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Phụ lục
Danh mục một sô mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong cưõng 

chế thi hành quyết định hành chính thuế
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Số: /QĐ-... .........., ngày .... tháng .... năm ....

Mấu số 01
TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN 1 CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CO QUAN RA QUYÉT ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QƯYÉT ĐỊNH
A r r r

Vê việc cuỡng chê thi hành quyêt định hành chính thuê

(THỦ TRƯỞNG CO QƯAN RA QƯYÉT ĐỊNH CƯỠNG CHÉ)

Căn cứ Chương XI Luật Quản lý thuế năm 2006;
Căn cứ Đ iề u .....Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính

phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính thuế;

Đe đảm bảo thi hành Quyết định hành chính thuế ...................ngày
tháng......năm ............. củ a .............................................................................................

T ô i,..................................................... ; Chức v ụ .....
Đơn v ị: .......................................................................

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng c h ế :.................................................. để thi hành
Quyết định hành chính thuế số ............................ ngày .........  tháng ........ năm
............cu a .....................................................................................
Đối với: Ông (bà)/tổ chức bi cưỡng c h ế :................................
Nghê nghiêp (lĩnh vưc hoat đông):...........................................

Đia c h ỉ:.........................................................................................
Mã sô thuê:....................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân Số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD:

Cấp ngày ....................... t ạ i .....................................................................
Số tiền/tài sản bị cưỡng chế:................................................................
được chuyển giao t ạ i .............................. địa chỉ....................................
; Thời gian cưỡng chế:.............................................................................
; Địa điểm cưỡng chế:..........................................................................
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Điều 2. Ông (bà)/tổ ch ứ c .......................... ... .............. . phải nghiêm chỉnh thực
hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tô chức thực hiện các biện
pháp cưỡng chế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ n g à y ..................................................đên
ngày.............................................................................................. ......................................;
Quyết định có................... trang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa các
trang.
Quyết định này được giao cho ông (bà)/tổ ch ứ c .........................................................
........................................................................................................để thực hiện.
Quyết định này được gửi cho:
1.............................................. đ ể .......................................................................................
2 .............................................. đ ể .......................................................................................

NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH ( / y  
N ơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên và đỏng dấu)

- Lưu: V T ,...
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Mấu số 02
TÊN C ơ  QUAN CHÙ Q U Ả N 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CO QUAN LẶP BIÊN BẢN Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày ... tháng... năm ...

BIÊN BẢN
Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Hôm nay, h ô i.......... g iờ ...... ngày...... tháng..........năm ............................................
T ạ i...................... .....  ................7................. .. ............. ......"....... ..................... . . .
Thực hiện Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế số:
................................... ngày .............tháng............n ăm ...................................................
củ a ......................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
 1.......................................... Chức v ụ :.......................... đơn v ị ......................................
 2.......................................... Chức v ụ :..........................đơn vị.......................................
 3.......................................... Chức v ụ :..........................đơn v ị ......................................
 4 ......................................... Chứcvụ:............................ đoìivị........................................

Với sự chứng kiến của:
- Ong (bà/đại diện tổ chức):...................................................................................... ;
Quốc tịch :.......................................................................................................................... ;
Địa ch ỉ:.............................................................................................................................. ;
Nghề nghiệp:.....................................................................................................................;
Giấy CMND hoặc hộ chiếu số:..................Ngày cấp...............Nơi c ấ p .....................
Đã tiến hành cưỡng chế để thi hành quyết định hành chính thuế đối với: Ông 
(bà)/ tổ chứ c ....................................................................................................................

Địa chi:...............................................................................................................................
Nghề nghiệp:...................................................................................................................
Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số :.............. Ngày cấ p ..................Nơi c ấ p .................
Biện pháp cưỡng chế:.....................................................................................................

- Kết quả cưỡng chế như sau (ghi rõ tình trạng của từng loại tài sản):

- Sơ bộ ước tính giá trị tài sản là (ghi từng loại tài sản và tổng giá trị ước tính):

Việc cưỡng chế kết thúc vào lúc .... g iờ .......ngày ................tháng............... năm
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Quá trình cưỡng chê ông, (bà)/tô chức: đã tuân thủ theo
đúng quy định của pháp luật.
Biên bản được lập thành ....bản, mỗi bản g ồ m .............. trang không tách rời; có
nội dung và có giá trị như nhau.
Đã giao cho.......................................................................................................................

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 
ký vào biên bản.
Ý kiến bổ sung khác (nếu có ):.....................................................................................

NGƯỜI BỊ CƯỠNG CHẾ
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Kỷ, ghi rỗ họ tên)

ĐẠI DIỆN Cơ QUAN PHÓI HỢP
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIÉN
(Kỷ, ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 03
TÊN Cơ QUAN CHÙ q u ả n ] c ộ n g  HOÀ x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  v i ệ t  n a m

TÊN CO QUAN LẶP BIÊN BẢN Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

, ngày.... tháng........năm

BIÊN BẢN
Niêm phong, mở niêm phong tài sản bị kê biên

Hôm nay, h ồ i.......... g iờ .....  ngày...... tháng..........năm
T ại......................... .7................. ................................ .
a) Chúng tôi gồm:
 1............................................Chức v ụ :................................
 2 ............................................Chức v ụ :................................

b) Ông (bà), tổ chức bị cưỡng chế:..................................
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):.................................

Địa c h ỉ:......................................................................................................
Mã số thuế:................................................................................................

c) Với sự chứng kiến của:
- Ông (bà)................................................................................................
Quốc tịch:..................................................................................................
Địa ch ỉ:......................................................................................................
Nghề nghiệp:............................................................................................
Giấy CMND hoặc hộ chiếu số :.................ngày cấp ...............nơi cấp

Số tài sản bị kê biên niêm phong (mở niêm phong) gồm:

số tài sản bị kê biên trên đã giao cho ông (bà)/tổ chức:......................... thuộc đơn
vị.........................................................................................................................................

chịu trách nhiệm coi giữ và bảo quản.
Biên bản kết thúc vào h ồ i.....g iờ ........ngày..........tháng.........năm ...........................
Biên bản được lập thành......bản; mỗi bản gồm ..........trang; có nội dung và có giá
trị như nhau. Đã giao c h o ............................................................ 01 bản. Ngoài ra,
biên bản này được gửi ch o ..........................................................và một bản lưu hồ sơ.
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Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 
nhất trí ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):......................................................................................

NGƯỜI BỊ CƯỞNG CHẾ NGƯỜI NIÊM PHONG
(Kỷ, ghi rõ họ tên) MỞ NIÊM PHONG fk

(Ký, ghi rõ họ tên) í/ợ

NGƯỜI COI GIỮ,BẢO QUẢN NGƯỜI CHỬNG KIÉN
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên)
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Mấu số 04
TÊN Cơ QUAN CHỦ q u ả n ' c ộ n g  HOÀ x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  v i ệ t  n a m

TÊN C ơ QUAN LẬP BIÊN BẢN Độc Ịập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày.... tháng ... năm

BIÊN BẢN 
Bàn giao hồ SO’, tài sản bị kê biên

Hôm nay, h ồ i.......... g iờ .....  ngày ...... tháng..........năm
Tại....... ........................................7.............. ........
Chúng tôi gôm:
 1......................................... Chức v ụ :.................................
 2 ......................................... Chức v ụ :.................................
Đại diện bên giao.
Đã tiến hành giao hồ sơ, tài sản bị kê biên;
của3............................................................................................
c h o ............................................................................................
 1..........................................Chức v ụ :.................................
 2 ......................................... Chức v ụ :.................................
Đại diện bên nhận.

HÒ SO GÒM :

Sô thứ 
tự

Tên bút lục hô sơ Sô trang Ghi chú

TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN5

Sô thứ 
tự

Tài sản bị kê biên Trọng lượng, sô 
lượng

Ghi chú6

Chúng tôi lập biên bản bàn giao hồ sơ, tài sản bị kê biên ghi trên để chờ xử lý
theo quy định...................................................................................................................
Các tài sản bị kê biên đã được kiểm tra lại, nhận đầy đủ và niêm phong, giao cho
ông (b à)............................................... là người chịu trách nhiệm coi giữ, bảo quản.
Biên bản kết thúc vào h ồ i........ g iờ ........ ngày......... tháng........ năm .......................
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Biên bản được lập thành .......bản; mỗi bản g ồ m ......... trang; có nội dung và có
giá trị như nhau. Đã giao ch o ..................................... 01 bản và một bản lưu hồ sơ.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 
ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):......................................................................................

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM COI GIỮ
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO Ị J y
(Ký, ghì rõ họ tên)
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Mầu số 05
TÊN C ơ  QUAN CHỦ q u ả n ’ c ộ n g  HOÀ x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  v i ệ t  n a m

TÊN CO QUAN LẶP BIÊN BẢN Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

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

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, h ồ i.......... g iờ .....  ngày...... tháng..........năm ........................................
T ạ i........ .................... .............. . ..................... ............ ................................... .. ........
Chúng tôi gồm:
 1........................................... Chức v ụ :.........................................................................
 2 ........................................... Chức v ụ :.........................................................................
Đă làm việc với:
a) Ông (b à)......................................Năm sin h ..........................................................
Quốc tịch :....................................................................................................................
Địa ch ỉ:.........................................................................................................................
Nghề nghiệp:...............................................................................................................
Giấy CMND hoặc hộ chiếu số :................. ngày cấp ...............nơi c ấ p .................
b) Ông (b à)......................................Năm sinh ..........................................................
Quốc tịch :.....................................................................................................................
Địa c h ỉ:.........................................................................................................................
Nghề nghiệp:................................................................................................................
Giấy CMND hoặc hộ chiếu số :..................ngày cấp ............. nơi cấp ...................
về việc.................................................................................................................

Nội dung làm việc:..

Biên bản kết thúc vào h ồ i........ g iờ ........ ngày......... tháng........n ăm ......................
Biên bản được lập thành........ bản; mỗi bản gồm ............trang không tách rời, có
nội dung và có giá trị như nhau.
Đã giao cho .............................................................................................. 01 bản
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng
ký vào biên bản.
Ý kiến bổ sung khác (nếu cóý

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN ffỳ
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) ƯQ
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Mấu số 06
TÊN Cơ QUAN CHÙ q u ả n ' c ộ n g  HOÀ x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  v i ệ t  n a m

TÊN CO QUAN LẬP BIÊN BẢN Độc lập - Tự cỉo - Hạnh phúc

Số: /BB-CN .., ngày .... thảng .... năm ....

BIÊN BẢN CHỨNG NHẬN

Hôm nav, h ô i.......... g iờ .....  ngày......tháng..........năm .......................................

Chúng tôi ơồm:
1...........................................Chức v u :, . đơn v i .....................................
2 ...........................................Chức vú:
Với sir chứng kiên của:

. đon v i ....................................

a) Ong (b à ).......................................... .. Năm sinh....
Quôc tich :............................................
Đia ch ỉ:.................................................
Nghê nahiêp:.......................................
Giây CMND hoăc hô chiêu s ô :......... ...... ngàv càp . .............nơi câp ........................
b) Ong (b à ).......................................... .. Năm sinh ....
Quôc tich :............................................
Đia ch ỉ:.................................................
Nghè nơhièp:.......................................
Giây CMND hoăc hô chiêu s ô :.........
Chứng nhặn rằng'

......nsàv câp . ............ nơi c â p ......................

Bièn ban kẻt thúc vào h ô i ......... g iờ ......... n g à v .......... th á n g .........n ă m .........................
Biên bản được lập th à n h ......... bản; mỗi bản g ồ m .............trang; có nội dung như
nhau.
Đà siao c h o ...................................................................................01 bản.

Sau khi đọc biên bản, nhừnơ nơưò'i có mặt đông ý vê nội dung biên bản và cùng 
ký vào biên bản.
Ý kiến bố s u n ơ  khác (nếu c ó ) :.............................................................................................

NGƯƠI CHỨNG KIEN NGƯƠI LẬP BIÊN BAN Z j p
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
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