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CỤC THUẾ TỈNH HÀ TĨNH 

CHI CỤC THUẾ NGHI XUÂN 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC 

NĂNG QUẢN LÝ CẤP CHI CỤC THUẾ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số1500/QĐ-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính) 

(Được điều chỉnh theo Quyết định 2369/QĐ-BTC & Quyết đinh 2378/QĐ-BTC ) 

“Tổng số thủ tục hành chính cấp chi cục còn hiệu lực 122 thủ tục” 

 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CẤP CHI CỤC THUẾ  

 

1. Thủ tục hành chính còn hiệu lực:  

STT Tên TTHC Căn cứ pháp lý Cơ quan 

thực hiện 

Ghi 

chú 

1 Đăng ký thuế lần đầu đối với 

người nộp thuế là tổ chức kinh tế, 

tổ chức khác có hoạt động sản 

xuất kinh doanh (trừ trường hợp 

đơn vị trực thuộc) 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

2.  Đăng ký thuế lần đầu đối với 

người nộp thuế là đơn vị trực 

thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức 

khác có hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

3 Đăng ký thuế lần đầu đối với 

người nộp thuế là tổ chức, cá nhân 

khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, 

nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức 

nộp thay cho cá nhân theo hợp 

đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức 

uỷ nhiệm thu. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

4 Đăng ký thuế lần đầu đối với 

người nộp thuế là tổ chức, cá nhân 

không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế 

nhưng được hoàn thuế (trừ cơ 

quan đại diện ngoại giao, cơ quan 

lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ 

chức quốc tế tại Việt Nam); Các tổ 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 
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chức không hoạt động sản xuất, 

kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa 

vụ thuế. 

5 Đăng ký thuế lần đầu đối với 

người nộp thuế là hộ gia đình, 

nhóm cá nhân, cá nhân kinh 

doanh. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

Chi cục 

Thuế 

 

6 Đăng ký thuế lần đầu đối với 

người nộp thuế là hộ gia đình, 

nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh 

đăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, 

chưa có mã số thuế. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

7 Đăng ký thuế lần đầu đối với 

người nộp thuế là cá nhân thuộc 

diện nộp thuế thu nhập cá nhân và 

các loại thuế khác. - Đối với cá 

nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực 

tiếp tại cơ quan thuế:  

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

8 Đăng ký thuế lần đầu đối với 

người nộp thuế là cá nhân thuộc 

diện nộp thuế thu nhập cá nhân và 

các loại thuế khác. – Đối với cá 

nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua 

cơ quan chi trả thu nhập. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

9 Đăng ký thuế lần đầu cho người 

phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh 

của người nộp thuế thu nhập cá 

nhân – Cá nhân thuộc diện nộp 

thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ 

đăng ký thuế cho người phụ thuộc 

trực tiếp tại cơ quan thuế. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

10 Đăng ký thuế lần đầu cho người 

phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh 

của người nộp thuế thu nhập cá 

nhân – Cá nhân thuộc diện nộp 

thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ 

đăng ký thuế cho người phụ thuộc 

qua cơ quan chi trả thu nhập. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

thuế 
Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

Chi cục 

Thuế 
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12 Đăng ký thay đổi thông tin đăng 

ký thuế đối với người nộp thuế là 

tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể 

cả đơn vị trực thuộc), Hộ gia đình, 

nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh 

thay đổi các thông tin đăng ký 

thuế không làm thay đổi cơ quan 

thuế quản lý. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

13 Đăng ký thay đổi thông tin đăng 

ký thuế đối với người nộp thuế là 

cá nhân có phát sinh thu nhập chịu 

thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân 

kinh doanh - trường hợp cá nhân 

đăng ký thay đổi thông tin trực 

tiếp với cơ quan Thuế. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

14 Đăng ký thay đổi thông tin đăng 

ký thuế đối với người nộp thuế là 

cá nhân có phát sinh thu nhập chịu 

thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân 

kinh doanh - trường hợp cá nhân 

đăng ký thay đổi thông tin qua cơ 

quan chi trả thu nhập. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

15 Đăng ký thay đổi thông tin đăng 

ký thuế đối với người nộp thuế là 

doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ 

chức khác, hộ gia đình, nhóm cá 

nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi 

thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến 

làm thay đổi cơ quan thuế quản lý 

– Cơ quan thuế nơi người nộp thuế 

chuyển đi 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

16 Đăng ký thay đổi thông tin đăng 

ký thuế đối với người nộp thuế là 

tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ 

gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân 

kinh doanh thay đổi thông tin về 

địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi 

cơ quan thuế quản lý – Cơ quan 

thuế nơi người nộp thuế chuyển 

đến 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

17 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối 

với tổ chức kinh tế, tổ chức khác  

– Trừ đơn vị trực thuộc. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

Chi cục 

Thuế 
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của Bộ Tài chính. 

18 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối 

với tổ chức kinh tế, tổ chức khác  

– Đối với đơn vị trực thuộc. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

Chi cục 

Thuế 

 

19 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối 

với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá 

nhân kinh doanh. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

Chi cục 

Thuế 

 

20 Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải 

thể đối với Doanh nghiệp  
Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

Chi cục 

Thuế 

 

21 Khôi phục mã số thuế  Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

Chi cục 

Thuế 

 

22 Đăng ký thuế trong trường hợp 

tạm ngừng kinh doanh 
Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

Chi cục 

Thuế 

 

23 Đăng ký thuế đối với trường hợp 

tổ chức lại hoạt động của tổ chức 

kinh tế - Trường hợp chia tổ chức 

kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị 

chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

Chi cục 

Thuế 

 

24 Đăng ký thuế đối với trường hợp 

tổ chức lại hoạt động của tổ chức 

kinh tế - Trường hợp chia tổ chức 

kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới 

được chia/được tách/hợp nhất. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

25 Đăng ký thuế đối với trường hợp 

tổ chức lại hoạt động của tổ chức 

kinh tế - Trường hợp tách tổ chức 

kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị 

tách/nhận sáp nhập 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

26 Đăng ký thuế đối với trường hợp 

chuyển đổi mô hình hoạt động của 

tổ chức kinh tế và tổ chức khác 

(Chuyển đơn vị trực thuộc thành 

đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – 

Đối với đơn vị trước chuyển đổi. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

http://www.tct.vn/wps/portal/!ut/p/z1/tVPBcoIwEP2VXjwyWSSScKQUFZVSiqLkwkBAoBXQGrX9-0IdZ3pR2zrNIclm3r63u9lFDC0Qq6J9kUWiqKto1dgBU0PDHRv-2AcAnchgma5peEq_Cw8ymh8BA32IyQSA4gGAhe-dx6HhNlAFsZ_4w5mlwzV_HzHEeCXWIkdBlog7XlcirUQHtlHY2B3gXIicd6Dd8_zrvb2GfMdFvktb_zUvEhQQmas4jqkUJ7Em4QiWUiynqqTESaJRRdWgx0_5ng-IXU5n3up9Z6BPZsNgu0RVidylrnwCXCjpNZGgCZKcDXJK0HxfpAc0q-q3svlk75c1GJ4UAGvWhPqeM3J0EyzZHvXGXh9s51aFy_QY_y-9eiP9CLFsVcfH8SleNhumNz3a9uW7QIs_Nem6nM1KqnxIr8_0MF3mWRnaptJrj-0nD8xQDg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_CQKCVKV000A710IEQECS3F20T7=CZ6_CQKCVKV000A710IEQECS3F20D1=MKNhaEHw=GB=/p0/IZ7_CQKCVKV000A710IEQECS3F20T7=CZ6_CQKCVKV000A710IEQECS3F20D1=MKNhaEHw=GD=/?1dmy&page=Z6_CQKCVKV00GH970IMU5PU2A0A02&urile=wcm%3apath%3a%2Fgdt%2Bcontent%2Fsa_gdt%2Fcctthc%2Ftthchh%2Fsa_tthc_cucthue%2Fuyen%2Fe858b41d-fa3a-4166-810c-4d11a77fa66d
http://www.tct.vn/wps/portal/!ut/p/z1/tVPBcoIwEP2VXjwyWSSScKQUFZVSiqLkwkBAoBXQGrX9-0IdZ3pR2zrNIclm3r63u9lFDC0Qq6J9kUWiqKto1dgBU0PDHRv-2AcAnchgma5peEq_Cw8ymh8BA32IyQSA4gGAhe-dx6HhNlAFsZ_4w5mlwzV_HzHEeCXWIkdBlog7XlcirUQHtlHY2B3gXIicd6Dd8_zrvb2GfMdFvktb_zUvEhQQmas4jqkUJ7Em4QiWUiynqqTESaJRRdWgx0_5ng-IXU5n3up9Z6BPZsNgu0RVidylrnwCXCjpNZGgCZKcDXJK0HxfpAc0q-q3svlk75c1GJ4UAGvWhPqeM3J0EyzZHvXGXh9s51aFy_QY_y-9eiP9CLFsVcfH8SleNhumNz3a9uW7QIs_Nem6nM1KqnxIr8_0MF3mWRnaptJrj-0nD8xQDg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_CQKCVKV000A710IEQECS3F20T7=CZ6_CQKCVKV000A710IEQECS3F20D1=MKNhaEHw=GB=/p0/IZ7_CQKCVKV000A710IEQECS3F20T7=CZ6_CQKCVKV000A710IEQECS3F20D1=MKNhaEHw=GD=/?1dmy&page=Z6_CQKCVKV00GH970IMU5PU2A0A02&urile=wcm%3apath%3a%2Fgdt%2Bcontent%2Fsa_gdt%2Fcctthc%2Ftthchh%2Fsa_tthc_cucthue%2Fuyen%2Fe858b41d-fa3a-4166-810c-4d11a77fa66d
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27 Đăng ký thuế đối với trường hợp 

chuyển đổi mô hình hoạt động của 

tổ chức kinh tế và tổ chức khác 

(Chuyển đơn vị trực thuộc thành 

đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – 

Đối với đơn vị sau chuyển đổi. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

28 Đăng ký thuế đối với trường hợp 

chuyển đổi mô hình hoạt động của 

tổ chức kinh tế và tổ chức khác 

(chuyển đơn vị độc lập thành đơn 

vị trực thuộc của một đơn vị chủ 

quản khác) – Đối với đơn vị trước 

chuyển đổi 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

29 Đăng ký thuế đối với trường hợp 

chuyển đổi mô hình hoạt động của 

tổ chức kinh tế và tổ chức khác 

(chuyển đơn vị độc lập thành đơn 

vị trực thuộc của một đơn vị chủ 

quản khác) – Đối với đơn vị sau 

chuyển đổi 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

30 Đăng ký thuế đối với trường hợp 

chuyển đổi mô hình hoạt động của 

tổ chức kinh tế và tổ chức khác 

(Chuyển đơn vị trực thuộc của một 

đơn vị chủ quản thành đơn vị trực 

thuộc của một đơn vị chủ quản 

khác) – Đối với đơn vị trước 

chuyển đổi. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

31 Đăng ký thuế đối với trường hợp 

chuyển đổi mô hình hoạt động của 

tổ chức kinh tế và tổ chức khác 

(Chuyển đơn vị trực thuộc của một 

đơn vị chủ quản thành đơn vị trực 

thuộc của một đơn vị chủ quản 

khác) – Đối với đơn vị sau chuyển 

đổi. 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

 

Chi cục 

Thuế 

 

32 Khai thuế GTGT theo phương 

pháp khấu trừ  

Thông tư số 

26/2015/TT-BTC 

ngày 27/02/2015 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 

 

33 Khai thuế GTGT theo phương 

pháp trực tiếp trên GTGT 

Thông tư số 

119/2014/TT-BTC 

ngày 25/8/2014 

của Bộ Tài chính; 

Chi cục 

Thuế 
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 Thông tư số 

156/2013/TT-BTC  

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính  

34 Khai thuế GTGT theo phương 

pháp trực tiếp trên doanh thu 

Thông tư số 

26/2015/TT-BTC 

ngày 27/02/2015 

của Bộ Tài chính; 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC  

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 

 

35 Khai thuế GTGT đối với hoạt 

động kinh doanh xây dựng, lắp 

đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh 

và chuyển nhượng bất động sản 

ngoại tỉnh. 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 

 

36 Khai thuế giá trị gia tăng dành cho 

dự án đầu tư  

Thông tư 

119/2014/TT-BTC 

ngày 25/8/2014 

của Bộ Tài chính; 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính;  

Chi cục 

Thuế 

 

37 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp 

đối với hoạt động chuyển nhượng 

bất động sản  

Thông tư số 

151/2014/TT-BTC 

ngày 10/10/2014 

của Bộ Tài chính;  

Thông tư số 

78/2014/TT-BTC 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

38 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp 

tính theo tỷ lệ % trên doanh thu. 

Thông tư số 

151/2014/TT-BTC 

ngày 10/10/2014 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

39 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp 

đối với hoạt động chuyển nhượng 

vốn. 

Thông tư số 

151/2014/TT-BTC 

ngày 10/10/2014 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

40 Khai quyết toán thuế thu nhập 

doanh nghiệp  

Thông tư số 

96/2015/TT-BTC 

Chi cục 

Thuế 
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ngày 22/6/2015 

của Bộ Tài chính;  

41 Khai thuế đối với đối với cá nhân 

kinh doanh khai thuế theo từng lần 

phát sinh.  

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính   

Chi cục 

Thuế 

 

42 Khai thay thuế thu nhập cá nhân 

đối với thu nhập từ chuyển 

nhượng bất động sản 

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính   

Chi cục 

Thuế 

 

43 Khai thay thuế thu nhập cá nhân 

đối với doanh nghiệp có cá nhân 

chuyển nhượng vốn góp (không 

bao gồm chứng khoán) nhưng 

chưa khai thuế  

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

44 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với 

cá nhân chuyển nhượng chứng 

khoán khai trực tiếp với cơ quan 

thuế 

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 

 

45 Khai thay thuế thu nhập cá nhân 

đối với doanh nghiệp có cá nhân 

chuyển nhượng chứng khoán 

nhưng chưa khai thuế 

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 

 

46 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với 

thu nhập từ chuyển nhượng bất 

động sản trong trường hợp góp 

vốn bằng bất động sản 

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 

 

47 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với 

thu nhập từ chuyển nhượng vốn, 

trong trường hợp góp vốn bằng 

phần vốn góp 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

48 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với 

thu nhập từ chuyển nhượng chứng 

khoán trong trường hợp góp vốn 

bằng chứng khoán 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

49 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với 

thu nhập từ tiền lương, tiền công 

đối với thu nhập từ thưởng bằng 

cổ phiếu 

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 

 

50 Khai miễn thuế thu nhập cá nhân 

đối với cá nhân chuyển nhượng 

bất động sản (bao gồm cả nhà ở, 

công trình xây dựng hình thành 

trong tương lai) 

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 
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51 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với 

cá nhân nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi 

chuyển nhượng.  

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

52 Khai thuế Thu nhập cá nhân đối 

với cá nhân có thu nhập từ chuyển 

nhượng bất động sản, cá nhân có 

thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng 

là bất động sản tại Việt Nam 

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 

**** 

53 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với 

cá nhân có thu nhập từ chuyển 

nhượng nhà ở, công trình xây 

dựng hình thành trong tương lai tại 

Việt Nam; cá nhân nhận thừa kế, 

quà tặng là nhà ở, công trình xây 

dựng hình thành trong tương lai tại 

Việt Nam 

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 

 

54 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với 

cá nhân cư trú có thu nhập từ 

chuyển nhượng vốn (trừ chuyển 

nhượng chứng khoán). 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

55 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với 

cá nhân có thu nhập từ nhận thừa 

kế, quà tặng (trừ bất động sản) 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

56 Khai khấu trừ thuế thu nhập cá 

nhân đối với tổ chức, cá nhân trả 

thu nhập từ tiền lương, tiền công 

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 

 

57 Khai khấu trừ thuế thu nhập cá 

nhân đối với tổ chức, cá nhân trả 

thu nhập thực hiện khấu trừ thuế 

đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ 

chuyển nhượng chứng khoán, từ 

bản quyền, từ nhượng quyền 

thương mại, từ trúng thưởng của 

cá nhân cư trú và cá nhân không 

cư trú; từ kinh doanh của cá nhân 

không cư trú; Tổ chức, cá nhân trả 

thu nhập thực hiện khấu trừ thuế 

khi nhận chuyển nhượng vốn góp 

của cá nhân không cư trú 

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 

 

58 Khai khấu trừ thuế thu nhập cá 

nhân đối với Công ty xổ số, doanh 

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

Chi cục 

Thuế 
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nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp 

bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng 

cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng 

làm đại lý bán đúng giá; doanh 

nghiệp bảo hiểm trả phí tích luỹ 

bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm 

không bắt buộc khác.  

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính  

59 Khai quyết toán thuế/ Hoàn thuế 

(trường hợp hoàn trước kiểm tra 

sau) đối với cá nhân cư trú có thu 

nhập từ tiền lương, tiền công quyết 

toán trực tiếp với cơ quan thuế. 

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 

 

60 Khai quyết toán thuế thu nhập cá 

nhân đối với tổ chức, cá nhân trả 

thu nhập từ tiền lương, tiền công  

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 

 

61 Khai thuế đối với cá nhân có tài 

sản cho thuê  

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 

 

62 Đăng ký người phụ thuộc (NPT) 

giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân 

có thu nhập từ tiền lương, tiền 

công 

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC; 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC   

Chi cục 

Thuế 

 

63 Khai thuế đối với cá nhân kinh 

doanh nộp thuế khoán  

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 

 

64 Khai thuế năm đối với cá nhân làm 

đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán 

hàng đa cấp và hoạt động kinh 

doanh khác chưa khấu trừ, nộp 

thuế trong năm 

 

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 

 

65 Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở 

khai thác tài nguyên 

Thông tư số 

152/2015/TT-BTC 

ngày 02/10/2015 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

66 Khai quyết toán thuế tài nguyên 

(trừ dầu thô, khí thiên nhiên). 

Thông tư số 

152/2015/TT-BTC 

ngày 02/10/2015 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 
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67 Khai phí bảo vệ môi trường đối 

với khai thác khoáng sản 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

68 Khai quyết toán phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng 

sản 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

69 Khai thuế bảo vệ môi trường đối 

với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

khai thác khoáng sản. 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

70 Khai thuế bảo vệ môi trường đối 

với than khai thác và tiêu thụ nội 

địa - Trường hợp than do Tập 

đoàn công nghiệp Than - Khoáng 

sản Việt Nam (Vinacomin) quản 

lý và giao cho các đơn vị thành 

viên khai thác, chế biến và tiêu 

thụ. 

Thông tư số 

152/2011/TT-BTC 

ngày 11/11/2011 

của Bộ Tài chính 

 

 

Chi cục 

Thuế 

 

71 Khai thuế tiêu thụ đặc biệt Thông tư số 

195/2015/TT-BTC 

ngày 24/11/2015 

của Bộ Tài chính; 

Chi cục 

Thuế 

 

72 Khai thuế môn bài Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

73 Khai thuế đối với tái bảo hiểm 

nước ngoài 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

74 Khai thuế đối với hãng vận tải  

nước ngoài 

Thông tư số 

26/2015/TT-BTC 

ngày 27/02/2015 

của Bộ Tài chính 

 

Chi cục 

Thuế 

 

75 Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

76 Khai thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp đối với hộ gia đình, cá 

nhân - Trường hợp khai thuế sử 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

Chi cục 

Thuế 
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dụng đất phi nông nghiệp phải nộp 

của năm 

của Bộ Tài chính 

77 Khai thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp đối với tổ chức - Trường 

hợp khai thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp phải nộp của năm. 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

78 Khai thuế đối với hãng hàng 

không nước ngoài 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

79 Khai lệ phí trước bạ nhà đất Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính; 

Thông tư số 

124/2011/TT-BTC 

ngày 31/8/2011 

của Bộ Tài chính; 

Thông tư số 

34/2013/TT-2013 

ngày 28/3/2013 

của Bộ Tài chính; 

Chi cục 

Thuế 

 

80 Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền 

đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ 

nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ 

gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

81 Khai lệ phí trước bạ đối với tài sản 

khác theo quy định của pháp luật 

về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền 

đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ 

nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ 

gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam) 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

82 Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân 

sách nhà nước 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

83 Khai quyết toán phí, lệ phí khác 

thuộc ngân sách nhà nước 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

84 Thông báo (đăng ký) phương pháp 

tính thuế của nhà thầu nước ngoài, 

nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

Chi cục 

Thuế 
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NTPNN) của Bộ Tài chính 

85 Khai thuế đối với Nhà thầu nước 

ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài  

nộp thuế GTGT theo phương pháp 

khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ 

lệ % tính trên doanh thu 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

86 Khai quyết toán thuế TNDN đối 

với Nhà thầu nước ngoài, Nhà 

thầu phụ nước ngoài  nộp thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ, 

nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính 

trên doanh thu 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

87 Khai thuế đối với nhà thầu nước 

ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài 

nộp thuế GTGT theo phương pháp 

tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế 

TNDN theo tỷ lệ % tính trên 

doanh thu đối với hoạt động kinh 

doanh và các loại thu nhập khác 

Thông tư số 

103/2014/TT-BTC 

ngày 06/08/2014 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

88 Khai quyết toán thuế đối với nhà 

thầu nước ngoài, nhà thầu phụ 

nước ngoài nộp thuế GTGT tính 

trực tiếp trên GTGT, nộp thuế 

TNDN theo tỷ lệ % tính trên 

doanh thu đối với hoạt động kinh 

doanh và các loại thu nhập khác 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

89 Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt 

in 

Thông tư 

số 37/2017/TT-

BTCngày 

27/4/2017 của Bộ 

Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

Quyết 

định 

2378/

QĐ-

BTC  

90 Báo cáo về việc nhận in hóa 

đơn/biên lai, cung cấp phần mềm 

tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về 

việc truyền hoá đơn điện tử của tổ 

chức trung gian cung cấp giải pháp 

hoá đơn điện tử 

Thông tư số 

26/2015/TT-BTC 

ngày 27/02/2015 

của Bộ Tài chính; 

Thông tư số 

39/2014/TT-BTC 

ngày 31/3/2014 

của Bộ Tài chính ; 

Thông tư số 

153/2012/TT-BTC 

ngày 17/9/2012 

của Bộ Tài chính;  

Thông tư số 

32/2011/TT-BTC 

Chi cục 

Thuế 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-37-2017-tt-btc-sua-doi-thong-tu-39-2014-tt-btc-206-2015-tt-btc-348311.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-37-2017-tt-btc-sua-doi-thong-tu-39-2014-tt-btc-206-2015-tt-btc-348311.aspx
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ngày 14/3/2011 

của Bộ Tài chính  

91 Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt 

in 

Thông tư 

số 37/2017/TT-

BTCngày 

27/4/2017 của Bộ 

Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

Quyết 

định 

2378/

QĐ-

BTC  

92 Báo cáo tình hình sử dụng hóa 

đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn 

Thông tư số 

39/2014/TT-BTC 

ngày 31/3/2014 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

93 Thông báo phát hành hóa đơn đặt 

in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực 

tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn 

điện tử. 

Thông tư 

số 37/2017/TT-

BTCngày 

27/4/2017 của Bộ 

Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

Quyết 

định 

2378/

QĐ-

BTC  

94 Thông báo về hóa đơn, Biên lai 

thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục 

sử dụng/ Thông báo kết quả hủy 

hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ 

phí 

Thông tư số 

39/2014/TT-BTC 

ngày 31/3/2014 

của Bộ Tài chính ;                                                            

Thông tư số 

153/2012/TT-BTC 

ngày 17/9/2012 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

95 Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm 

dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai 

thu tiền phí, lệ phí 

Thông tư số 

39/2014/TT-BTC 

ngày 31/3/2014 

của Bộ Tài chính;                                         

Thông tư số 

153/2012/TT-BTC 

ngày 17/9/2012 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 

 

96 Cấp hóa đơn lẻ Thông tư số 

39/2014/TT-BTC 

ngày 31/3/2014 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

97 Thông báo phát hành biên lai thu 

phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ 

phí đặt in/tự in 

Thông tư số 

153/2012/TT-BTC 

ngày 17/9/2012 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

98 Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai 

thu tiền phí, lệ phí 

Thông tư số 

153/2012/TT-BTC 

ngày 17/9/2012 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-37-2017-tt-btc-sua-doi-thong-tu-39-2014-tt-btc-206-2015-tt-btc-348311.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-37-2017-tt-btc-sua-doi-thong-tu-39-2014-tt-btc-206-2015-tt-btc-348311.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-37-2017-tt-btc-sua-doi-thong-tu-39-2014-tt-btc-206-2015-tt-btc-348311.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-37-2017-tt-btc-sua-doi-thong-tu-39-2014-tt-btc-206-2015-tt-btc-348311.aspx
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99 Đăng ký số lượng, loại tem rượu 

dự kiến sử dụng trong năm/ Mua 

tem rượu 

Thông tư số 

160/2013/TT-BTC 

ngày 14/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

100 Báo cáo tình hình sử dụng tem 

rượu, quyết toán tem rượu và báo 

cáo mất tem rượu. 

Thông tư số 

160/2013/TT-BTC 

ngày 14/11/2013 

của Bộ Tài chính 

  

101 Đăng ký huỷ và thông báo kết quả 

huỷ tem rượu 

Thông tư số 

160/2013/TT-BTC 

ngày 14/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

102 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với 

trường hợp có số thuế đầu vào 

chưa được khấu trừ hết theo quy 

định của pháp luật về thuế GTGT, 

hoặc đối với trường hợp đang 

trong giai đoạn đầu tư chưa có 

thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc 

bù trừ số thuế GTGT của hàng 

hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho 

dự án đầu tư cùng với việc kê khai 

thuế GTGT của hoạt động sản xuất 

kinh doanh; trường hợp xuất khẩu  

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

103 Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, 

máy móc, phương tiện vận tải 

chuyên dùng nằm trong dây 

chuyền công nghệ và vật tư xây 

dựng thuộc loại trong nước chưa 

sản xuất được cần nhập khẩu để 

tạo tài sản cố định của doanh 

nghiệp  

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

104 Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức, 

cá nhân trả thu nhập thực hiện 

quyết toán thay cho các cá nhân có 

ủy quyền quyết toán thuế (trường 

hợp hoàn trước kiểm tra sau) 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

105 Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với 

người nộp thuế sáp nhập, chia 

tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi 

sở hữu, chấm dứt hoạt động  

(trường hợp kiểm tra trước hoàn 

sau) 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

106 Hoàn các loại thuế, phí khác  Thông tư số Chi cục  
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156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Thuế 

107 Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối 

với Chuyên gia nước ngoài thực 

hiện các chương trình, dự án ODA 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

108 Giảm thuế thu nhập cá nhân đối 

với đối tượng nộp thuế gặp khó 

khăn do thiên tai, hoả hoạn; do bị 

tai nạn; mắc bệnh hiểm nghèo. 

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính  

Chi cục 

Thuế 

 

109 Miễn, giảm thuế tài nguyên đối 

với tổ chức, cá nhân khai thác tài 

nguyên theo quy định tại Điều 9 

Luật Thuế tài nguyên  

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

110 Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc 

biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, 

thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, 

thuế sử dụng đất nông nghiệp cho 

người nộp thuế gặp khó khăn do 

thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ 

theo quy định của pháp luật không 

có khả năng nộp thuế. 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

111  Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt 

nước. 

Thông tư số 

77/2014/TT-BTC 

ngày 16/6/2014 

của Bộ Tài chính. 

Chi cục 

Thuế 

 

112 Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất Thông tư số 

76/2014/TT-BTC 

ngày 16/6/2014 

của Bộ Tài chính. 

Chi cục 

Thuế 

 

113 Miễn, giảm thuế đối với cá nhân 

kinh doanh nộp thuế khoán ngừng 

kinh doanh 

Thông tư số 

92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính . 

Thông tư số 

95/2016/TT-BTC 

ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính. 

Chi cục 

Thuế 

 

114 Không tính tiền chậm nộp/Miễn 

tiền chậm nộp tiền thuế 

Thông tư số 

26/2015/TT-BTC 

ngày 27/02/2015 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

115 Nộp dần tiền thuế nợ  Thông tư số Chi cục  
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156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Thuế 

116 Gia hạn nộp thuế Thông tư số 

26/2015/TT-BTC 

ngày 27/02/2015 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

117 Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

118 Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ 

thuế 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

119 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế  Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

120 Thông báo phương pháp trích 

khấu hao tài sản cố định  

Thông tư số 

96/2015/TT-BTC 

ngày 22/6/2015 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

121 Cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế 

đã nộp ngân sách nhà nước  

Thông tư số 

84/2016/TT-BTC 

ngày 17/6/2016 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

122 Đề nghị điều chỉnh sai sót liên 

quan đến khoản nộp ngân sách nhà 

nước 

Thông tư số 

84/2016/TT-BTC 

ngày 17/6/2016 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 
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2. Thủ tục hành chính đã bãi theo Quyết đinh 2369/QĐ-BTC  

36 Chuyển đổi áp dụng phương pháp 

tính thuế giá trị gia tăng 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính;  

Thông tư số 

219/2013/TT-BTC 

ngày 31/12/2013 

của Bộ Tài chính; 

Chi cục 

Thuế 
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3. Thủ tục thay thế theo Quyết đinh 2369/QĐ-BTC  

90 Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt 

in 

Thông tư số 

39/2014/TT-BTC 

ngày 31/3/2014 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

92 Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt 

in 

Thông tư số 

39/2014/TT-BTC 

ngày 31/3/2014 

của Bộ Tài chính 

Chi cục 

Thuế 

 

94 Thông báo phát hành hóa đơn đặt 

in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực 

tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn 

điện tử 

Thông tư số 

26/2015/TT-BTC 

ngày 27/02/2015 

của Bộ Tài chính; 

 Thông tư số 

39/2014/TT-BTC 

ngày 31/3/2014 

của Bộ Tài chính;                                                                    

Thông tư số 

32/2011/TT-BTC 

ngày 14/3/2011 

của Bộ Tài chính; 

Chi cục 

Thuế 
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4. Thủ tục hành chính không có trong quyết đinh 1500/QĐ-TCT   

123 Tờ khai tiền sử dụng đất  Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính; 

Chi cục 

Thuế 

 

 

 

CHI CỤC THUẾ HUYỆN NGHI XUÂN 

  

 

 

 

 

 


