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BỘ TÀI CHÍNH 
 
 

Số: 119/2014/TT-BTC 

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

 
Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, 
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC 

ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư  
số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 

31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính           
để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế 

 
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 
tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 
ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; 

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán 
hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa 
đổi, bổ sung Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010; 

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 
Thực hiện cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau: 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 
83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ như sau: 

1. Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu sau: 
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a) Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) thay thế cho mẫu Tờ khai thuế GTGT 
dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 
01/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 
của Bộ Tài chính; 

b) Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 
01-1/GTGT) thay thế cho mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ 
bán ra (mẫu số 01-1/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC 
ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; 

c) Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu số 
01-2/GTGT) thay thế cho mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ 
mua vào (mẫu số 01-2/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC 
ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; 

d) Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng 
bạc, đá quý (mẫu số 03/GTGT) thay thế cho mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho 
người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý (mẫu số 03/GTGT) ban hành 
kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; 

đ) Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 04-1/GTGT) 
thay thế cho mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 
04-1/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 
của Bộ Tài chính; 

e) Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01-1/LPTB) thay thế 
mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01-1/LPTB) ban hành kèm 
theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; 

g) Mẫu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển 
nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản 
(mẫu số 11/KK-TNCN) thay thế cho mẫu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho 
cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và 
nhận quà tặng là bất động sản (mẫu số 11/KK-TNCN) ban hành kèm theo 
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. 

2. Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau: 
“b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế: 
- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông 

tư này; 
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT 

ban hành kèm theo Thông tư này; 
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT 

ban hành kèm theo Thông tư này; 
- Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, 

lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo mẫu số 
01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này. 
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- Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các 
địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán 
(nếu có) theo mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư này”. 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a, d, đ và e khoản 8 Điều 11 Thông tư số 156/2013/ 
TT-BTC như sau: 

a) Sửa đổi điểm a khoản 8 Điều 11 như sau: 
“a) Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý 
- Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng 

hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị 
gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải 
khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.  

- Đối với các hình thức đại lý khác thì người nộp thuế phải khai thuế giá trị gia 
tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán hàng đại lý; hàng hóa thu mua đại lý và thù lao 
đại lý được hưởng.” 

b) Sửa đổi điểm d, đ, e khoản 8 Điều 11 như sau: 
“d) Người nộp thuế kinh doanh dịch vụ cho thuê tài chính không phải nộp Tờ 

khai thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê tài chính. Người nộp thuế phải 
nộp hồ sơ khai thuế đối với các tài sản cho đơn vị khác thuê mua tài chính. 

đ) Khai thuế đối với người nộp thuế có hoạt động xuất, nhập khẩu ủy thác 
hàng hóa: 

Người nộp thuế nhận xuất, nhập khẩu ủy thác hàng hóa không phải khai thuế 
giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác (trong trường hợp 
hợp đồng ủy thác không có nội dung ủy thác về thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT 
thay cho đối tượng ủy thác) nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với thù lao ủy 
thác được hưởng. 

e) Việc lập các Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra kèm theo Tờ khai 
thuế gửi cho cơ quan thuế trong một số trường hợp được thực hiện như sau: 

- Đối với hàng hóa, dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng như: điện, 
nước, xăng, dầu, dịch vụ bưu chính, viễn thông, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận 
chuyển hành khách, mua, bán vàng, bạc, đá quý, bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối 
tượng không chịu thuế GTGT và bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng khác thì được 
kê khai tổng hợp doanh số bán lẻ, không phải kê khai theo từng hóa đơn. 

- Đối với hàng hóa, dịch vụ mua lẻ, bảng kê tổng hợp được lập theo từng nhóm 
mặt hàng, dịch vụ cùng thuế suất, không phải kê chi tiết theo từng hóa đơn. 

- Đối với cơ sở kinh doanh ngân hàng có các đơn vị trực thuộc tại cùng địa phương 
thì các đơn vị trực thuộc phải lập Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra để 
lưu tại cơ sở chính. Khi tổng hợp lập Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra, 
cơ sở chính chỉ tổng hợp theo số tổng hợp trên Bảng kê của các đơn vị phụ thuộc”. 

c) Bãi bỏ nội dung tại khoản 12 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. 
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4. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau: 
a) Sửa đổi, bổ sung điểm b.2.1, khoản 2 Điều 16 như sau: 
“b.2) Hồ sơ khai quyết toán 
b.2.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo 

hiểm; thu nhập từ đại lý xổ số; thu nhập từ bán hàng đa cấp khai quyết toán thuế 
trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau: 

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 
- Phụ lục mẫu số 09-1/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 
- Phụ lục mẫu số 09-3/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này nếu có 

đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. 
- Phụ lục mẫu số 09-4/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 
- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, 

số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính 
chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập 
không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt 
hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ 
sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế. 

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài 
không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy 
chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ 
quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở 
nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế. 

- Bản chụp các hóa đơn, chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ 
thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).  

- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh 
sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận 
về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo Thư xác 
nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.” 

b) Sửa đổi dấu cộng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai, điểm c.2.1, khoản 2 Điều 16 
như sau: 

“- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự 
quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau: 

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu 
nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, 
cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ 
chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì 
nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập 
cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả 
thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết 
toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).” 
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c) Sửa đổi, bổ sung điểm b.1, khoản 6 Điều 16 như sau: 
“b) Hồ sơ khai thuế và hồ sơ miễn thuế 
b.1) Đối với thừa kế, quà tặng là bất động sản, hồ sơ khai thuế thực hiện theo 

hướng dẫn tại tiết b.1, khoản 3 Điều này. Riêng Hợp đồng chuyển nhượng bất 
động sản thay thế bằng bản chụp giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận 
thừa kế, quà tặng và cá nhân cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. 

Trường hợp nhóm cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản và làm thủ 
tục đồng sở hữu thì cá nhân đại diện khai thuế, các cá nhân khác ký tên xác nhận 
vào tờ khai mà không bắt buộc từng cá nhân phải khai thuế. Cơ quan thuế căn cứ 
tờ khai để xác định nghĩa vụ thuế riêng cho từng cá nhân nhận thừa kế, quà tặng.”  

d) Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 6, Điều 16 như sau:  
“c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế 
- Cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình 

xây dựng hình thành trong tương lai) nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại điểm c, 
khoản 3 Điều này. 

- Cá nhân nhận thu nhập từ thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn góp 
nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp phát hành chứng khoán, 
doanh nghiệp có phần vốn góp. Trường hợp cá nhân đồng thời nhận thừa kế, quà 
tặng của nhiều loại chứng khoán, phần vốn góp thì nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục 
Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).  

- Cá nhân nhận thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là tài sản khác nộp hồ sơ 
khai thuế tại cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ”. 

5. Bổ sung điểm b, Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau: 
“b) Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà, đất 
- Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu 01/LPTB ban hành kèm theo Thông tư này; 
- Giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp; 
- Giấy tờ hợp pháp về việc chuyển giao tài sản ký kết giữa bên giao tài sản và 

bên nhận tài sản; 
- Các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc đối tượng không phải 

nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có). 
Riêng đối với trường hợp tài sản nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản thì hồ 

sơ kê khai lệ phí trước bạ không cần phải có tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu 
01/LPTB nêu trên. Cơ quan thuế căn cứ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 
số 11/KK-TNCN để tính số tiền lệ phí trước bạ phải nộp của chủ tài sản và ra 
thông báo theo mẫu 01-1/LPTB ban hành kèm theo Thông tư này”. 

6. Sửa đổi, bổ sung khổ thứ 2, 3, 4 khoản 11 Điều 21 Thông tư số 156/2013/ 
TT-BTC như sau: 

“Số thuế Hộ nộp thuế khoán được miễn, giảm do tạm ngừng, nghỉ kinh doanh 
được xác định như sau: 
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Trường hợp Hộ nộp thuế khoán nghỉ liên tục từ trọn 01 (một) tháng (từ ngày 
mùng 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng đó) trở lên được giảm 1/3 số thuế phải 
nộp của quý; tương tự nếu nghỉ liên tục trọn 02 (hai) tháng trở lên được giảm 2/3 
số thuế phải nộp của quý, nếu nghỉ trọn quý được giảm toàn bộ số thuế phải nộp 
của quý. Trường hợp Hộ nộp thuế khoán tạm ngừng, nghỉ kinh doanh không trọn 
tháng thì không được giảm thuế khoán phải nộp của tháng. 

Trường hợp trong thời gian nghỉ kinh doanh, Hộ nộp thuế khoán vẫn kinh 
doanh thì phải nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế.” 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau: 
a) Bổ sung khoản 1 Điều 22 như sau: 
“1. Nguyên tắc khai thuế. 
Hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế 

GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài theo thông báo của cơ quan thuế. 
Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê 

trong năm thu được từ một trăm triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê 
trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, 
nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối 
với trường hợp này” 

b) Sửa đổi điểm b, khoản 5 Điều 22 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau: 
“5. Thời hạn nộp thuế 
... 
b) Đối với hình thức khai thuế theo từng hợp đồng phát sinh thời hạn nộp thuế 

là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế”. 
8. Sửa đổi, bổ sung khổ thứ 6, 7, 8, 9 khoản 3 Điều 28 Thông tư số 

156/2013/TT-BTC như sau: 
“Kho bạc nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế đồng 

cấp trong việc khấu trừ thu thuế GTGT các công trình xây dựng cơ bản bằng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn, đồng thời hạch toán thu ngân sách nhà 
nước đối với số thuế GTGT đã khấu trừ theo nguyên tắc: 

Công trình xây dựng cơ bản phát sinh tại địa phương cấp tỉnh nào, thì số thuế 
GTGT khấu trừ sẽ được hạch toán vào thu ngân sách của địa phương cấp tỉnh đó.  

Đối với các công trình liên tỉnh thì chủ đầu tư phải tự xác định doanh thu công 
trình chi tiết theo từng tỉnh gửi Kho bạc nhà nước để khấu trừ thuế GTGT và hạch 
toán thu ngân sách cho từng tỉnh.  

Đối với các công trình liên huyện, nếu xác định được doanh thu công trình chi 
tiết theo từng huyện, thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được Kho bạc Nhà nước hạch 
toán vào thu ngân sách của từng huyện tương ứng với số phát sinh doanh thu công 
trình. Đối với các công trình liên huyện mà không xác định được chính xác doanh 
thu công trình chi tiết theo từng địa bàn huyện, thì chủ đầu tư xác định tỷ lệ doanh thu 
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của công trình trên từng địa bàn gửi KBNN thực hiện khấu trừ thuế GTGT, trường 
hợp chủ đầu tư không xác định được tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa 
bàn thì giao Cục trưởng Cục thuế xem xét quyết định.” 

9. Bãi bỏ nội dung tại Khoản 2 Điều 29 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. 
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung các khổ 1, 2, 3, 4 Điều 1 Thông tư số 111/2013/ 

TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế 
thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập 
cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:  

“Điều 1. Người nộp thuế  
Người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định tại 

Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 2 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá 
nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (sau đây 
gọi tắt là Nghị định số 65/2013/NĐ-CP), có thu nhập chịu thuế theo quy định tại 
Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP.  

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau: 
Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài 

lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập; 
Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định 

với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với 
các loại thuế đánh vào thu nhập và là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì nghĩa vụ thuế 
thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần 
đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt 
Nam (được tính đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự 
để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế 
trùng giữa hai quốc gia. 

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt 
Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập” 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 
số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng như sau: 

1. Bổ sung điểm g khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau: 
“g) Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trong 

trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Khi 
cơ sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thì phải kê khai, nộp 
thuế GTGT theo quy định”. 
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2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau: 
“4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ. 
Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, 

xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản 
xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng 
sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.  

Trường hợp cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố 
định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 
thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa 
đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu 
trừ theo quy định. 

Trường hợp xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, 
cho mượn hoặc hoàn trả, nếu có hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch 
phù hợp, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT. 

Ví dụ 24: Đơn vị A là doanh nghiệp sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt 
lắp vào các phân xưởng sản xuất để phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị thì 
đơn vị A không phải tính nộp thuế GTGT đối với hoạt động xuất 50 sản phẩm quạt 
điện này.  

Ví dụ 25: Cơ sở sản xuất hàng may mặc B có phân xưởng sợi và phân xưởng 
may. Cơ sở B xuất sợi thành phẩm từ phân xưởng sợi cho phân xưởng may để tiếp 
tục quá trình sản xuất thì cơ sở B không phải tính và nộp thuế GTGT đối với sợi 
xuất cho phân xưởng may. 

Ví dụ 26: Công ty cổ phần P tự xây dựng nhà nghỉ giữa ca cho công nhân ở 
trong khu vực sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần P không có đơn vị, tổ, đội 
trực thuộc thực hiện hoạt động xây dựng này. Khi hoàn thành, nghiệm thu nhà nghỉ 
giữa ca, Công ty cổ phần P không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào hình 
thành nhà nghỉ giữa ca được kê khai, khấu trừ theo quy định. 

Ví dụ 27: Công ty Y là doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai, giá chưa 
có thuế GTGT 1 chai nước đóng chai trên thị trường là 4.000 đồng. Công ty Y xuất 
ra 300 chai nước đóng chai để phục vụ trong các cuộc họp công ty thì Công ty Y 
không phải kê khai, tính thuế GTGT. 

Ví dụ 28: Công ty Y là doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai, giá chưa 
có thuế GTGT 1 chai nước đóng chai trên thị trường là 4.000 đồng. Công ty Y xuất 
ra 300 chai nước đóng chai với mục đích không phục vụ sản xuất kinh doanh thì 
Công ty Y phải kê khai, tính thuế GTGT đối với 300 chai nước xuất dùng không 
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên với giá tính thuế là 4.000 x 300 = 
1.200.000 đồng. 

Riêng đối với cơ sở kinh doanh có sử dụng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, 
luân chuyển nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh như vận tải, hàng không, 
đường sắt, bưu chính viễn thông không phải tính thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh 
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doanh phải có văn bản quy định rõ đối tượng và mức khống chế hàng hóa dịch vụ 
sử dụng nội bộ theo thẩm quyền quy định.” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau: 
“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, 

bao gồm: 
a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán 

hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ 
chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, 
hóa đơn, chứng từ. 

b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt 
động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. 

Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp 
khấu trừ thuế. 

Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối 
tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư 
nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết 
định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;  

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận 
góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp 
đồng thuê địa điểm kinh doanh; 

d) Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp 
đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ; 

đ) Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao 
gồm doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo 
về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp 
chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực 
hiện phương pháp tính thuế mới. 

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về 
việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi 
gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế trực 
tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án 
đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm 
quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, 
hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ 
và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. Trường hợp cơ sở kinh doanh mới 
thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng 
phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư 
số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nếu đáp ứng được các 
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điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản này thì được áp dụng theo hướng dẫn tại 
điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này. 

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm d khoản này phải gửi Thông báo về việc 
áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm đ khoản này phải gửi Thông báo về việc 
áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước 
ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương 
pháp tính thuế mới. 

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo về việc áp 
dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh 
nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh biết việc chấp thuận hay không chấp thuận 
Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. 

4. Các trường hợp khác: 
a) Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý 

thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương 
pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này; 

b) Đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có 
thành lập chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của 
doanh nghiệp), nếu chi nhánh thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng theo quy định 
của pháp luật về quản lý thuế thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo 
phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp chi nhánh 
không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu hoặc chi nhánh ở địa phương 
cấp tỉnh, thành phố cùng nơi doanh nghiệp có trụ sở chính nhưng không thực hiện 
kê khai riêng thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp; 

c) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập khác không thuộc các 
trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp 
theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này; 

d) Khi hết năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, nếu doanh nghiệp, hợp tác 
xã có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên theo cách xác định tại khoản 2 Điều này và 
thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về 
kế toán, hóa đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; nếu 
doanh nghiệp, hợp tác xã không đạt mức doanh thu từ một tỷ đồng trở lên nhưng 
vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp 
luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng 
phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều này. Sau năm 
dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng ổn định 
phương pháp tính thuế trong 2 năm liên tục. 

Ví dụ 53: Công ty TNHH thương mại dịch vụ X thành lập và bắt đầu hoạt 
động từ tháng 4/2014, Công ty TNHH thương mại dịch vụ áp dụng phương pháp 
tính trực tiếp các kỳ tính thuế GTGT trong năm 2014. Đến hết kỳ tính thuế tháng 
11/2014, Công ty TNHH thương mại dịch vụ X xác định doanh thu như sau: 
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Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế từ tháng 4 
đến hết tháng 11 năm 2014 chia cho 8 tháng, sau đó nhân với 12 tháng. 

Trường hợp doanh thu ước tính xác định được từ 1 tỷ đồng trở lên thì Công ty 
TNHH thương mại dịch vụ X chuyển sang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ 
ngày 01/01/2015 và cho hai năm 2015, 2016. Trường hợp doanh thu ước tính theo 
cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng và Công ty TNHH thương mại dịch vụ X 
thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về 
kế toán, hóa đơn, chứng từ thì Công ty TNHH thương mại dịch vụ X thuộc trường 
hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại khoản 3 
Điều này. Nếu Công ty TNHH thương mại dịch vụ X tiếp tục đăng ký tự nguyện 
áp dụng phương pháp khấu trừ thì Công ty TNHH thương mại dịch vụ X tiếp tục 
áp dụng phương pháp khấu trừ trong hai năm 2015, 2016.” 

4. Sửa đổi khoản 1 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau: 
“1. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng 

giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động 
mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.  

Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của 
vàng, bạc, đá quý bán ra trừ (-) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào 
tương ứng. 

Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra là giá thực tế bán ghi trên hóa đơn 
bán vàng, bạc, đá quý, bao gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế giá trị gia tăng 
và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng. 

Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào được xác định bằng giá trị vàng, 
bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác 
vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng. 

Trường hợp trong kỳ tính thuế phát sinh giá trị gia tăng âm (-) của vàng, bạc, 
đá quý thì được tính bù trừ vào giá trị gia tăng dương (+) của vàng, bạc, đá quý. 
Trường hợp không có phát sinh giá trị gia tăng dương (+) hoặc giá trị gia tăng 
dương (+) không đủ bù trừ giá trị gia tăng âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào 
giá trị gia tăng của kỳ sau trong năm. Kết thúc năm dương lịch, giá trị gia tăng âm (-) 
không được kết chuyển tiếp sang năm sau”. 

5. Bổ sung ví dụ số 58a tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC 
như sau: 

“Ví dụ số 58a: Doanh nghiệp A đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và nhà máy 
để sản xuất khép kín từ khâu nuôi trồng (bao gồm cả thuê gia công nuôi trồng mà 
doanh nghiệp A đầu tư toàn bộ giống, ao, hồ, hàng rào, hệ thống tưới tiêu, tàu 
thuyền và nguyên, vật liệu đầu vào khác như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, dịch 
vụ thú y...), đến khâu chế biến phi-lê cá tra đông lạnh để xuất khẩu và bán trong 
nước. Trong quá trình sản xuất doanh nghiệp A đã mua thêm cá tra của các doanh 
nghiệp khác hoặc của các hộ nông dân. Cá tra mua ngoài trước khi đưa vào nhà 



 
 CÔNG BÁO/Số 849 + 850/Ngày 12-9-2014 45 
 
máy đều được tập trung nuôi tại ao hồ của doanh nghiệp A cùng cá tra do doanh 
nghiệp A tự nuôi. Cá tra do doanh nghiệp tự nuôi và cá tra mua ngoài được đưa 
vào nhà máy chế biến thành sản phẩm cá tra phi-lê (cá fillet) qua công đoạn và 
theo quy trình: Cá nguyên liệu - làm sạch - cắt đầu, lột da - bỏ nội tạng - cắt phi-lê - 
ướp muối - đông lạnh - xuất bán. Doanh nghiệp A được thực hiện kê khai khấu trừ 
thuế GTGT như sau:  

- Doanh nghiệp A được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố 
định và của hàng hóa, dịch vụ mua vào không hình thành tài sản cố định tại nhà 
máy phục vụ khâu sơ chế cá tra phi-lê theo quy trình nêu trên.  

- Cá tra phi-lê có nguồn gốc do doanh nghiệp A tự nuôi để xuất khẩu được áp 
dụng thuế suất 0% và doanh nghiệp được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào có 
liên quan đến hoạt động xuất khẩu cá tra phi-lê. Trường hợp doanh nghiệp nuôi cá 
tra sau đó chế biến thành cá tra phi-lê vừa để xuất khẩu vừa để bán trong nước thì 
thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ % doanh thu xuất khẩu/Tổng Doanh 
thu (doanh thu xuất khẩu và doanh thu bán trong nước).” 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau: 
a) Sửa đổi khổ thứ nhất điểm c khoản 3 Điều 15 như sau: 
“c) Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch 

vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua 
hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán 
qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ 
thuế GTGT đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do 
chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng hoặc trước ngày 31 tháng 12 hàng 
năm đối với trường hợp thời điểm thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31 
tháng 12, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào”. 

b) Sửa đổi, bổ sung khổ đầu khoản 3 Điều 15 như sau: 
“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh 

việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản 
của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo 
với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan 
thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung 
cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán 
phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, 
ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và 
các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua 
thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh 
nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ 
doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký 
giao dịch với cơ quan thuế).” 
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c) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 15 như sau: 
“c) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên 

thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua 
thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh 
toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải 
được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một 
pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị 
còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được 
khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng”. 

7. Sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau: 
“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày 

xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”. 
Điều 4. Sửa đổi mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS và C1-03/NS) 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 
của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 
10/01/2013 của Bộ Tài chính và mẫu Bảng kê nộp thuế (01/BKNT) ban hành 
kèm theo Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính như sau: 

Ban hành kèm theo Thông tư này: 
1. Mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu số C1-02/NS và C1-03/NS) thay thế 

cho mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC 
ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC 
ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng 
cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (gọi tắt là TABMIS). 

2. Mẫu Bảng kê nộp thuế (01/BKNT) thay thế cho mẫu Bảng kê nộp thuế 
(01/BKNT) ban hành kèm theo Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa 
Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại. 

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 
và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về 
hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau: 
“2. Các loại hóa đơn:  
a) Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban 

hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế 
giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau: 

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa; 
- Hoạt động vận tải quốc tế; 
- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu; 
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b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây: 
- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp 

khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường 
hợp được coi như xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban 
hành kèm theo Thông tư này). 

- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch 
vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân 
trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân 
trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).  

Ví dụ:  
- Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 

khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra 
nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán 
hàng trong nước và không cần lập hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu ra 
nước ngoài. 

- Doanh nghiệp B là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 
khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động bán hàng cho tổ 
chức, cá nhân trong khu phi thuế quan. Doanh nghiệp B sử dụng hóa đơn GTGT 
cho hoạt động bán hàng trong nước và cho hoạt động bán hàng vào khu phi thuế quan.  

- Doanh nghiệp C là doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa và bán hàng 
hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán 
vào nội địa, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế 
quan”; khi bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam), doanh nghiệp C 
không cần lập hóa đơn bán hàng. 

- Doanh nghiệp D là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 
trực tiếp, khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nước, cho khu phi thuế quan, doanh 
nghiệp D sử dụng hóa đơn bán hàng. Khi xuất hàng hóa ra nước ngoài, doanh 
nghiệp D không cần lập hóa đơn bán hàng. 

c) Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm... 
d) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải 

quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng..., hình thức và nội dung được lập 
theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau: 
a) Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:  
“g) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính; số lượng; đơn giá hàng hóa, dịch vụ; 

thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Trường hợp tổ chức kinh doanh có sử dụng 
phần mềm kế toán theo hệ thống phần mềm của công ty mẹ là Tập đoàn đa quốc 
gia thì tiêu thức “đơn vị tính” được sử dụng bằng tiếng Anh theo hệ thống phần 
mềm của Tập đoàn.” 
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b) Sửa đổi điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:  
“a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng 

hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong 
trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn 
dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.  

Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu 
thức “đơn vị tính””. 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau: 
a) Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tại điểm b, c khoản 1 Điều 16 như sau: 
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các 

trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, 
dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu 
dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). 

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không 
được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử 
dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc 
in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự 
in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn 
thì không phải gạch chéo.  

c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải 
được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số. 

Đối với hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền 
nước, hóa đơn thu phí của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận 
tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, 
khi lập hóa đơn được thay thế liên 1 bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã 
lập. Chi tiết mỗi số hóa đơn giao khách hàng được thể hiện trên một dòng của 
Bảng kê với đầy đủ các tiêu thức đã được đăng ký tại hóa đơn mẫu gửi cùng Thông 
báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

Bảng kê được lập hàng tháng, được in ra giấy để lưu trữ bảo quản hoặc lưu trữ 
bằng phương tiện điện tử (Ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB), đĩa CD và DVD, 
đĩa cứng gắn ngoài, đĩa cứng gắn trong). Việc bảo quản, lưu trữ bảng kê thực hiện 
theo quy định hiện hành về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán. Nếu lưu trữ bằng 
giấy thì bảng kê phải có đầy đủ tên, chữ ký người lập bảng kê; tên, chữ ký thủ 
trưởng đơn vị; dấu đơn vị. Nếu lưu trữ bằng phương tiện điện tử thì bảng kê phải 
có chữ ký điện tử của đơn vị và nội dung bảng kê phải đảm bảo có thể truy cập kết 
xuất và in ra giấy khi cần tham chiếu. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính 
chính xác và đầy đủ thông tin trên bảng kê hóa đơn đã lập trong ngày, trong tháng 
và phải đảm bảo lưu trữ để cung cấp cho cơ quan thuế và các cơ quan chức năng 
khác khi có yêu cầu”. 

b) Bãi bỏ khổ thứ 7 điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.  
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4. Sửa đổi khổ thứ hai Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau: 
“Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không 

được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế 
thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 
này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.”  

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 
của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC 
như sau: 

“b) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi (không bao gồm hàng hóa, dịch 
vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác 
định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương 
trên thị trường tại thời điểm trao đổi. 

Ví dụ: Doanh nghiệp A có chức năng sản xuất phụ tùng ô tô và lắp ráp ôtô. 
Doanh nghiệp A dùng sản phẩm lốp ô tô do doanh nghiệp sản xuất để trưng bày, 
giới thiệu sản phẩm hoặc dùng lốp ô tô để tiếp tục lắp ráp thành ô tô hoàn chỉnh thì 
trong trường hợp này sản phẩm lốp ô tô của doanh nghiệp không phải quy đổi để 
tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp.  

Ví dụ: Doanh nghiệp B là doanh nghiệp sản xuất máy tính. Trong năm doanh 
nghiệp B có xuất một số máy tính do chính doanh nghiệp sản xuất cho cán bộ công 
nhân viên để dùng làm việc tại doanh nghiệp thì các sản phẩm máy tính này không 
phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau: 
“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp 

được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp; 
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. 
c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu 

đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh 
toán không dùng tiền mặt. 

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn 
bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng. 

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở 
lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh 
toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được 
tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh 
toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh 
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nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ 
không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc 
thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức 
năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản chi phí này).  

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát 
sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh 
lại theo quy định tại Điểm này. 

Ví dụ 7: Tháng 8 năm 2014 doanh nghiệp A có mua hàng hóa đã có hóa đơn 
và giá trị ghi trên hóa đơn là 30 triệu đồng nhưng chưa thanh toán. Trong kỳ tính 
thuế năm 2014, doanh nghiệp A đã tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập 
chịu thuế đối với giá trị mua hàng hóa này. Sang năm 2015, doanh nghiệp A có 
thực hiện thanh toán giá trị mua hàng hóa này bằng tiền mặt do vậy doanh nghiệp A 
phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ vào kỳ 
tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kỳ tính thuế năm 2015). 

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền 
theo quy định của pháp luật về hóa đơn; hóa đơn này nếu có giá trị từ 20 triệu 
đồng trở lên thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán 
không dùng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào chi phí được trừ khi xác định 
thu nhập chịu thuế.  

 Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo 
quy định của pháp luật về hóa đơn; hóa đơn này nếu có giá trị dưới 20 triệu đồng 
và có thanh toán bằng tiền mặt thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn này và chứng 
từ thanh toán bằng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào chi phí được trừ khi xác 
định thu nhập chịu thuế.” 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC 
như sau: 

“đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực 
sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác 
khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: 

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ đồng, thực hiện giải 
ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và có tổng 
doanh thu tối thiểu đạt 10 (mười) nghìn tỷ đồng/năm chậm nhất sau 3 năm kể từ 
năm có doanh thu (chậm nhất năm thứ 4 kể từ năm có doanh thu doanh nghiệp 
phải đạt tổng doanh thu tối thiểu đạt 10 (mười) nghìn tỷ đồng/năm). 

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ đồng, thực hiện giải 
ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và sử dụng 
trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu (chậm nhất năm 
thứ 4 kể từ năm có doanh thu doanh nghiệp phải đạt điều kiện sử dụng số lao động 
thường xuyên bình quân năm trên 3.000 lao động). 
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Số lao động quy định tại điểm này là số lao động có ký hợp đồng lao động làm 
việc toàn bộ thời gian, không tính số lao động bán thời gian và lao động hợp đồng 
ngắn hạn dưới 1 năm.  

Số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm được xác định theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm này 
(không kể bị chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan trong khâu giải phóng mặt 
bằng, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước hoặc do thiên tai, hỏa 
hoạn và được cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư chấp thuận) thì doanh nghiệp 
không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp 
phải kê khai, nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã kê khai hưởng ưu đãi của 
các năm trước (nếu có) và nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định, nhưng 
doanh nghiệp không bị xử phạt về hành vi khai sai theo quy định của pháp luật về 
quản lý thuế.” 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.  
Đối với những trường hợp thực hiện thủ tục, biểu mẫu theo các Thông tư quy 

định tại khoản 2 Điều này mà doanh nghiệp cần thời gian chuẩn bị thì doanh 
nghiệp được chủ động lựa chọn thủ tục, biểu mẫu theo quy định hiện hành và theo 
quy định sửa đổi, bổ sung để tiếp tục thực hiện đến hết 31/10/2014 mà không cần 
thông báo, đăng ký với cơ quan thuế. Tổng cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo, 
hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy định này. 

2. Bãi bỏ các hướng dẫn, mẫu biểu tại các Thông tư số 156/2013/TT-BTC 
ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 
219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, 
Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính đã 
được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại Thông tư này. 

3. Các thủ tục hành chính về thuế khác không được hướng dẫn tại Thông tư 
này tiếp tục thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ 
sở kinh doanh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu giải quyết./.  

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
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Ghi chú: 

- GTGT: Giá trị Gia tăng 
- HHDV: Hàng hóa dịch vụ  

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

 
TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

(Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) 
[01] Kỳ tính thuế: Tháng........... năm..... hoặc quý...... năm..... 

[02] Lần đầu [   ]             [03] Bổ sung lần thứ [   ] 

[04] Tên người nộp thuế: 
[05] Mã số thuế: 
[06] Địa chỉ: 
[07] Quận/huyện:  [08] Tỉnh/thành phố: 
[09] Điện thoại:  [10] Fax:  [11] E-mail: 
[12] Tên đại lý thuế (nếu có): 
[13] Mã số thuế: 
[14] Địa chỉ: 
[15] Quận/huyện:  [16] Tỉnh/thành phố 
[17] Điện thoại:  [18] Fax:  [19] E-mail: 
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số  Ngày: 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu Giá trị HHDV 
(chưa có thuế GTGT) Thuế GTGT 

A Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") [21]       
B Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22]   
C Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước 
I Hàng hóa, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ 
1 Giá trị và thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào [23]   [24]   
2 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [25]   
II Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ 
1 Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT  [26]     
2 Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]; [28]=[31]+[33]) [27]   [28]   
a Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% [29]     
b Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% [30]   [31]   
c Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% [32]   [33]   
3 Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28]) [34]   [35]   

III Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25]) [36]   
IV Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước  
1 Điều chỉnh giảm  [37]   
2 Điều chỉnh tăng  [38]   

V Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, 
bất động sản ngoại tỉnh [39]   

VI Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ: 
1 Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] - [39] ≥ 0) [40a]   

2 Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động 
sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế [40b]   

3 Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b]) [40]   
4 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu [41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39] < 0) [41]   

4.1 Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn          [42]   
4.2 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) [43]   

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. 
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên:............................ 
Chứng chỉ hành nghề số:.......................... 

...., ngày...... tháng...... năm......... 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

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

Mẫu số: 01/GTGT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014  
của Bộ Tài chính)
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Phụ lục 
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA 

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT) 
[01] Kỳ tính thuế: tháng....... năm...... hoặc quý..... năm.... 

 
[02] Tên người nộp thuế:........................................................................................  
[03] Mã số thuế:               
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):................................................................................. 
[05] Mã số thuế:               

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 
Hóa đơn, chứng từ bán ra 

STT 
Số hóa đơn Ngày, tháng, năm 

lập hóa đơn 

Tên 
người 
mua 

Mã số thuế 
người mua

Doanh thu 
chưa có thuế 

GTGT 

Thuế 
GTGT

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT): 
        
Tổng    
2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: 
        
Tổng    
3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: 
        
Tổng    
4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: 
        
Tổng    

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (*): ............................  
Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (**): ............................ 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu 
đã khai./. 
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên:....... 
Chứng chỉ hành nghề số:..... 

..., ngày....... tháng....... năm....... 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  

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

Ghi chú:  
(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng 
của các chỉ tiêu 2, 3, 4. 
(**) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của 
các chỉ tiêu 2, 3, 4. 

Mẫu số: 01-1/GTGT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

119/2014/TT-BTC ngày 
 25/8/2014 của Bộ Tài chính) 
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Phụ lục 
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO 

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT) 
[01] Kỳ tính thuế: tháng..... năm.... hoặc quý.... năm.... 

[02] Tên người nộp thuế:...........................................................................................  
[03] Mã số thuế:               
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):.................................................................................... 
[05] Mã số thuế:               

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam  
Hóa đơn, chứng từ, biên 

lai nộp thuế 
STT 

Số hóa 
đơn 

Ngày, tháng, 
năm lập hóa đơn 

Tên 
người 
bán 

Mã số 
thuế 

người bán

Giá trị HHDV
mua vào chưa 

có thuế 

Thuế GTGT 
đủ điều kiện 

khấu trừ thuế

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1. Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động 
cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:  
        
Tổng    
2. Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế: 
        
Tổng    
3. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*): 
        
Tổng    

Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT (**): .................. 
Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào đủ điều kiện được khấu trừ (***): .................. 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. 

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên:....... 
Chứng chỉ hành nghề số:....... 

..., ngày.......tháng.......năm....... 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

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

 
Ghi chú:  
(*) Tổng hợp theo từng dự án đầu tư thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT. 
(**) Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 
của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2. 
(***) Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào đủ điều kiện được khấu trừ là tổng cộng số liệu tại cột 7 
của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2. 
- GTGT: giá trị gia tăng. 
- SXKD: sản xuất kinh doanh. 
- HHDV: hàng hóa dịch vụ. 

Mẫu số: 01-2/GTGT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

119/2014/TT-BTC ngày 
 25/8/2014 của Bộ Tài chính) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

(Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý) 

[01] Kỳ tính thuế: Tháng...... năm...... hoặc quý..... năm.... 
 
[02] Lần đầu:  

 
[03] Bổ sung lần thứ  

[04] Tên người nộp thuế:................................................................................................................. 
[05] Mã số thuế:               
[06] Địa chỉ:....................................................................................................................................... 
[07] Quận/huyện:.........................................  [08] Tỉnh/thành phố:................................................... 
[09] Điện thoại:........................ [10] Fax:.......................... [11] Email:............................................. 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):.......................................................................................................... 
[13] Mã số thuế:               
[14] Địa chỉ:....................................................................................................................................... 
[15] Quận/huyện:..................... [16] Tỉnh/thành phố:........................................................................ 
[17] Điện thoại:........................ [18] Fax:............................. [19] Email:......................................... 
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số....................................................... ngày............................................ 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Giá trị 
(1) (2) (3) (4) 
1 Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước [21]  
2 Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra [22]  
3 Giá vốn của hàng hóa, dịch vụ mua vào  [23]  
4 Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước [24]  
5 Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước [25]  

6 
Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ: 
[26]=[22]-[23]-[21]-[24]+[25]; 

[26]  

7 Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26] x thuế suất thuế GTGT [27]  
 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.  
 

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên:....... 
Chứng chỉ hành nghề số:....... 

....., ngày....... tháng....... năm....... 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  

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

Mẫu số: 03/GTGT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

119/2014/TT-BTC ngày 
25/8/2014 của Bộ Tài chính) 
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BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA 

(dành cho người nộp thuế thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) 
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT) 

[01] Kỳ tính thuế: tháng....... năm...... hoặc quý..... năm.... 
 
[02] Người nộp thuế:....................................................................................................................... 
[03] Mã số thuế:           -    

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):.......................................................................................................... 
[05] Mã số thuế:           -    
 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

Hóa đơn, chứng từ bán ra 
STT Số hóa 

đơn 
Ngày, tháng, năm 

lập hóa đơn 

Tên người 
mua 

Mã số 
thuế người mua

Doanh thu Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất 0%: 
       
Tổng   
2. Phân phối, cung cấp hàng hóa áp dụng thuế suất 1%: 
       
Tổng   
3. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu áp dụng thuế suất 5%: 
       
Tổng   
4. Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu áp 
dụng thuế suất 3%: 
       
Tổng   
5. Hoạt động kinh doanh khác áp dụng thuế suất 2%: 
       
Tổng   

 
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (*):........ 
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT và áp dụng thuế suất 0% (**):......... 
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán áp dụng tỷ lệ thuế/doanh thu (***):....... 

Mẫu số: 04-1/GTGT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

119/2014/TT-BTC ngày  
25/8/2014 của Bộ Tài chính) 
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Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu 
đã khai./. 

 
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên:....... 
Chứng chỉ hành nghề số:....... 

..., ngày....... tháng....... năm....... 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

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

 
 
 
 
Ghi chú: 
(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của 
các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4, 5. 
(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT và áp dụng thuế suất 0% là số 
liệu tại cột 6 của dòng tổng của chỉ tiêu 1. 
(***) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán áp dụng tỷ lệ thuế/doanh thu là tổng cộng số liệu 
tại cột 6 của dòng tổng của của các chỉ tiêu 2, 3, 4, 5. 
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TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN 
TÊN CƠ QUAN THUẾ  

RA THÔNG BÁO 
 

Số:................../TB....  

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

 
 

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

THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT 
 

Căn cứ hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số.........../ 
VPĐK ngày.... tháng....... năm 201... của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất......................., 
hoặc căn cứ hồ sơ của người nộp lệ phí trước bạ, cơ quan thuế............................. thông báo nộp 
lệ phí trước bạ nhà đất như sau: 
I. ĐỊNH DANH VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ: 
1.Tên chủ tài sản:........................................................................................................................   
2. Mã số thuế (nếu có): ................................................................................................................  
3. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB:.......................................................................................  
4. Đại lý thuế (nếu có):....................................................................................................................  
5. Mã số thuế:..............................................................................................................................  
6. Địa chỉ:.: ..................................................................................................................................  
II. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN 
1. Thửa đất số:................................. Tờ bản đồ số: .....................................................................  
Số nhà....      Đường phố.....       Thôn (ấp, bản, phum, sóc)....... xã (phường).................................  
2. Loại đất ...................................................................................................................................  
3. Loại đường/khu vực: .............................................................................................................  
4. Vị trí (1, 2, 3, 4...): ...................................................................................................................  
5. Cấp nhà:...................................... Loại nhà:.............................................................................  
6. Hạng nhà: ................................................................................................................................  
7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà: ....................................................................................  
8. Diện tích nhà, đất tính lệ phí trước bạ (m2): ..........................................................................  
8.1. Đất:........................................................................................................................................  
8.2. Nhà (m2 sàn nhà): ..................................................................................................................  
9. Đơn giá một mét vuông sàn nhà, đất tính lệ phí trước bạ (đồng/m2): ..................................  
9.1. Đất:........................................................................................................................................  
9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới):.................................................................................................  
III. LPTB DO CƠ QUAN THUẾ TÍNH: 
1. Tổng giá trị nhà, đất tính lệ phí trước bạ: .............................................................................  
1.1. Đất (8.1 x 9.1):.......................................................................................................................  
2.2. Nhà (7 x 8.2 x 9.2): ................................................................................................................  
2. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng): ................................................................................  
(Viết bằng chữ:.................................................................................................................................) 
Nộp theo chương...... loại....... khoản............ hạng.......... mục.......... tiểu mục................................  
3. Địa điểm nộp ...........................................................................................................................  
4. Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày người nộp thuế nhận được thông báo này. 
Quá thời hạn nêu trên mà người nộp thuế chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp phải trả tiền chậm 
nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế. 

Mẫu số: 01-1/LPTB 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

119/2014/TT-BTC ngày 
25/8/2014 của Bộ Tài chính) 
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5. Trường hợp không thu lệ phí trước bạ: Chủ tài sản thuộc diện không phải nộp LPTB theo 
quy định tại (ghi rõ căn cứ theo VBQPPL áp dụng) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
6. Trường hợp miễn nộp lệ phí trước bạ: Chủ tài sản thuộc diện được miễn nộp LPTB theo 
quy định tại (ghi rõ căn cứ theo VBQPPL áp dụng) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với... (tên cơ quan thuế)... theo số điện 
thoại:............................ địa chỉ:..................................  
(Cơ quan thuế)............. thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./. 
 

 
NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO 

NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 
Ngày...... tháng...... năm 201........ 

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 
 RA THÔNG BÁO 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 
 
 
 
  

II. PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho cơ quan thu tiền): 
1. Số ngày chậm nộp lệ phí trước bạ so với thông báo của cơ quan Thuế:  
2. Số tiền phạt chậm nộp lệ phí trước bạ (đồng): 
(Viết bằng chữ:  
 

..............., ngày........ tháng......... năm......... 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;  
thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản) 

 
[01] Kỳ tính thuế: Ngày.... tháng... năm  

[02] Lần đầu:                                [03] Bổ sung lần thứ:  
 
A. PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI 
I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 
[01] Họ và tên:....................................................................................................................... 
[02] Mã số thuế (nếu có):                
[03] Số chứng minh nhân dân (CMND)/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):...........  

[03a] Ngày cấp.................................. [03b] Nơi cấp...................................................... 
[04] Tên tổ chức, cá nhân khai thay (nếu có):....................................................................... 
[05] Mã số thuế:                
[06] Địa chỉ:........................................................................................................................... 
[07] Quận/huyện:............................... [08] Tỉnh/Thành phố:................................................ 
[09] Điện thoại:.............................. [10] Fax:........................... [11] Email:.......................... 
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):................................................................................................ 
[13] Mã số thuế:                
[14] Địa chỉ:........................................................................................................................... 
[15] Quận/huyện:................................... [16] Tỉnh/Thành phố:............................................ 
[17] Điện thoại:...................................... [18] Fax:........................ [19] Email:..................... 
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:........................................ Ngày:........................................... 
[21] Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:......................................................... 

Số............................. Do cơ quan:......................... Cấp ngày:....................................... 
[22] Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ 
dự án cấp 1, cấp 2 hoặc Sàn giao dịch của chủ dự án:........................................................... 
Số......................... Ngày:......................... 
[23] Các đồng chủ sở hữu (nếu có): 

STT Họ và tên Mã số thuế Số CMND/Hộ chiếu Tỷ lệ sở hữu (%) 
1     
2     
...     

Mẫu số: 11/KK-TNCN  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

119/2014/TT-BTC ngày 
25/8/2014 của Bộ Tài chính 
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[24] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (nếu là mua bán, đổi): 
Số:............................... Nơi lập............................. Ngày lập: ................................................ 
Cơ quan chứng thực.................................. Ngày chứng thực:............................................... 
II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG  
[25] Họ và tên: ....................................................................................................................... 
[26] Mã số thuế (nếu có):               
[27] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế): ................................................ 
[28] Đơn xin chuyển nhượng bất động sản (nếu là nhận thừa kế, nhận quà tặng) 
Nơi lập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng.................................... Ngày lập:................................ 
Cơ quan chứng thực..................................... Ngày chứng thực:............................................ 
III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 
[29] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất  
[30] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở  
[31] Quyền thuê đất, thuê mặt nước  
[32] Bất động sản khác  
IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, 
QUÀ TẶNG 
[33] Đất 

[33a] Địa chỉ thửa đất, nhà ở:........................................................................................  
[33b] Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):................... ....................................... 
[33c] Loại đất, loại nhà:............ ..................................................................................... 
[33d] Diện tích (m2): ..................................................................................................... 

[34] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận 
thừa kế, hoặc nhận tặng, cho...):................................................... 
[35] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):............................................... đồng 
[36] Nhà và các tài sản gắn liền với đất (gọi chung là nhà) 

[36a] Cấp nhà:................................................................................................................ 
[36b] Loại nhà:............................................................................................................... 
[36c] Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):........................................................................  

[37] Nguồn gốc nhà 
[37a] Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):............ 

[37b] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà:.................... 
 

[38] Giá trị nhà:......................................................................................... đồng 

V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KẾ, 
QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN 
[39] Giá trị bất động sản thực tế chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng (đồng): 
............................................................................................................................................... 

Tự xây dựng    
Chuyển nhượng  
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VI. CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP 
[40] Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản (BĐS):.................... đồng 
Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua, giá bán bất động sản  
Thuế thu nhập phải nộp = (Giá bán BĐS - Giá mua BĐS) x 25%. 
Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua, giá bán bất động sản  
Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị BĐS chuyển nhượng x 2%. 
[41] Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:.................... 
.......................................................................................................................... đồng 
[42] Thu nhập được miễn thuế:..................................................................... đồng 
(Đối với cá nhân được miễn thuế theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân) 
[43] Thuế thu nhập phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản {[43]= ([40] - [42]) x 
thuế suất}:................................................................... đồng  
Số thuế phải nộp của các đồng chủ sở hữu (chỉ khai trong trường hợp đồng sở hữu hoặc 
miễn giảm thuế với nhà duy nhất): 

STT Họ và tên Mã số 
thuế 

Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

Số thuế phải nộp 
(đồng) 

Cá nhân được miễn 
với nhà ở duy nhất 

1      
 

2      
 

...      
 

[44] Thuế thu nhập phải nộp đối với nhận thừa kế, quà tặng {[44]= ([41] - [42] - 
10.000.000đ) x 10%}:............................................................ đồng. 
VII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:  

-  
- 
Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về những nội dung đã khai./. 
 

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên:................................ 
Chứng chỉ hành nghề số:......... 

Ngày...... tháng........ năm....... 
NGƯỜI NỘP THUẾ (BAO GỒM CẢ ĐỒNG SỞ HỮU 

(nếu có)) hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) 
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B. PHẦN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ 
QUAN THUẾ 
1. Tên người nộp thuế: ........................................................................................................... 
2. Mã số thuế (nếu có):               
I. Loại bất động sản chuyển nhượng: 
1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất  
2. Quyền sử hữu hoặc sử dụng nhà ở  
3. Quyền thuê đất, thuê mặt nước  
4. Các bất động sản khác  
II. Đặc điểm bất động sản chuyển nhượng: 
1. Thửa đất số:............................................... Tờ bản đồ số: ................................................. 
Số nhà, đường phố ................................................................................................................. 
Thôn, xóm .............................................................................................................................. 
Phường/xã: ............................................................................................................................. 
Quận/huyện ............................................................................................................................ 
Tỉnh/thành phố ....................................................................................................................... 
2. Loại đất: ............................................................................................................................. 
3. Loại đường/khu vực:.......................................................................................................... 
4. Vị trí (1, 2, 3, 4...): ............................................................................................................. 
5. Cấp nhà:..................................................... Loại nhà: ........................................................ 
6. Hạng nhà: ........................................................................................................................... 
7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà: ................................................................................ 
8. Diện tích đất, nhà tính thuế (m2): 
8.1. Đất:.................................................................................................................................. 
8.2. Nhà (m2 sàn nhà):............................................................................................................ 
9. Đơn giá một mét vuông đất, sàn nhà tính thuế (đồng/m2): 
9.1. Đất:........................................................................................................................... ...... 
9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới): ......................................................................................... 
III. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản  
1. Đối với chuyển nhượng: 
1.1. Giá chuyển nhượng bất động sản:................................................ đồng 
1.2. Giá mua bất động sản:.................................................................. đồng 
1.3. Các chi phí khác liên quan đến giá bất động sản chuyển nhượng được loại 
trừ:........................................................................................... đồng 
1.4. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản ((1.4) = (1.1) - (1.2) - (1.3)):...................... 
....................................................................... đồng  
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2. Đối với nhận thừa kế, quà tặng: 
Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản = (đơn giá một mét vuông đất, sàn 
nhà) x (diện tích đất, diện tích sàn nhà) + (giá trị các bất động sản khác gắn với 
đất):................................................................................đồng 
IV. Thuế thu nhập phải nộp (đối với trường hợp phải nộp thuế): 
1. Đối với thu nhập chuyển nhượng bất động sản: 
Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản  
Thuế thu nhập phải nộp = Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản x 25%. 
Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản  
Thuế thu nhập phải nộp = Giá bất động sản chuyển nhượng x 2%. 
Số thuế thu nhập phát sinh:...............................................................đồng 
(Viết bằng chữ:.............................................................................................) 
Số thuế phải nộp của các đồng chủ sở hữu (trường hợp đồng sở hữu hoặc miễn giảm thuế 
với nhà duy nhất): 

STT Họ và tên Mã số 
thuế 

Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

Số thuế phải nộp 
(đồng) 

Cá nhân được miễn 
với nhà ở duy nhất 

1      
 

2      
 

...      
 

2. Đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản: 
Thuế thu nhập phải nộp = (Thu nhập từ bất động sản nhận thừa kế, quà tặng - 
10.000.000) x 10%. 
Số thuế thu nhập phát sinh:.............................................................đồng 
(Viết bằng chữ:...........................................................................................) 
V. Xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp được miễn thuế đối với thu nhập 
từ chuyển nhượng bất động sản: 

Căn cứ vào tờ khai và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản 
giữa ông (bà).................................... và ông (bà)......................................, cơ quan thuế đã 
kiểm tra và xác nhận khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông 
(bà)...................................... thuộc diện thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy 
định tại khoản..................... Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân với số tiền được miễn 
là................................./. 
 

 
CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

....ngày...... tháng...... năm... 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ  

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



 
 CÔNG BÁO/Số 849 + 850/Ngày 12-9-2014 65 
 

Mẫu số: 01/BKNT 
Ban hành kèm theo Thông tư số 

119/2014/TT-BTC 
ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính 

 
 

BẢNG KÊ NỘP THUẾ 
 
 
Người nộp thuế:..................................................................... Mã số thuế: ............................ 
Địa chỉ:................................... Huyện.................................... Tỉnh, TP................................. 
Người nộp thay:................................ Mã số thuế của người nộp thay................................... 
Địa chỉ:................................... Huyện.................................... Tỉnh, TP................................. 
 
Đề nghị KBNN (NH)................... trích TK số................................... hoặc tiền mặt để: 
Nộp vào NSNN           TK tạm thu(1)              TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2)   
Tại KBNN:................................................... tỉnh, TP:.......................................................... 
Mở tại NHTM ủy nhiệm thu:................................................................................................. 
Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3): 
Kiểm toán NN  Thanh tra TC   
Thanh tra CP  CQ có thẩm quyền khác   
Tên cơ quan quản lý thu:.......................................................................................................  
Tờ khai HQ số(1):................. ngày........................ Loại hình XNK(1)................................. 

STT Nội dung các khoản nộp NS (4) Loại tiền Số tiền 
    
    
    
    

Tổng cộng   
 
Tổng số tiền ghi bằng chữ:.................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 

Ngày... tháng... năm... 
ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN 

Người nộp tiền       Kế toán trưởng (5)      Thủ trưởng đơn vị (5) 
 

 
KBNN (NGÂN HÀNG) 

Người nhận tiền 
(Ký, ghi họ tên) 

 
 
 
Ghi chú: 
Mẫu này chỉ sử dụng trong trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được ủy nhiệm thu hoặc nộp 
tiền trực tiếp tại KBNN. 
Khi nộp tiền vào NSNN, NNT phải ghi đầy đủ các thông tin trên Bảng kê nộp thuế gửi NHTM 
đã được ủy nhiệm thu/phối hợp thu hoặc KBNN. Trong đó, lưu ý cách ghi một số chỉ tiêu như sau: 
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* Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ 
quan hải quan quản lý thu; 
* Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài 
khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý. 
* Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, 
Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng; 
* Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS 
- Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể: 
+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 01/2014 hoặc quý 01/2014; 
+ Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 01/2014; 
+ Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014 
+ Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 01/2014 
+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014 
+ .................. 
- Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể: 
+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số... ngày... của <cơ quan 
ban hành quyết định> 
+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số... ngày... của <cơ quan ban 
hành quyết định>. 
- Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi 
theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu; 
- Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của 
Bảng kê thu tiền phạt. 
* Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản. 
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Mẫu số: C1-02/NS 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 
của Bộ Tài chính) 

Mã hiệu:.................. 
Số:.........................

 
GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Tiền mặt  Chuyển khoản  
 

 
Người nộp thuế:...................................................................... Mã số thuế: ........................... 
Địa chỉ: ................................................................................................................................... 
.......................................................... Huyện:......................... Tỉnh, TP: ............................... 
Người nộp thay:...................................................................... Mã số thuế: ........................... 
Địa chỉ: ................................................................................................................................... 
Huyện: ................................................................................... Tỉnh, TP: ...............................  
Đề nghị NH (KBNN):............................................................. trích TK số: .......................... 
hoặc thu tiền mặt để: 
Nộp vào NSNN          TK tạm thu(1)             TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2)   
Tại KBNN:............................................................. tỉnh, TP:................................................. 
Mở tại NHTM ủy nhiệm thu:................................................................................................. 
Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):  
Kiểm toán NN    Thanh tra TC    
Thanh tra CP    CQ có thẩm quyền khác    
Tên cơ quan quản lý thu:........................................................................................................ 
Tờ khai HQ số (1):....................... ngày:....................... Loại hình XNK(1): ......................... 

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN Phần dành cho NH ủy nhiệm 
thu/KBNN ghi khi thu tiền(*) 

STT Nội dung các khoản nộp NS (4) Số tiền Mã NDKT Mã chương 
     
     
 Tổng cộng    

Tổng số tiền ghi bằng chữ: .................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
 
PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN: 

 Mã CQ thu:.......................................  Nợ TK:.................................. 
 Mã ĐBHC:........................................  Có TK:..................................  
 Mã nguồn NSNN:  

 
 

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN 
Ngày... tháng... năm... 

Người nộp tiền      Kế toán trưởng(5)    Thủ trưởng(5) 

 
 

NGÂN HÀNG (KBNN) 
Ngày...... tháng...... năm...... 

Kế toán       Kế toán trưởng 

Không ghi vào 
khu vực này 
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Ghi chú: 
1. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM chưa được ủy nhiệm thu/phối hợp thu: NNT phải 
ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền, trừ “phần dành cho NH ủy nhiệm thu/KBNN ghi 
khi thu tiền (*)”. 
Lưu ý: 
* Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ 
quan hải quan quản lý thu; 
* Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản 
thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý. 
* Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, 
Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng; 
* Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS 
- Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể: 
+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 01/2014 hoặc quý 1/2014; 
+ Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 01/2014; 
+ Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014 
+ Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 01/2014 
+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014 
+ .................. 
- Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể: 
+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số... ngày... của <cơ quan 
ban hành quyết định> 
+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số... ngày... của <cơ quan ban 
hành quyết định>. 
- Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi 
theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu; 
- Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của 
Bảng kê thu tiền phạt. 
* Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản. 
2. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được ủy nhiệm thu/phối hợp thu:  
NHTM in Giấy nộp tiền từ hệ thống, ký tên, đóng dấu để cấp cho NNT khi đã hoàn thành việc 
thu tiền thuế.  
Lưu ý: NHTM căn cứ thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thông tin trên 
Bảng kê nộp thuế do NNT lập để xác định mã Chương, mã Tiểu mục khi thu tiền thuế của NNT. 
Thông tin về mã Chương, mã Tiểu mục chỉ thể hiện tại “Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/KBNN 
ghi khi thu tiền (*)” để chuyển cho KBNN làm căn cứ hạch toán thu NSNN, không thể hiện trên 
liên Giấy nộp tiền cấp cho NNT. 
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Mẫu số: C1-03/NS 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 
của Bộ Tài chính) 

Mã hiệu:.................. 
Số:.........................

 
  

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
BẰNG NGOẠI TỆ 

Tiền mặt  chuyển khoản  
(Đánh dấu x vào ô tương ứng) 

Người nộp thuế:...................................................................... Mã số thuế: ........................... 
Địa chỉ: ................................................................................................................................... 
Huyện:........................................................ Tỉnh, TP: ........................................................... 
Người nộp thay:...................................................................... Mã số thuế: ........................... 
Địa chỉ: ................................................................................................................................... 
Huyện: .................................................. Tỉnh, TP: ................................................................  
Đề nghị NH (KBNN):........................... trích TK số: ............................................................ 
hoặc thu ngoại tệ tiền mặt để: 
Nộp vào NSNN          TK tạm thu(1)             TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2)   
Tại KBNN:............................................................. tỉnh, TP:................................................. 
Mở tại NHTM ủy nhiệm thu:................................................................................................. 
Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):  
Kiểm toán NN    Thanh tra TC    
Thanh tra CP    CQ có thẩm quyền khác    
Tên cơ quan quản lý thu:........................................................................................................ 
Tờ khai HQ (1):........................ ngày:....................... Loại hình XNK(1):............................. 

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN Phần dành cho NH ủy nhiệm 
thu/KBNN ghi khi thu tiền(*) 

TT Nội dung các 
khoản nộp NS(4) Số nguyên tệ Số tiền 

VNĐ Mã Tiểu mục Mã chương

      
      
      
  Tổng cộng     

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: .................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN: 

 Mã CQ thu:.............................  Nợ TK: .................................... 
 Mã ĐBHC:..............................  Có TK: .................................... 
 Mã nguồn NSNN:...................  Tỷ giá hạch toán:..................... 

  
ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN 

Ngày... tháng... năm... 
Người nộp tiền     Kế toán trưởng(5)    Thủ trưởng(5) 

NGÂN HÀNG (KBNN) 
Ngày...... tháng...... năm...... 
Kế toán      Kế toán trưởng 

Không ghi vào 
khu vực này 



 
70 CÔNG BÁO/Số 849 + 850/Ngày 12-9-2014 
  
Ghi chú: 
1. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM chưa được ủy nhiệm thu/phối hợp thu: NNT phải 
ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền, trừ “phần dành cho NH ủy nhiệm thu/KBNN ghi 
khi thu tiền (*)”. 
Lưu ý: 
* Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ 
quan hải quan quản lý thu; 
* Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản 
thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý. 
* Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, 
Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng; 
* Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS 
- Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể: 
+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 01/2014 hoặc quý 1/2014; 
+ Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 01/2014; 
+ Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014 
+ Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 01/2014 
+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014 
+ .................. 
- Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể: 
+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số... ngày... của <cơ quan 
ban hành quyết định> 
+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số... ngày... của <cơ quan ban 
hành quyết định>. 
- Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi 
theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu; 
- Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của 
Bảng kê thu tiền phạt. 
* Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản. 
2. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được ủy nhiệm thu/phối hợp thu:  
NHTM in Giấy nộp tiền từ hệ thống, ký tên, đóng dấu để cấp cho NNT khi đã hoàn thành việc 
thu tiền thuế.  
Lưu ý: NHTM căn cứ thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thông tin trên 
Bảng kê nộp thuế do NNT lập để xác định mã Chương, mã Tiểu mục khi thu tiền thuế của NNT. 
Thông tin về mã Chương, mã Tiểu mục chỉ thể hiện tại “phần dành cho NH ủy nhiệm thu/KBNN 
ghi khi thu tiền (*)” để chuyển cho KBNN làm căn cứ hạch toán thu NSNN, không thể hiện trên 
liên Giấy nộp tiền cấp cho NNT. 
 


