
CỤC THUẾ TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC THUẾ  

HUYỆN NGHI XUÂN 
Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

  

Số: 117/CCT-NVQLT Nghi Xuân, ngày 05 tháng 03 năm 2021 
Về việc nộp Báo cáo tài 

chính, Quyết toán thuế, phí, lệ 

phí Năm 2020. 

 

 
Kính gửi:     

-  Các cơ quan, tổ chức, đơn vị HCSN;  

- Các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện Nghi Xuân. 

 
Căn cứ Quy định tại Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thực hiện 

quy định thời hạn nộp Báo cáo tài chính, hồ sơ khai quyết toán thuế, phí, lệ phí 

chậm nhất là ngày 31/03 hàng năm; 

Chi cục Thuế huyện Nghi Xuân đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành 

chính sự nghiệp, các doanh nghiệp, Hợp tác xã thực hiện nộp Báo cáo Tài chính, 

Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN, Quyết toán phí, lệ phí năm 2020 

đúng mẫu biểu, đúng thời gian quy định; cụ thể như sau:  

1. Quyết toán thuế TNCN:  

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp và 

Hợp tác xã thực hiện Quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 05/QTT-TNCN và các 

biểu phụ lục, bảng kê ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC 

Trình tự thực hiện Đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế, Quyết toán thuế 

các đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC; Thông tư 

111/2013/TT-BTC; Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính;  

Về mức giảm trừ gia cảnh có sự thay đổi và được thực hiện theo Điều 1 

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế 

thu nhập cá nhân vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 02/6/2020. 

Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN:  

Doanh nghiệp nhỏ và vừa lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-

BTC thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC;   

Đối với doanh nghiệp lớn thực hiện theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thay 

thế chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC;  

Quyết toán thuế TNDN của các doanh nghiệp; thực hiện lập tờ khai Quyết 

toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN, 04/TNDN, các phụ lục 02/TNDN, 03-

5/TNDN thực hiện theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC 

ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-954-2020-UBTVQH14-dieu-chinh-muc-giam-tru-gia-canh-cua-thue-thu-nhap-ca-nhan-444106.aspx


2. Quyết toán phí, lệ phí:  

Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước 

nộp hồ sơ Quyết toán phí, lệ phí theo Quy định tại khoản 3, Điều 19, Thông tư 

156/2013/TT-BTC, cụ thể:  

Hồ sơ khai quyết toán năm phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước là Tờ khai quyết 

toán phí, lệ phí năm theo mẫu số 02/PHLP ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-

BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. 

3. Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính & Quyết toán thuế:  

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp và 

Hợp tác xã dùng chữ ký số, đăng nhập địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn để 

thực hiện nộp Báo cáo, tờ khai Quyết toán thuế, phí, lệ phí;  

Tổng cục thuế hỗ trợ khai thuế bằng phần mềm ứng dụng công nghệ mới 

phiên bản mới nhất để thực hiện kê khai Quyết toán thuế, phí, lệ phí; bộ cài 

iTaxViewer dùng cho việc đọc file xml kết xuất từ ứng dụng trên. Đề nghị các 

doanh nghiệp và đơn vị chưa cài đặt ứng dụng thì tiến hành tải về để cài đặt để kê 

khai khai, ứng dụng sẽ tự động nâng cấp khi có phiên bản mới. Việc tải ứng dụng 

và bộ cài tại http://www.thuedientu.gdt.gov.vn; 

Đội Nghiệp vụ quản lý Thuế, Đội kiểm tra Thuế hướng dẫn và đôn đốc các 

các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo đúng quy định, thời gian.  

 Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục Thuế 

huyện Nghi Xuân, Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh; 

Số điện thoại 02393.825921, di động 0946887333. 

Email: cctnxuan.hti@.gdt.gov.vn  để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
 - Như trên;                                                                       
- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh; (BC) 

- UBND huyện Nghi Xuân; (BC) 

- BLĐ Chi cục Thuế;(BC) 

- Đội thuế thuộc Chi cục Thuế; 

- Lưu: VT, NV. 

  (Gửi văn bản điện tử, email) 

K.T CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Xuân Trường 
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