại diện cơ quan chuyên môn trong hội đồng định giá là người có chuyên 
môn, kỹ thuật thuộc cơ quan có thẩm quyền quản lý về mặt chuyên môn - 
nghiệp vụ đối với tài sản định giá. Neu tài sản định giá là nhà ở thì phải có đại 
diện của cơ quan quản lý nhà đất và cơ quan quản lý xây dựng tham gia Hội 
đồng định giá.

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày được thành lập, Hội 
đông định giá phải tiến hành việc định giá. Cá nhân bị kê biên hoặc đại diện tổ 
chức có tài sản bị kê biên được tham gia ý kiến vào việc định giá, nhưng quyền 
quyết định giá thuộc Hội đồng định giá.

Hội đồng định giá tài sản căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm định giá và 
ý kiến chuyên môn của các cơ quan, tổ chức giám định tài sản để xác định giá 
tài sản. Hội đồng định giá quyết định về giá của tài sản theo đa số; trong trường 
hợp các bên có ý kiến ngang nhau về giá tài sản thì bên nào có ý kiến của Chủ 
tịch Hội đồng là căn cứ xác định giá khởi điểm để bán tài sản. Các thành viên 
Hội đông định giá có quyền bảo lưu ý kiến của mình, kiến nghị thủ trưởng cơ 
quan thuế xem xét lại việc định giá. Đối với tài sản mà Nhà nước thống nhất 
quản lý giá thì việc định giá dựa trên cơ sở giá tài sản do Nhà nước quy định.

10.2. Nhiệm vụ của Hội đồng định giá:
a) Nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức và nội dung cuộc họp Hội đồng định giá.
b) Chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc định giá.
c) Tiến hành định giá tài sản.
d) Lập biên bản định giá.

11. Cơ quan thực hiện cưõng chế có quyền tố chức định giá lại tài sản 
trong các trường họp sau đây

11.1. Có căn cứ xác định vi phạm thủ tục định giá.
11.2. Có biến động lớn về giá.
11.3. Quá thời hạn sáu tháng, kể từ ngày định giá mà tài sản chưa bán được.
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b) Đối với tài sản đã kê biên có giá trị đã xác định từ 20.000.000 đồng trờ 
lên thì người chủ trì cưỡng chê ký hợp đông ủy quyên bán đâu giá với Trung tâm 
dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh nơi có tài sản đế tố chức bán đấu giá.

13.2. Việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá các tài sản được hướng 
dẫn tại Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/05/2005 và Thông tư số 
13/2007/TT-BTC ngàỵ 06/03/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định 
giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá.

13.3. Việc chuyển giao tài sản kê biên cho cơ quan có trách nhiệm bán 
đấu giá phải được lập thành biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ: ngày, tháng, 
năm bàn giao; người bàn giao, người nhận; chữ ký của người giao, người nhận; 
số lượng, tình trạng tài sản. Hồ sơ bàn giao tài sản kê biên cho cơ quan có trách 
nhiệm bán đấu giá bao gồm: quyết định cưỡng chế kê biên; các giấy tờ, tài liệu 
có liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng họp pháp (nếu có); văn bản định 
giá tài sản và biên bản bàn giao tài sản đó.

13.4. Trong trường hợp tài sản kê biên là hàng hoá cồng kềnh hoặc có số 
lượng lớn mà Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh hoặc cơ quan tài chính cấp 
huyện không có nơi cất giữ tài sản thì sau khi thực hiện xong thủ tục chuyên 
giao có thể ký hợp đồng bảo quản tài sản với nơi đang giữ tài sản đó. Chi phí 
cho việc thực hiện hợp đồng bảo quản được thanh toán từ số tiền bán đấu giá tài 
sản thu được sau khi bán đâu giá.

13.5. Khi tài sản kê biên đã được chuyển giao cho cơ quan có trách nhiệm 
bán đấu giá thì thủ tục bán đấu giá tài sản đó được thực hiện theo quy định của 
pháp luật hiện hành về bán đấu giá tài sản.

13.6. Đối với tài sản thuộc sở hữu chung, khi bán đấu giá thì ưu tiên bán 
trước cho người đồng sở hữu.

13.7. Trường hợp số tiền bán đấu giá tài sản nhiều hơn số tiền ghi trong 
quyết định xử phạt và chi phí cho việc cưỡng chế thì trong thời hạn mười (10) 
ngày kể từ ngày bán đấu giá, cơ quan thi hành biện pháp cưỡng chế kê biên bán 
đấu giá tài sản làm thủ tục trả lại phần chênh lệch cho đối tượng bị cưỡng chế.

14. Chuyển giao quyền sỏ’ hữu tài sản

14.1. Người mua tài sản kê biên được pháp luật công nhận và bảo vệ 
quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đó.

14.2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện thủ tục 
chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người mua theo quy định của 
pháp luật.

14.3. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng gồm có:
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Khi nhận thấy cần phải định giá lại tài sản, cơ quan tố chức cường chế thi 
hành quyết định hành chính thuế lập văn bản thông báo cho Hội đồng định giá 
tài sản về việc tổ chức định giá lại tài sản để cùng phối hợp thực hiện hoặc trưng 
cẩu cơ quan định oịả được thành lập theo quy định của pháp luật để thực hiện 
định giá lại tài sản. Việc định giá tài sản theo quy định tại điếm 11.1, điểm 11.2, 
Mục III, Phần B Thông tư này được thực hiện như sau:

12.1. Việc định giá tài sản bị coi là vi phạm thủ tục nếu thuộc một trong 
các trường hợp sau đây:

a) Hội đồng định giá không đúng thành phần theo quy định.
b) Đôi tượng bị cưỡng chế không được thông báo họp lệ đê tham gia vào 

việc định giá tài sản.
c) Áp dụng không đúng các quy định về giá tài sản trong trường họp tài 

sản do nhà nước thống nhất quản lý về giá.
d) Có sai sót nghiêm trọng trong việc phân loại, xác định phần trăm giá trị

của tài sản.
e) Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

12.2. Tài sản kê biên được xem là có biến động lớn về giá trong các 
trường hợp sau đây:

a) Giá tài sản biến động từ hai mươi phần trăm (20%) trở lên đối với tài 
sản có giá trị dưới một trăm triệu đông.

b) Giá tài sản biến động từ mười phần trăm (10%) trở lên đối với tài sản 
có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng.

c) Giá tài sản biến động từ năm phần trăm (5%) trở lên đối với tài sản có 
giá trị từ một tỷ đồng trở lên.

12.3. Đối tượng bị cưõng chế có quyền đề nghị cơ quan thuế xem xét lại 
giá khi có biến động về giá trước khi có thông báo công khai đối với tài sản 
được bán đấu giá. Cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường, giá do cơ quan quản 
lý giá cung cấp đề xác định có biển độn? về giá hay không và quyết định việc tổ 
chức định giá lại.

13. Chuyển giao tài sản đã kê biên đế bán đấu giá

13.1. Đối với tài sản bị kê biên để bán đấu giá, căn cứ vào giá trị tài sản 
được xác định theo quy định tại Điều 55 của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP, 
trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kê từ ngày ban hành quyết định kê biên, người 
chủ trì cường chế ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá với các tô chức có chức
năng bán đấu giá để tố chức bán đấu giá tài sản theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản đã kê biên có giá trị đã xác định dưới 20.000.000 đồng 
thì người chủ trì cưỡng chế ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá với cơ quan tài 
chính cấp huyện để tổ chức bán đấu giá.

12. Đ ịnh  giá lại tài sản
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a) Bản sao quyết định cưỡng chế hành chính bằng biện pháp kê biên tài
sản để bán đâu giá.

b) Biên bản bán đấu giá tài sản.
c) Các giấy tờ khác liên quan đến tài sản (nêu có).

15. Số tiền thu được do bán đấu giá tài sản kê biên của đối tượng bị 
cưỡng chế được xử lý theo thứ tự như sau:

15.1. Chi trả khoản chi phí cưỡng chế, chi phí bán đấu giá tài sản kê bièn 
tài sản thu được do cá nhân, tổ chức khác đang nắm giữ.

15.2. N ộd số tiền tương ứng số tiền thuế, tiền phạt ghi tại quyêt định 
cưỡng chế vào tài khoản thu Ngân sách Nhà nước hoặc tài khoản tạm giữ của cơ 
quan thuế mở tại Kho bạc Nhà nước.

15.3. Hoàn trả lại cho đối tượng bị cưỡng chế (nếu thừa).

IV. Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản của đốằ tưọiig bị cưỡng 
chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ

1. Phạm vi áp dụng biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài sản của đối 
tượng bị cưỡng chế do bên thứ ba đang giữ

Việc cưỡng chế thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ 
chức, cá nhân khác (sau đây gọi là bên thứ ba) đang giữ được áo dụng các thủ 
tục tương ứng đối với từng trường họp cụ thể nêu tại Thông tư này khi có đủ các 
điều kiện sau đây:

1.1. Cơ quan thuế không áp dụng được các biện pháp cưỡng chế quy định 
tại Mục I, Mục II, Mục III, Phần B Thông tư này hoặc đã áp dụng các biện pháp 
trên nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt.

1.2. Cơ quan thuế có căn cứ xác định bên thứ ba đang có khoản nợ hoặc 
giữ tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế.

2. Việc xác minh thông tin về: tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế, 
điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân 
khác đang nắm giữ để ban hành quyết định cưỡng chế được thực hiện tương tự 
theo hướng dẫn tại điểm 2, Mục I, điểm 2, Mục II và điểm 3, Mục III, Phần B 
Thông tư này.

3. Cá nhân, tố chức đang giữ tài sản của đối tượng bị cưỡng chế

Cá nhân, tổ chức đang giữ tiền, tài sản, hàng hoá, giấy tờ, chứng chỉ có 
giá của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm:

3.1. Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức được đối tượng bị cường chế uỷ quyền 
giữ hộ tiền tài sản hàng hoá giấy tờ chúng chỉ có giá hoặc cơ quan thuế có đủ 
căn cứ chứng minh số tiền, tài sản, hàng hoá, giấy tờ, chứng chỉ có giá mà cá
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nhân, hộ gia đình, tô chức đó đang giữ là thuộc sở hữu của đối tượng bị cưỡng 
chế .

3.2. Cá nhân, hộ gia đình, tô chức đang có khoản nợ đến hạn phải trả cho 
đối tượng bị cưỡng chế.

4. Nguyên tắc thu tiền, tài sản khác của đối tưọng bị cưỡng chế từ bên 
thứ ba

4.1. Bên thứ ba có khoản nợ đến hạn phải trả cho đối tượng bị cưỡng chế 
hoặc giữ tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thì có trách nhiệm nộp 
tiền thuế nợ, tiền phạt ihay cho đối tượng bị cưỡng chế;

4.2. Trường hợp tiền, tài sản khác của đối tượne bị cưỡng chế do bên thứ 
ba đang giữ là đối tượng của các giao dịch bảo đảm hoặc thuộc trường họp giải 
quyết phá sản thì việc thu tiền, tài sản khác từ bên thứ ba được thực hiện theo 
quy định của pháp luật;

4.3. Số tiền bên thứ ba nộp vào tài khoản thu Ngân sách Nhà nước hoặc 
tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế mở tại Kho bạc Nhà nước thay cho đối 
tượng bị cưỡng chế được xác định là số tiền đã thanh toán cho đối tượng bị 
cưỡng chế.

Căn cứ vào chứng từ thu tiền, tài sản của bên thứ ba, cơ quan có thẩm 
quyên cưỡng chế thực hiện thông báo cho đôi tượng bị cưỡng chế và các cơ 
quan liên quan được biết.

4.4. Đối với cơ sở kinh doanh không còn tồn tại, mất tích, chấm dứt hoạt 
động nhimg chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước thì việc hoàn 
thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài 
chính.

5. Trách nhiệm của bên thứ ba đang có khoản nợ, đang giữ tiền, tài 
sản khác của đối tưọng bị cưỡng chế

5.1. Cung cấp cho cơ quan thuế thông tin về khoản nợ hoặc khoản tiền, tài 
sản khác đang giữ của đối tượng thuộc diện bị cưỡng chế, trong đó nêu rõ số 
lượng tiền, thời hạn thanh toán nợ, loại tài sản, số lượng tài sản, tình trạng tài
sản;

5.2. Khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan thuế thì không được 
chuyên trả tiền, tài sản khác cho đối tượng bị cường chế cho đến khi đối tượng 
bị cưỡng chế đã thực hiện nộp đủ tiền thuế và các khoản phải nộp khác vào tài 
khoản thu Ngân sách Nhà nước hoặc tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế mở tại 
Kho bạc Nhà nước hoặc đã chuyến giao tài sản đủ đế thanh toán các khoản nợ 
thuê và các khoản phải nộp khác vào Ngân sách Nhà nước.

5.3. Trong trường hợp không thực hiện được yêu cầu của cơ quan có thẳm 
quyên thì phải có văn bản giải trình với cơ quan có thâm quyền trong thời hạn
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năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan có 
thẩm quyền;

5.4. Tổ chức, cá nhân đang có khoản nợ hoặc giữ tiền, tài sản khác của đôi 
tượng bị cường chế thi hành quyết định hành chính thuế không thực hiện nộp 
thay sô tiên thuê bị cưỡng chê trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kê từ ngày 
nhận được yêu cầu của cơ quan thuế thì bị coi là nợ tiên thuê của Nhà nước và bị 
áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại Điều 33, Nghị định sô 
98/2007/NĐ-CP. *

V. Cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi mã số thuế, đình chỉ sử dụng 
hoá đơn; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép 
thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề

1. Trình tự áp dụng cưỡng chế

1.1. Các biện pháp thu hồi mã số thuế, đình chỉ sử dụng hoá đơn; thu hồi 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, 
giấy phép hành nghề chỉ được thực hiện khi cơ quan thuế không áp dụng được 
các biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản tiền gửi; khấu trừ một phần tiền 
lương, một phần thu nhập; kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên; thu tiên 
tài sản của đối tượng cưỡng chế do tố chức cá nhân khác nắm giữ hoặc đã áp 
dụng các biện pháp trên nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt.

1.2. Khi thực hiện biện pháp thu hồi mã số thuế, đình chỉ sử dụng hoá 
đơn; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và 
hoạt động, giấy phép hành nghề , cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế phải 
thông báo liên tiếp 03 lần trên báo, đài phát thanh hoặc đài truyền hình Trung 
ương hoặc của tỉnh, thành phố nơi có đối tượng bị cưỡng chế đang cư trú hoặc 
có trụ sở kinh doanh.

2. Cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi mã số thuế, đình chỉ sử dụng
hóa đon

Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp là người có thẩm quyền ban hành quyết 
định áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hôi mã sô thuê, đình chỉ sử dụng hoá 
đơn. Khi áp dụng biện pháp cưỡng chế này, thủ trưởng cơ quan thuế các câp 
phải thông báo cho đối tượng bị cưỡng chế biết tronạ thời hạn ba (03) ngày làm 
việc trước khi thu hồi mã số thuế và ban hành quyết định thu hồi mã số thuế, 
quyết định đình chỉ sử dụng hoá đơn trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày 
giao thông báo cho đối tượng bị cưỡng chế.

3. Cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy 
phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề

Khi áp dụng biện pháp cường chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh
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doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề đối với 
người nộp thuế thì cơ quan thuế phải gửi văn bản yêu cầu cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền để thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép 
thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghê trong vòng ba (03) ngày làm việc 
kể từ ngày xác định đối tượng thuộc diện bị áp dụng biện pháp cưỡng che.

Trong thời hạn mười (10) ngày, kế từ ngày nhận được thông báo của cơ 
quan thuế, thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải ban hành quyết 
định thu hôi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và 
hoạt động, giấy phép hành nghề hoặc thông báo cho cơ quan thuế về việc không 
thu hồi, trong đó nêu rõ lý do về việc không thu hồi.

VI. Chi phí cưỡng chế

1. Nội dung chi phí thi hành quyết định cưỡng chế:

Chi phí cho các hoạt động cường chế bao gồm:

1.1. Chi phí huy động người thực hiện quyết định cưỡng chế.

1.2. Chi phí thuê phương tiện tháo dỡ, chuyên chở đồ vật, tài sản.

1.3. Chi phí bảo vệ cưỡng chế: Chi cho những người trực tiếp tham gia 
bảo vệ (người ban hành quyết định cưỡng chế, cảnh sát bảo vệ, nhân viên y tế, 
cán bộ thi hành quyết định cưỡng chế, đại diện chính quyền địa phương, đại diện 
tô chức xã hội,...), chi phí mua nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, 
thiết bị y tế cần thiết phục vụ thi hành quyết định cưỡng chế.

1.4. Chi phí phòng cháy, no (nếu có): Thuê xe cứu hoả, thuê thiết bị 
phòng cháy chữa cháy, thuê rà, phá bom, mìn và các phương tiện, thiết bị phòng 
cháy, nổ cần thiết khác.

1.5. Chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản đã kê biên.

1.6. Chi phí định giá tài sản, bán đấu giá tài sản: tiền thù lao cho các thành 
viên của hội đồng định giá, chi giám định tài sản (nếu có), tiền thuê địa điếm, 
phương tiện đế tố chức bán đấu giá, niêm yết, chi phí tổ chức định giá lại tài sản; 
chi đăng tin thông báo bán đấu giá trên các phương tiện thông tin đại chúng; chi 
phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản; tiền thuê chuyên chở đồ vật, tài sản cưỡng 
chế thi hành quyết định cưỡng chế thuế;

1.7. Chi cho các thành viên của Hội đồng định giá họp định giá và định 
giá lại giá tài sản; chi cho những cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia 
cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

1.8. Chi phí thực tế khác phục vụ cho việc thi hành quyết định cưỡng chế 
(nếu có).
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2. Mức chi

2.1. Các chi phí: thuê giữ hoặc bảo quản tài sản; giám định tài sản; tiên 
thuê địa điểm, phương tiện để tổ chức bán đấu giá; chi đăng tin thông báo bán 
đấu giá trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiền thuê chuyên chở đô vật, 
tài sản cưỡng chế thi hành quyết định cưỡng chế... được thực hiện căn cứ theo 
hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

2.2. Các chi phí khác: mức chi được thực hiện theo quy định chung của
Nhà nước.

Trường hợp Nhà nước chưa quy định thì Thủ trưởng tổ chức thực hiện 
cưỡng chế quyết định mức chi thực tế kèm theo hoá đơn, chứng từ hợp pháp và 
chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. Nguồn kinh phí bảo đảm cho chi phí thi hành quyết định cưỡng chế

Chi phí cho việc thực hiện cưỡng chế do đối tượng bị cưỡng chế chịu và 
được lập dự toán đồng thời với việc ban hành quyết định cưỡng chế và được 
quyết toán khi kết thúc vụ việc cưỡng chế. Trường hợp chi phí cưỡng chế do đối 
tượng bị cưỡng chế phải chịu nhưng cơ quan thuế chưa thu được, cơ quan thuê 
được phép tạm ứng từ nguồn kinh phí hoạt động của ngành thuế và được hoàn 
trả ngay sau khi thu được tiền của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chê hành chính. 
Mức tạm ứng không quá ba mươi (30) triệu đồng. Đối với những vụ việc có 
mức chi phí cưỡng chế lớn, số tiền được phép tạm ứng sử dụng không đủ thì cơ 
quan thuế báo cáo cơ quan cấp trên để xem xét giải quyết đối với từng trường 
hợp cụ thể.

4. Miễn, giảm chi phí thi hành cirõìig chế

4.1. Cá nhân bị cưỡng chế có thể được xét miễn giảm phí thi hành cường 
chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Có khó khăn về kinh tế: Cá nhân thuộc diện có khó khăn về kinh tế là 
những cá nhân có thu nhập không đảm bảo mức sinh hoạt tôi thiêu đê họ sinh 
sống bình thường hoặc bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài 
do thiên tai, hoả hoạn. Mức thu nhập tổi thiểu được xác định áp dụng theo 
hướng dẫn tại khoản 4.1, Mục này là mức thu nhập xác định theo mức lương tối 
thiêu đôi với công chức Nhà nước.

Quyết định xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế sẽ bị huỷ bỏ trong trường 
hợp phát hiện đối tượng bị cưỡng chế có hành vi tẩu tán, cất giấu tiền, tài sản đê 
trốn tránh việc xác minh điều kiện cụ thế để thi hành cưỡng chê.

b) Thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng;

c) Thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài.
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4.2. Thủ tục đê được miễn, giảm chi phí cưỡng chế:

Đế được xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế, cá nhân phải làm đơn đề nghị 
xét miên, giảm chi phí cường chế có xác nhận của Ưỷ ban nhân dân cấp xã nơi 
cư trú, sinh sống hoặc xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tồ chức nơi đang làm 
việc. Ngoài ra, thủ tục gồm có:

a) Đối với đối tượng bị cưỡng chế có khó khăn về kinh tế do gặp thiên tai, 
hoả hoạn phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc của Thủ 
trưởng cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc.

b) Đối với đối tượng bị cưỡng chế là gia đình chính sách, có công với 
cách mạng thì phải có thêm thủ tục, hồ sơ theo hướng dẫn của pháp luật hiện 
hành vê việc công nhận và giải quyết quyền lợi đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, 
thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

c) Đối với đối tượng bị cưỡng chế thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo 
dài thì phải được hội đồng giám định y khoa hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền 
xác nhận theo quy định của Bộ Y tế.

Đơn và hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế được nộp cho cơ 
quan thuế nơi ban hành quyết định cưỡng chế.

4.3. Mức miễn, giảm chi phí thi hành cưỡng chế:

a) Cá nhân bị cưỡng chế đã chấp hành được một phần phí cưỡng chế 
nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả 
hoạn, thì được xét giảm số tiền phí cưỡng chế còn lại.

b) Các cá nhân nêu tại khoản 4.1, Mục này trừ các cá nhân bị lâm vào 
hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn được xét 
giảm năm mươi phần trăm (50%) số tiền phí cưỡng chế phải nộp.

4.4. Thủ trưởng cơ quan thuế nơi ban hành quyết định cưỡng chế nhận 
đơn, xem xét, quyêt định việc miễn, giảm chi phí cưỡng chế. Người có lỗi trong 
việc vi phạm thủ tục về định giá tài sản, quyết định việc cho miễn, giảm chi phí 
cưỡng chế thi hành cưỡng chế sai quy định dẫn đến việc Ngân sách Nhà nước 
phải chịu chi phí cưỡng chế có trách nhiệm bồi hoàn khoản tiền đó cho Ngân 
sách Nhà nước.

c. TÔ CHỨC THựC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kê từ ngày đăng Công báo.

2. Các quy định khác về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 
thuộc phạm vi điêu chỉnh của pháp luật xử lý vi phạm hành chính không hướng dẫn
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tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính và pháp luật khác có liên quan.

3. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục về các mẫu biên bản làm việc, 
biên bản bàn giao hồ sơ, tài sản bị kê biên, biên bản chứng nhận, biên bản cưỡng 
chế thi hành quyết định hành chính thuế, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính thuế. Trong quá trình triển khai thực hiện cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính thuế, Tổng cục Thuế căn cứ nội dung hướng dẫn tại Thông tư này 
để bổ sung các mẫu biểu, đảm bảo thực hiện thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính thuế.

Tuỳ theo trường hợp áp dụng biện pháp cưỡng chế cụ thể mà có thể sử dụng 
các mẫu biểu phù hợp; trong mỗi mẫu biểu có thể bổ sung thêm dòng vào các chỉ 
tiêu đảm bảo phản ánh đủ các nội dung khi thực hiện thủ tục cưỡng chế thi hành 
quyết định hành chính thuế.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân 
phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung./.

- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- HĐND, U BND, Sở TC, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW ;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS)

Trương Chí Trung
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THỨ TRƯỞNGN ơ i  n h ậ n :

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước, VPQH ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;




