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

Mầu số: 07 /GTGT 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 151 /2014/TT-BTC ngày 
10/10/2014 cua Bộ Tài chính) 

THÔNG BÁO 
Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng 

Kính gửi: ....{Tên cơ quan thuế quản lỷ trực tiếp) 

Tên người nộp thuế: 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: 

Hiện nay, cơ sở chúng tôi đang thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo Quý, 
do điều kiện của cơ sở và qua xem xét các điều kiện khai giá trị gia 
tăng theo Quý, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được chuyến đối kỳ khai 
thuế GTGT từ Quý sang Tháng. 

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ kỳ khai thuế GTGT tháng 01 năm 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng 
quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý 
thuế và các pháp luật thuế có liên quan. 

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp 
luật.Aí^ 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỌPTHUẾ hoặc 
Họ và tên:. .. . . .. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 
Chứng chỉ hành nghê sô: (^ATý, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) 





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

Mầu sô: 25/DS-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông 

tư sổ 151/2014/TT-BTC 
ngày 10/10/2014 của Bộ Tài 

chinh) 

DANH SÁCH CÁ NHÂN NHẬN THU NHẬP 
(Dành cho to chức, cả nhân trả thu nhập giải thê, châm dứt hoạt động 

có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khẩu trừ thuế thu nhập cá nhăn) 

[01] Kỳ tính thuế: 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 

STT 
Họ và 

tên 
Mã số 
thuế 

SỐ 
CMND/ 
Hộ chiếu 

Thu 
nhập 
chịu 
thuế 

Các khoăn giảm trừ Thu 
nhập 
tính 
thuế 

STT 
Họ và 

tên 
Mã số 
thuế 

SỐ 
CMND/ 
Hộ chiếu 

Thu 
nhập 
chịu 
thuế 

Tông sô tiên 
giảm trừ gia 

cảnh 

Từ thiện, 
nhân đạo, 

khuyến học 

Bảo hiểm 
được trừ 

Quĩ hưu trí 
tự nguyện 
được trừ 

Thu 
nhập 
tính 
thuế 

[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 

1 

2 

•> 
rri A Tông [16] [17] [18] [19] [20] [21] 

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

...,ngày tháng năm 
NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 
Kỷ, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dâu (nêu có) 

] 





Mầu số: 02/TNDN 
{Ban hành kèm theo Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 
10/10/2014 của Bộ Tài chính) 

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

TỜ KHAI THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản 
theo từng lần phát sinh) 

[01] Kỳ tính thuế: • Từng lần phát sinh: Ngày tháng năm. 
• Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ 

[02] Lần đầu • 

1. Bên chuyển nhượng: 

[04] Tên người nộp thuế 

[05] Mã số thuế: 

[03] Bổ sung lần thứ: • 

[06] Địa chỉ trụ sở: 

[07] Quận/huyện: [08] tinh/thành phố:. 

[09] Điện thoại: [10] Fax: .[11] Email: 

2ế Bên nhận chuyển nhượng: 

[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng: 

[13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân): 

[14] Địa chỉ:..... 

[15] Họp đồng chuyển nhượng bất động sản: số: ....ngày .... tháng .... năm có công chứng hoặc 
chứng thực tại UBND phường (xã) xác nhận ngày ... tháng ... năm.... (nếu có). 

[16] Tên Đại lý thuế (náu có): 
[17] Mã số thuế: 

[18] Địa chi: 

[19] Quận/huyện: [20] Tỉnh/Thành phố: 

[2ĩ] Diện thoại: [22] Fax: [23] Emaii: 

[24] Hợp dồng đại ỉỷ: so ngày 



Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu 
Mã chỉ 

tiêu 
Số tiền 

(1) (2) (3) (4) 

1 Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản [25] 

2 Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản [26] 

2.1 - Giá vốn của đất chuyển nhượng [27] 

2.2 - Chi phí đền bù thiệt hại về đất [28] 

2.3 - Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu [29] 

2ễ4 - Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng [30] 

2.5 - Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng [31] 

2.6 - Chi phí khác [32] 

3 
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([33]=[25]-
[261) _ 

[33] 

4 Thuế suất thuế TNDN (%) [34] 

5 Thuế TNDN phải nộp ([35]=[331 X [34]) [35] 

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

ngày. tháng. năm 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ NGƯỜI NỘP THUỂ hoặc 
Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUÉ 
Chứng chỉ hành nghề số {Kỷ, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: - TNDN: thu nhập doanh nghiệp 

2 



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

Mầu số: 03/TNDN 
(Ban hành kèm theo 

Thông tư số 151/2014/TT-
BTC ngày ỉ0/10/2014 

cùa Bộ Tài chính) 

TỜ KHAI QUYÉT TOÁN THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 
[01] Kỳ tính thuế: từ đến 

[02] Lần đầu • [03] Bổ sung lần thứ: n 
• Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ 

ŨDoanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc 
ŨDoanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thông tin giao dịch liên kết 

[04] Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất: , 
[05] Ty lệ (%): % 

[06] Tên người nộp thuế : 

[07] Mã sổ thuế: 
[08] Địa chỉ: 
[09] Quận/huyện: [10] Tỉnh/Thành phô: 
[11] Điện thoại: [12] Fax: [13] Email: 

[14] Tên đại lý thuế (nếu có): 

[15] Mã số thuế: 
[16] Địa chỉ: 

[17] Quận/huyện: [18] Tỉnh/Thành phố: 

[19] Điện thoại: [20] Fax: [21] Email:. 

[22] Hợp đồng đại lý thuế: số: ngày: 

Mã chỉ 
u • 

STT Chỉ tiêu tiêu Số tiền 
(1) (2) (3) (4) 

A Ket quả kỉnh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính A 

1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp AI 
Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thué thu nhập doanh 

B B nghiệp B 

1 
Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp 
(Bl= B2+B3+B4+B5+B6 +B7) 

BI 

1.1 Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu B2 
1.2 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm B3 
1.3 Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế B4 
1.4 Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài B5 

1.5 
Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với 
giao dịch liên kết 

B6 

1.6 Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác B7 

2 
Điều chỉnh giảm tống lợi nhuận trước thuể thu nhập doanh nghiệp 
(B8=B9+B 10+B11) B8 



2.1 
2.2 

Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuê năm trước 
Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng 

B9 
B10 

2.3 Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác BI 1 

3 
Tống thu nhập chịu thué 
(B12=A1+B1-B8) B12 

3.1 
Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh B13 

3.2 
Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản 
(B14=B12-B13) 

B14 

c Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN) phải nộp từ 
hoat đông sản xuất kinh doanh 

c 

1 Thu nhập chịu thuế (C1 = BI3) C1 

2 Thu nhập miễn thuế C2 

3 Chuyển lồ và bù trừ lãi, lỗ C3 
3.1 Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ C3a 
3.2 Lồ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD C3b 

4 Thu nhập tính thuế (TNTT) (C4=Cl-C2-C3a-C3b) C4 

5 Trích lập quỳ khoa học công nghệ (nếu có) C5 

6 
TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ 
(C6=C4-C5=C7+C8+C9) 

C6 

6.1 
Trong đó: + Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 22% (bao gồm 
cả thu nhập được áp dụng thuế suất ưu đãi) 

C7 

6.2 
+ Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 20% (bao gồm 

cả thu nhập được áp dụng thuế suất un đãi) 
C8 

6.3 
+ Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất không ưu đãi C9 

6.3 + Thuế suất không ưu đãi khác (%) C9a 

7 
Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất không ưu đãi 
(CIO =(C7 X 22%) + (C8 X 20%) + (C9 X C9a)) 

C10 

8 Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi Cll 

9 Thuế TNDN được miễn, giảm trong kỳ C12 

9.1 Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định C13 

9.2 
+ Số thuế TNDN được miễn, giảm không theo Luật Thuế 

TNDN 
C14 

11 Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế C15 

12 
Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh 
(C16=c 10-C11 -C12-C15) 

C16 

D Tông sô thuê TNDN phải nộp (D=D1+D2+D3) D 
1 Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh (D1=C16) DI 
2 Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản D2 
3 Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) D3 
E Sô thuê TNDN đã tạm nộp trong năm (E = E1+E2+E3) E 
1 Thuê TNDN của hoạt động sản xuât kinh doanh E1 
2 Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản E2 
3 Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) E3 
G Tông sô thuê TNDN còn phải nộp (G = G1+G2+G3) G 
1 Thuê TNDN của hoạt động sản xuât kinh doanh (GI = Dl-El) GI 
2 Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (G2 = D2- G2 



3 Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) (G3 = D3-E3) G3 
H 20% sô thuê TNDN phải nộp (H = D*20ộ/o) H 

I 
Chênh lệch giữa sô thuê TNDN còn phải nộp với 20% sô thuê TNDN 
phải nộp (I = G-H) I 

L. Gia hạn nộp thuế (nếu có) 
[LI] Đối tượng được gia hạn • 
[L2] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : 

L3] Thời hạn được gia hạn: 
[L4] Số thuế TNDN được gia hạn : 

[L5] Số thuế TNDN không được gia hạn: 

M.Tiền chậm nộp của khoản chênh lệch từ 20% trở lên đến ngày hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN 
(trường hợp kê khai quyết toán và nộp thuế theo quyết toán trước thời hạn thì tính đến ngày nộp thuế) 

[Ml] Số ngày chậm nộp ngày, từ ngày đến ngày 

[M2] Số tiền chậm nộp: 

I. Ngoài các Phụ lục của tờ khai này, chúng tôi gửi kèm theo các tài liệu sau: 
STT Tên tài liệu 

ỵU/ 

Tôi cam đoan là các số liệu, tài liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về số liệu, tài liệu đã kê khai./. 

Ngày tháng. năm 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI Nộp THUẾ hoặc 
Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUÉ 

Chứng chỉ hành nghê sô: (Kỷ, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấn (nếu có)) 

Ghi chú : - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp 

5 





Mầu số: 03-5/TNDN 
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 

151/2014/TT-BTC ngày 
10''10/20! 4 cua Bộ Tài chính) Phụ lục 

THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆ 
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYẺN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN 

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN) 
Kỳ tính thuế: từ đến 

Tên người nộp thuế: 

Mã số thuế: 

Tên đại lv thuế nếu có): 
Mã số thuế: 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu 
Mã chỉ 

tiêu 
SỐ tiền 

( 1 )  (2) (3) (4) 

1 Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản [01] 

2 Chi phí từ hoạt động chuyến nhượng bất động sản [02] 

2.1 - Giá vốn của đất chuyển nhượng [03] 

2.2 - Chi phí đền bù thiệt hại về đất [04] 

2.3 - Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu [05] 

2.4 - Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng [06] 

2.5 - Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng [07] 

2.6 - Chi phí khác [08] 

3 Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản 
([09]=[01]-[02]) 

[09] 

4 Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ 
những năm trước được chuyên sang 

[10] 

5 Thu nhập tính thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng 
bất động sản ([11 ]=[09]-[ 10]) 

[11] 

5a 
Số lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ vói lãi của 
hoạt động SXKD 

[1 la] 

6 Trích lập Quỹ khoa học công nghệ (nếu có) [12] 

7 Thu nhập tính thuế TNDN sau khi trừ trích lập Quỹ 
KHCN ([13]=[11]-[12]) 

[13] 

8 Thuế suất thuế TNDN (%) [14] 

9 
Thuế TNDN phải nộp của bất động sản trong năm 
(ri51=[131x[141) 

[15] 

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

. ngày.. . tháng năm. 



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 
Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUÉ 
Chứng chỉ hành nghề số (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú : - TNDN• thu nhập doanh nghiệp 



[04] Tên người nộp thuế 
Ị 05] Mã số thuế: 
106] Địa chỉ: 

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

TỜ KHAI THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 
(Dùng cho trường hợp tính thuế theo tỷ lệ % trcn doanh thu) 

[01] Kỳ tính thuế: 
• Từng lần phát sinh: Ngày tháng năm 

• Nàm 
[02] Lần đầu • [03] Bổ sung lần thứ: • 

rn [ 
[07] Quận/huyện: [08] Tỉnh/Thành phô: 
[09] Điện thoại: [10] Fax: [11] Email: ... 

Mầu số: 04/TNDN 
(Ban hành kèm theo Thông lư 
sổ 151/20ỉ4/TT-BTC ngày 

10/10/2014 của Bộ Tài chính) 

Ị12] Tên đại lý thuế (ncu có): 
[13] Mã số thuế: 
[14] Địa chỉ: 
[15] Quận/huyện: [16] Tỉnh/Thành phố: 
[17] Điện thoại: [18] Fax: [19] Email: 
[20] Họp đồng đại lý thuế: số ngày 

STT 

Chỉ tiêu 
Tổng số thuế Thu 

nhâp doanh 
nghiệp phải nộp 

STT Đối với dịch vụ Đối vói kinh doanh hàng hoá Đối vói hoạt động khác 
Tổng số thuế Thu 

nhâp doanh 
nghiệp phải nộp 

STT 
Doanh thu 
tính thuế 

Tỷ lệ (%) 
SÔ thuê 
Dhải nÔD 

Doanh thu 
tính thuế 

Tỷ lệ (%) 
Sô thuê 
phải nộp 

Doanh thu 
tính thuế 

Tỷ lệ (%) 
SÔ thuê 
phải nộp 

Tổng số thuế Thu 
nhâp doanh 

nghiệp phải nộp 

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

Tổng cộng 
/a/ 

Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 
, ngày tháng năm 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ NGƯỜI Nộp THUỂ hoặc 
Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỌP PHÁP CÚA NGƯỜI Nộp THUÊ 

Chứng chỉ hành nghề số: (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu cỏ)) 





Mẩu số: 06/TNDN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 
cùa Bộ Tài chính) 

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

TỜ KHAI THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ hoạt động bán toàn bộ Công ty TNHH một thành 
viên do tố chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản) 

[01] Kỳ tính thuế: • Từng lần phát sinh: Ngày tháng năm 
[02] Lần đầu • [03] Bổ sung lần thứ: • 

1. Bên chuyển nhượng: 

[04] Tên người nộp thuế. 

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ trụ sở: 

[07] Quận/huyện: |08] tỉnh/thành phố: 

[09] Điện thoại: [10] Fax: [ỉ 1] Emailỉ 

2. Bên nhận chuyển nhượng: 

[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng: 

[13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân): 

[14] Địa chỉ:. 

[15] Họp đồng chuyển nhượng: số: ....ngày .... tháng .... năm có công chứng hoặc chứng thực tại 
UBND phường (xã) xác nhận ngày ... tháng ... năm.... (nếu có). 

[18] Địa chỉ: 

[19] Quận/huyện: [20] Tỉnh/Thành phố: 

[21] Điện thoại: [22] Fax: [23] Email:. 
[24] Hợp đồng đại lý: số ngày 

I 



Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu 
Mã chỉ 

tiêu 
Số tiền 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Doanh thu của hoạt động bán toàn bộ Công ty có găn với 
chuyển nhượng bất động sản 

[25] 

2 
Chi phí của hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển 
nhượng bất động sản 

[26] 

Trong đó: 

2.1 - Giá vốn của đất chuyển nhượng [27] 

2.2 - Chi phí đền bù thiệt hại về đất [28] 

2.3 - Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu [29] 

2.4 - Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng [30] 

2.5 - Chi phí đầu tư xây dựng kết cẩu hạ tầng [31] 

2.6 
- Chi phí khác (bao gồm cả giá mua của phản vồn chuyén 
nhượng) [32] 

3 
Thu nhập từ hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển 
nhượng bất độns sản (T331=r25H261) 

[33] 

4 
Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển kỳ 
này 

[34] 

5 
Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ hoạt 
động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển nhượng bất động 
sản([35]=[33]-[34]) 

[35] 

6 Thuế suất thuế TNDN (%) [36] 

7 Thuế TNDN phải nộp C[371=[351 X [361) [37] 

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

ngày. tháng. năm 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
Họ và tên: !. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 
Chứng chỉ hành nghề số (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) 

2 



Mầu số: 02-1/TĐ-TNDN 
(Ban hành kèm theo Thông tư 
số 151/2014/TT-BTC ngày 

10/10/2014 của Bô Tài chính) 

Phụ lục 
BẢNG PHÂN BỎ SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI Nộp 

CỦA Cơ SỞ SẢN XUẤT THỦY ĐIẸN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG 
(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN) 

[01] Kỳ tính thuế: cu Năm 

Đơn vị tiền: đọng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu Mã số thuế 

Cơ quan thuế 
địa phương nơi 
phát sinh hoạt 
động sản xuất 

thủy điện 

Tỷ lệ 
phân bổ (%) 

Sổ thuế thu nhập 
doanh nghiệp phải 

nộp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
I Đơn vị thủy điện phụ 

thuộc I: 
1 Nhà máy thủy điện X 

Cơ quan thuê A 

Cơ quan thuê B 

2 Nhà máy thủy điện Y 

Cơ quan thuê c 

Cơ quan thuê D 

II Đơn vị thủy điện phụ 
thuôc II 

[ Nhà máy thủy điện z 

NHẢN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ 
Họ và tên: 
Chứng chỉ hành nghề số: 

ngày ...tháng ...năm ... 
NGƯỜI NỘP THUỂ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ 
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dâu (nêu có)) 

i 
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