
CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI THUÉ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia lăng theo phương pháp khấu trừ) 

[011 Kỳ tính (huề: Tháng năm hoặc quý năm 

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

Mâu số; 01/GTGT 
(Bar) hành kèm theo Thóng lư 

so 26/20 ! S/TT-BTC ngay 
27/02/2015 cúa Bộ Tài chinh) 

|05| Ma so thuê 

|06| Địa chi: 

|07| Quận/huyện: Ị08| Tlnh/thành phố: 

[09| Điện thoại: [10Ị Fax: Ị11Ị E-mail: 

112] Tĩn đại lý thui (náu có): 

113) Mỉ sổ thuế: 

114] Địa chỉ: 

(15| Quặn/ huyện: [16] Tinh/thánh ph k ò 
[17] Điện thoại: 118) Fax: [19] E-mail: 

|20| Hợp đồng đại lý thuế: số Ngày: 

Đơn vị liền: đồng Việt Nam 

STT Chi tiêu 

Không phát sinh hoạt động ntuầ, bin trong ký (đánh dầu "X"~ — I Ịĩlll 
Thut GTGT còn du-ọrc khiu trử kỳ tnrớt chuycn sing 
Kê kh»i thuc GTGT phải nộp Ngln »âch nhi nirổic 
Hìng hoá, dịch vọ (HHDV) mu» vto trong kỳ 
Giá tri vả thuế GTGT cùa hảng hoá, djch vụ mua vào 
Tồng sỗ tluiò GTGT được khâu tru ky này 

Hàng hoi, dịch vụ bín ra trong kỳ 
lĩàng hóa, đjch vụ bán ra không chju thuế GTGT 
HàjỊg hòa, dTch vi7bán ra ch|ũ~5iuế GTGT (tĩ7HĨ9)+[ì°H32]+[32a]; [28M31]+[33Ị) 
Hàng hoá, dich vụ bán ra chju 'thuế suất 0% 

Hàng hoá, dịch vụ bán ra chiu thuê suẩt 5% 
Hàng hoá, dịch vv bán ra chju thuế suất 10% 

Giá trị HHDV 
(chưa có thuế GTGT) 
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1 
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II 
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4.2 

HĨ1IE 

lM 1241 

m 

Hàng hoả, dich vu bán ra không tinh thuếỊ 
Tong doanh thu và thueGTGT của HHDV bán ra ([34]-[26]+[27]; [35]=[28]ị 
Thuê GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25]) 

iM 
m 
m 
m 
ilỉL 
iĩĩỉl 
13ÌL 

Điều chinh tỉng, giàm thuế GTGT còn được khiu trừ CÚI các kỳ trirớc 
Điều chinh giảm 
ĐiỀu chinh tảng 

m. 

1311 

iM 

ỉ huề GTGT di nộp ừ dị* phương khác củi ho|l động kinh doinh >»y dụng, láp đặt, bin hàng, bắt động sản ngoại tinh 
Xíc định nghía vụ thuế CTGT phải nộp trong kỳ: 

m 

Thuế GTCT phii nộp CŨI hoại động sin xuất kinh doinb Irong kỳ (|40i|=(3í|-|22)+|ỉ7|-[38| - [39|> 0) 
Thuể GTGT mua vio củi dự in đìu tirđnvc t»ù trừ với thuÍGTGT còn phii nộp của hOft động sin ĩũỉt kinh doinh cung 
tính thui 
Thui GTGT còn phải nộp trong kỳ (|40|-|40«|-|40b|) 
Thuế GTGT cbtri kháu trừ hét kỷniy (niu [41 H3«|-122|+[37]-|38|-|39)< 0) _ 
Tẳng sá thuỂ GTGT dỉ nghị hoin 
Thuế GTGT tòn điryc khiu trừ chuyền kỳ s«u ([43|=(4| I-Ị42Ị) 

ký iiM 

140 b I 

m 
-1ÍLL 
i£L 
H3| 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhũmg sổ liệu đi khai./. 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUỂ 

Họ và tên: 
Chứng chi hành nghề số: 

ngày tháng năm 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoỊc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÊ 

(Ký. ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dắu (nếu có)) 

Ghi chú: 
/tỉđt 

- GTGT: Giá trị Gia lõng 
• HHDV: Hàng hoá dịch vụ 



Mẩu số: 01-7/GTGT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 
26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 

cùa Bộ Tài chính 

Phụ lục 
BẢNG PHÂN BỎ SỐ THUÉ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI Nộp CHO CÁC ĐỊA 

PHƯƠNG NƠI CÓ CỒNG TRÌNH XÂY DựNG, LẬP ĐẠT LIÊN TỈNH.ề 

(Kèm theo Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số OỈ/GTGT) 

[01] Kỳ tính thiiể: thảng nãm hoặc quý năm 
[02] Tên ngưòi nộp thuế: 

[03] Mã số thuế: 

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): 

[05] Mã số thuế: 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

STT 
Tên 

cồng 
trình 

Doanh 
thu Cơ quan thuế địa phương quản lý Tỷ lê phân bổ 

'(%) 
Sổ thuế giá trị gia 

tăng phải nộp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Công 

trình A 
Cơ quan thuê A 

2 Công 
trình B 

Cơ quan thuê B 

Cơ quan thuê c 

Tổng cộng: 

ngày ...tháng ...năm ... 
NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯÒỈI Nộp THUÉ^ 
Họ va ten: ịỵỷ ghi rỹ họ t£n. chức Vụ và đóng dấu (nếu có)) 
Chứng chi hành nghề số: 



Mẩu số 01/TCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

26/2015/ĨT-BTC ngay 
27/02/2015 cùa Bộ Tài chính) 

TÊN NGƯỜI NỘP THƯÉ CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày. tháng năm 

Kính gửi: ... (tên cơ quan thuế)... 

...(Tên người nộp thuế)..., mã số thuế: địa chỉ:... đã cung cấp hàng hóa, 
dịch vụ cho ẻẼẵ {tên đơn vị)... là đơn vị sử dụng vốn NSNN theo hợp đồng sổ: ẽẾ., 
ngày ... tháng ễ.. năm ếẾẵ, trong đó: 

- Giá trị hợp đồng được thanh toán từ nguồn vốn NSNN: Ể. ẳ đồng. 
- Giá trị hợp đồng được thanh toán từ nguồn ngoài NSNN: ... đồng. 
1. ... (Tên đơn vị)... đã thanh toán cho ... {tên người nộp thuế)... số tiền là: 

.ẵ/số tiền)... đồng, trong đó: 
- Số tiền được thanh toán từ nguồn vốn NSNN: ẳ ẳ ế đồng. 
- Số tiền được thanh toán từ nguồn ngoài NSNN: . Ế ẽ đồng. 
2. Số tiền ... (tên đơn Vệz')ề.. còn nợ ...(tên người nộp thuế)... là: .ễ. đồng. 
3. Thời hạn .ịf (tên đơn vị)... phải thanh toán là ngày ... (1) 
4. Thời hạn, số tiền thuế ...(tên người nộp thuế)... phải nộp NSNN như sau: 
- Tờ khai thuế ... tháng/quý/năm ễ..; số tiền thuế phải nộp: ... đồng; hạn 

nộp: ...(ghi rõ ngày .ẽ. thảng ..ể năm...)... (2) 
- Tờ khai thuế .ẻ. tháng/quý/năm Ế.., số tiền thuế phải nộp: ... đồng, hạn 

nộp: ...(ghi rõ ngày ... thảng ... năm...)... 
- Quyết định số .ể., ngày ..ẵ tháng ẳ.. năm ; số tiền thuế phải nộp: ệ.Ẽ 

đồng; hạn nộp: ...(ghi rõ ngày ... tháng ... năm...)... 

5. ...(Tên người nộp thuế)... đề nghị ..Ế (tên cơ quan thuế)... không tính tiền 
chậm nộp đối với số thuế thuộc: 

- Tờ khai thuế ... tháng/quý/năm số tiền: ... đồng từ ngày ... đến ngày 
được ệẾ. (tên đơn vểỉ)Ể.. thanh toán (3) 

- Tờ khai thuế .ệ. tháng/quý/năm số tiền: ễ.. đồng từ ngày .ệ. đến ngày 
được ... {tên đơn vị)... thanh toán. 

- Quyết định số ngày .Ế. tháng ... năm ; số tiền: ế.. đồng từ ngày ..ế 

đến ngày được ... {tên đơn v/)..ẵ thanh toán. 

... (Tên người nộp thuế)... chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin 
nêu trên./. ̂  



Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT,. 

NGƯỜI NỘP THUÉ 
hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 

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

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ sử DỤNG VỐN NSNN 
... (Tên đom v/)ẵỂẾ là đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước mở tài khoản 

tại ...(tên kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản)..., số tài khoản: tên tài 
khoản: ... xác nhận những thông tin ...{tên người nộp thuế)... khai ở trên là 
đúng./. 

, ngày thảng năm 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

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

Hướng dẫn lập mẫu sổ 01/TCN: 
Trường họp 1: 
(1) Thời hạn đơn vị A phải thanh toán là ngày 15/01. 
(2) Hạn nộp thuế là ngày 20/01. 
(3) Không tính tiền chậm nộp từ ngày 21/01 đến ngày được đơn vị A thanh toán. 
Trường hợp 2: 
(1) Thời hạn đơn vị A phải thanh toán là ngày 25/01. 
(2) Hạn nộp thuế là ngày 20/01. 
(3) Không tính tiền chậm nộp từ ngày 25/01 đến ngày được đơn vị A thanh toán (từ 

ngày 21/01 đến ngày 24/01, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp).^^ 



Mẩu số 02/TCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 26/2015/TT-BTC ngày 
27/02/2015 cùa Bộ Tài chính) 

TÊN NGƯỜI NỘP THUÉ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày. tháng năm 

THÔNG BÁO 
về việc nộp tiền thuế vào NSNN 

Căn cứ Điều ... Thông tư số ... ngày ... của Bộ Tài chính hướng dẫn ... 

... (Tên người nộp thuế) mã sổ thuể: ..Ế, địa chỉ nhận thông báo: ... 
thông báo đen ... {Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) ... như sau: 

1. ,ẽ. (Tên người nộp thuế) ... đã được đơn vị sử đụng vốn NSNN là ... 
(tên đơn vị)„. thanh toán vào ngày .../tháng .../năm số tiền thanh toán là ... 
đồng. 

2. ... {Tên người nộp thuế) ... đã nộp tiền thuế vào NSNN ngày .../tháng 
.../năm .Ễẵ, số tiền là ... đồng. 

ẻ.. (Tên người nộp thuế)... thông báo để ...{Tên cơ quan thuế quản lý 
trực tiếp) ... biết./. 

Nơi nhận: NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 
- Cơ quan thuế quản lý trực ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ^ 
tiep NNT, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dâu) 

-Lưu: VT, .... 



Mau: TB01/AC 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 26/2015/n-BTC ngày 
27/02/2015 của Bộ Tài chỉnh) 

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

THÔNG BÁO 
Phát hành hóa đơn 

(Dành cho tổ chức kỉnh doanh đặt ỉn, tự in) 

1. Tên đơn vị phát hành hoá 
đơn: 
2. Mã sổ 
thuế: 
3. Địa chỉ trụ sở 
chính: 
4Ề Điện 
thoại: 
5. Các loại hoă đưn phát hành: 

STT 
Tên 
toại 
hoả 
đơn 

Mầu 
í, sô Kỷ hiệu Số 

lượng 
Từ 

Ẩ 
SO 

Đến 
í sô 

Ngày bắt 
đầu sử 
dụng 

Doanh nghiệp 
in/Doanh nghiệp 
cung cấp phần 

mềm 
STT 

Tên 
toại 
hoả 
đơn 

Mầu 
í, sô Kỷ hiệu Số 

lượng 
Từ 

Ẩ 
SO 

Đến 
í sô 

Ngày bắt 
đầu sử 
dụng 

Tên MST 
Hóa 
đom 
GTGT 

AA/Ỉ5T 

đặt in, tự in): 

- Tên đơn 
vị: 
- Mã sổ 
thuế: 

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông 
báo: 

Ghi chú: Tổ chức tự in hóa đơn đặt in 
hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để 
sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp 
in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm. 

ngày tháng. năm 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT^ 

(Kỷ, đỏng dấu và ghi rõ họ tên) 



Mẩu: TB02/AC 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 

26/2015/TT-BTC ngày 
27/02/2015 cùa Bộ Tài chính) 

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

THÔNG BÁO 
Phát hành hóa đơn 

(Dành cho Cục Thuế) 

1Ế Cục Thuế: 

2. Địa chỉ trụ sở: 

3. Số điện thoại: 

4. Các loại hoá đơn đurợc phát hành: 

STT 

nn A Tên 
loại 
hoá 
đơn 

Mau 
Ấ sô Ký hiệu Số 

lượng 
Từ 

Ẳ 
SÔ 

Đen 
Ấ sô 

Ngày 
băt 
đầu sử 
dụng 

Doanh nghiệp in 
STT 

nn A Tên 
loại 
hoá 
đơn 

Mau 
Ấ sô Ký hiệu Số 

lượng 
Từ 

Ẳ 
SÔ 

Đen 
Ấ sô 

Ngày 
băt 
đầu sử 
dụng 

rp A Tên MST 

01AA/15P 

, ngày thảng năm 
CỤC TRƯƠNG 

(Kỷ, đỏng dấu, ghi rõ họ tên) 



Mầu số: BC01/AC 
(Ban hành kèm theo Thòng tư 

sổ 26/2015/TT-BTC ngày 
27/02/2015 cùa Bộ Tài chính) 

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

BÁO CÁO 
về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hỏa đơn 

Kỳ ...năm 

Tên tổ chức: 

Mã số thuế: 

Địa chỉ: 

Đơn vị tính: số 

STT 

Tô chức, cá nhân 
đặt in/sử dụng phần mềm tự 

in hoá đơn 
Hợp đồng 

Tên hóa 
đơn 

Ký hiệu mẫu hóa 
đơn 

Ký hiệu 
hóa đơn 

Từ Số Đen sổ Số 
lượng 

STT 
Mã so 
thuế 

Tên Số Ngày 

Tên hóa 
đơn 

Ký hiệu mẫu hóa 
đơn 

Ký hiệu 
hóa đơn 

Từ Số Đen sổ Số 
lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

ngày tháng năm 
NGƯỜI ĐẠI DIÊN THEO PHÁP LUẬT^ 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

Lưu ý: Tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn không cần báo cáo các cột từ cột thứ (7) đến cột (11) 


