
Phụ lục 01 
DANH MỤC NGÀNH NGHÈ 

TÍNH THUÉ GTGT, THUẾ TNCN THEO TỶ LỆ % TRÊN 
DOANH THU ĐÓI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 
của Bộ Tài chỉnh) 

STT Danh mục ngành nghề 

Tỷ lệ 
% tính 
thuế 

GTGT 

Thuế 
suất 
thuế 

TNCN 

1. Phân phối, cung cấp hàng hoá 

- Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị 
hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng). 1% 0,5% 

2. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 

- Dịch vụ lưu trú gồm: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú 
ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; hoạt 
động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn cho sinh viên, công 
nhân và những đôi tượng tương tự; hoạt động cung câp cả 
cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và/hoặc các phương tiện 
giải trí. Hoạt động lưu trú không bao gồm: Hoạt động 
cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn được coi như cơ sở thường 
trú như cho thuê căn hộ hàng tháng hoặc hàng năm được 
phân loại trong ngành bất động sản theo quy định của 
pháp luật về Hệ thông ngành kinh tế của Việt nam. 
- Dịch vụ bốc xếp hàng hoá và hoạt động dịch vụ hỗ trợ 
khác liên quan đến vận tải như kinh doanh bến bãi, bán 
vé, trông giữ phương tiện; 
- Dịch vụ bưu chính, chuyển phát thư tín và bưu kiện; 
- Dịch vụ môi giới, đấu giá và hoa hồng đại lý; 
- Dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kế toán, kiểm 
toán; dịch vụ làm thủ tục hành chính thuê, hải quan; 
- Dịch vụ xử lý dữ liệu, cho thuê cổng thông tin, thiết bị 
công nghệ thông tin, viễn thông; 
- Dịch vụ hỗ trợ văn phòng và các dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh khác; 
- Dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, vũ trường, bi-a, 
internet, game; 
- Dịch vụ may đo, giặt là; cắt tóc, làm đầu, gội đầu; 

5% 2% 
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- Dịch vụ sửa chữa khác bao gôm: sửa chữa máy vi tính 
và các đồ dùng gia đình; 
- Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát thi công xây dựng cơ 
bản; 
- Các dịch vụ khác; 
- Xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu (bao 
gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp). 

- Cho thuê tài sản gồm: 

+ Cho thuê nhà, đất, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi trừ 
dịch vụ lưu trú 

+ Cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không 
kèm theo người điều khiển. 
+ Cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ 

5% 5% 

- Làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp - 5% 

3. Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây 
dựng có bao thầu nguyên vật liệu 

3. 

- Sản xuất, gia công, chế biến sản phẩm hàng hóa; 
- Khai thác, chế biến khoáng sản; 
- Vận tải hàng hóa, vận tải hành khách; 
- Dịch vụ kèm theo bán hàng hốa như dịch vụ đào tạo, 
bảo dưỡng, chuyển giao công nghệ kèm theo bán sản 
phẩm; 
- Dịch vụ ăn uống; 
- Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị, 
phương tiện vận tải, ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác; 
- Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu (bao gồm 
cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp). 

3% 1,5% 

4. Hoạt động kỉnh doanh khác 4. 

- Hoạt động sản xuất các sản phẩm thuộc đối tượng tính 
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất 
thuế GTGT 5%; 

2% 1% 

4. 

- Hoạt động cung cấp các dịch vụ thuộc đối tượng tính 
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất 
thuế GTGT 5%; 

2% 1% 

4. 

- Các hoạt động khác chưa được liệt kê ở các nhóm 1,2,3 
nêu trên; 

2% 1% 

4. 

- Các dịch vụ khác không chịu thuế GTGT. -

1% 
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Phu luc 02 • • 

DANH MỤC MẪU BIÉU ĐÓI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH 
VÀ MẢƯ BIẺU ĐỐI VỞI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 
của Bộ Tài chính) 

STT Mẩu số Tên Mau biểu 

Nhóm 01 - Cá nhân kỉnh doanh 

1 01/CNKD 

Tờ khai thuế đối với cá nhân kỉnh doanh 
(Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo 
phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp 
thuế theo từng lần phát sinh ) 

2 01-1/BK-CNKD 

Phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh 
(Kèm theo Tờ khai 01/CNKD trong trường hợp 

to chức khai thay cho nhiều cả nhân kinh 
doanh) 

3 01/TBTDK-CNKD 

Thông báo về việc dự kiến doanh thu, mức 
thuế khoán 
(Áp dụng cho cá nhân kỉnh doanh nộp thuế theo 
phương pháp khoán) 

4 01/TBT-CNKD 
Thông báo về việc nộp thuế 
(Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo 
phương pháp khoán) 

5 01/CKTT-CNKD Bảng công khai thông tín cá nhân kỉnh doanh 
nộp thuế theo phương pháp khoán 

6 01 /BC-SDHĐ-CNKD 
Báo cáo sử dụng hoá đơn đối với cá nhân 
kỉnh doanh nộp thuế theo phương pháp 
khoán 

7 01/TTS 
Tờ khai đối vói hoạt động cho thuê tài sản 
(Áp dụng cho cá nhân có hoạt động cho thuê tài 
sản) 

8 01-1/BK-TTS 

Phụ lục bảng kê chỉ tiết hợp đồng cho thuê 
tài 'sảii 
(Áp dụng cho cá nhân cho thuê tài sản hoặc tố 
chức khai thay) 

9 01/XSBHĐC Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 
(Áp dụng cho Công ty xo so kiến thiết, doanh 
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nghiệp bảo hỉêm, doanh nghiệp bán hàng đa 
cấp trả tiền hoa hông cho cá nhân trực tiếp kỷ 
hợp đồng làm đại lỷ bán đúng giả; doanh 
nghiệp bảo hiếm thu phí tích lũy bảo hiếm nhân 
thọ, bảo hiếm không bắt buộc khác) 

10 01-1 /BK-XSBHĐC 

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh 
doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý 
bảo hiểm, bán hàng đa cấp 
(Kèm theo Tờ khai 01/KK-XSBHĐC tháng cuối 
cùng trong năm hoặc quỷ IV) 

11 01/TKN-XSBHĐC 

Tờ khai thuế năm 
(Áp dụng cho cá nhân làm đại lỷ bảo hiếm, đại 
lý xo số, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh 
doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế ừ-ong năm) 

Nhóm 02 - Cá nhân tự khai thuế đối vói tiền lương, tiền công 

12 02/KK-TNCN 

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 
(Áp dụng cho cả nhân cư trú và cá nhân không 
cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai 
thuê trực tiếp với cơ quan thuế) 

13 02/QTT-TNCN 
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 
(Áp dụng cho cá nhản có thu nhập từ tiền 
lương, tiền công) 

14 02-1/BK-QTT-TNCN 

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ 
thuôc 

• 

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cả 
nhản mẫu sổ 02/KK-TNCN) 

15 02/ĐK-NPT-TNCN Đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ 
gia cảnh 

16 02/TB-MST-NPT Thông báo mã số thuế.người phụ thuộc 

17 02/UQ-QTT-TNCN Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá 
nhân 

18 02/CK-TNCN Bản cam kết 
7 X Nhóm 03- Cá nhân chuyên nhượng bat động sản 

19 03/BĐS-TNCN 

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 
(Ap dụng cho cá nhãn có thư nhập từ chuyển 
nhượng bãt động sản; thu nhập từ nhận thừa kể 
và nhận quà tặng là bất động sản) 

20 03/TBT-BĐS-TNCN Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân đối với 
cá nhân chuyển nhượng bất động sản 
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Nhóm 04 - Cá nhân tự khai thuế đối với các loại thu nhập khác 

21 
04/CNV-TNCN 

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 
(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ 
chuyến nhượng vốn, cả nhân chuyến nhượng 
chứng khoản khai trực tiếp với cơ quan thuế) 

22 04/TBT-CNV-TNCN Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân đối vói 
cá nhân chuyển nhượng vốn 

23 04/ĐTV-TNCN 
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 
(Áp dụng cho cả nhân nhận co tức bang co 
phiếu, lợi tức ghi tăng von khi chuyên nhượng) 

24 04/TKQT-TNCN 
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 
(Áp dụng cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng 
không phải là bất động sản) 

25 04/TBT-TKQT-TNCN Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân đối với 
thu nhập từ thừa kế, quà tặng 

26 04/NNG-TNCN 

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 
(Áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ kỉnh 
doanh, đầu tư von, bản quyền, nhượng quyển 
thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài) 

Nhóm 05 - Tẩ chức, cá nhân trả thu nhâp khấu trừ thuế đối vói tiền 
lương, tiền công 

27 05/KK-TNCN 
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 
(Áp dụng cho tổ chức, cả nhãn trả các khoản 
thu nhập từ tiền lương, tiền công) 

28 05/QTT-TNCN 

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 
(Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu 
thuế 
từ tiền lương, tiền công cho cả nhân) 

29 05-1/BK-QTT-TNCN 

Phụ lục bảng kê chỉ tiết cá nhân thuộc diện 
tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần 
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cả 

nhân mẫu sổ 05/QTT-TNCN) 

30 05-2/BK-QTT-TNCN 

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện 
tính thuế theo thuế suất từng phần 
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuê thu nhập cả 
nhân mẫu sổ 05/QTT-TNCN) 

31 05-3/BK-QTT-TNCN 

Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc 
giảm trừ gia cảnh 
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuê thu nhập cả 

nhân mẫu sổ 05/KK-TNCN) 
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32 05/DS-TNCN 

Danh sách cá nhân nhận thu nhập 
(Dành cho to chức, cá nhân trả thu nhập giải 
thế, chẩm dứt hoạt động có phát sinh trả thu 
nhập nhưng không phát sinh khẩu trừ thuế thu 
nhập cá nhân) 

Nhóm 06 - Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ đối vói đầu tư 
vốn, chuyển nhượng CK, bản quyền, nhượng quyền thương mại, 
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 nhận chuyển 
nhượng vốn của cá nhân không cư trú 

33 06/TNCN 

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 
(Áp dụng cho tổ chức, cả nhân frả thu nhập 
khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư von, từ 
chuyên nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ 
nhượng quyển thương mại, từ trúng thưởng của 
cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh 
doanh của cả nhân không cư trú; to chức, cá 
nhản nhận chuyên nhượng vốn của cá nhân 
không cư trú) 

Nhóm 07 - Mau đơn đề nghị 

34 07/CTKT-TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu 
nhập cá nhân 

Nhóm 08 - Miễn giảm thuế 

35 08/MGT-TNCN Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân 

Nhóm 09 - Xác nhân • 

36 09/XN-NPT-TNCN Bản kê khai về ngưòi phải trực tiếp nuôi 
dưỡng 

Mẩu biểu khác 

37 CTT50 Biên lai thuế 

54 



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

TỜ KHAI THUÉ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH 
(Áp dụng cho cá nhân kỉnh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh 

nộp thuế theo từng lần phát sinh ) 

[01] Kỳ tính thuế: 
• Năm (Từ tháng đến tháng ) 

I I Tháng ....năm hoặc quý năm 
, Lần p 

[021 Lần đầu: 

[04]Người nộp thuế: 
[05] Mã số thuế: 

[06] Ngành nghề kinh doanh 

[07] Diện tích kinh doanh: [07a] Đi thuê I I 
[08] Số lượng lao động sử dụng thường xuyên: 

[09] Thời gian hoạt động trong ngày từ giờ đến giờ 
[10] Địa chi kinh doanh: 
[11] Điện thoại: [12] Fax: [13] Email: 
[14] Văn bản uỷ quyền khai thuế (nếu có): Ngày ... tháng....năm 
[15] Tên đại lý thuế (nếu có): 

[16] Mã số thuế: -

[17] Địa chỉ: 
[18] Quận/huyện: [19] Tỉnh/thành phố: 
[20] Điện thoại: [21] Fax: [22] Email: 
[23] Hợp đồng đại lý thuế: số: Ngày: 
[24] Tên của tể chức khai thay (nếu có): 

[25] Mã số thuế: -

[26] Địa chỉ: 
[27] Điện thoại: [28] Fax: [29] Email: 

A. KÊ KHAI THUỀ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT), THUÉ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN) 
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

Chỉ 
tiêu 

Thuế Giá trị gia 
tăng (GTGT) 

Thuế Thu nhập cá 
nhân (TNCN) 

STT Nhóm ngành nghề Chỉ 
tiêu Doanh Sổ thuế Doanh Sổ thuế 
Chỉ 
tiêu 

thu phát sinh thu phát sinh 
(a) (b) íc) (dì 

1 Phân phôi, cung câp hàng hóa 
(Tỳ lệ thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0,5%) 

[30] 

Mầu số: 01/CNKD 
Ban hành kèm theo Thông tư 

sẻ 92/2015/TT-BTC ngày 
15/6/2015 cùa Bộ Tài Chính 

lát sinh: Ngày ... tháng nãm. 
• Ị03j BỔ sung lần thứ: • 



2 
Dịch vụ, xây dựng không bao thâu 
nguyên vật liệu 
(Tỷ lệ thuế ỎTGT 5%, thuế TNCN 2%) 

[31] 

3 

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gẳn với 
hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên 
vật liệu 
(Tỳ lê thuế GTGT 3%, thuế TNCN 1.5%) 

[32] 

4 Hoạt động kinh doanh khác 
(Tỷ ỉệ thùế GTGT 2%, thuế TNCN Ị%) 

[33] 

Tổng cộng: [34] 

Xác định nghĩa vụ thuế TNCN phải nộp: 
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu Mã Chỉ 
tiêu Số tiền 

1 Doanh thu tính thuế TNCN do kinh doanh trong khu kinh tế [35] 
2 Số thuế TNCN được giảm trong khu kinh tế [361 
3 Số thuế TNCN phải nộp [37]=[34d]-[36] [37] 

B. KÊ KHAI THUÉ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (TTĐB) 

STT 

(1) 

Hàng hoá, dịch vụ chịu 
thuế tiêu thụ đặc biệt 

(TTĐB) 
(2) 

Mã chỉ 
tiêu 

(3) 

Đơn 
vị tính 

(4) 

Doanh thu 
tính thuế 

TTĐB 
(5) 

Thuế 
suất 

(6) 

Số thuế phải nộp 

(7) 
1 Hàng hoá, dich vu A [38a] ơ)=(5)*(6) 
2 Hàng hoá, dich vu B [38b] 
3 

Tổng cộng: [38] 

c. KÊ KHAI THUÉ/PHÍ BẢO VÊ M< 31 TRƯ( DfNG HOẢC THUÉ TÀI NGUYÊN 

STT 

(1) 

Chỉ tiêu 

(2) 

Mã 
chỉ 
tiêu 

(3) 

Đon 
vị tính 

(4) 

Sản 
lượng/ Số 

lượng 

(5) 

Giá tính 
thuế tài 
nguyên/ 

mức thuế 
hoặc phí 
BVMT 

(6) 

Thuế 
suất 

(7) 

Số thuế 
phải nộp 

(8) 
1 Khai thuế tài nguyên 

1.1 Tài nguyên c Ị39aỊ (8)=(5)*(6) 
*(7) 

1.2 Tài nguyên D [39bl 

Tổng cộng [39] 
2 Khai thuế bảo vệ môi trường 

2.1 Hàng hoá E... Ị40a] (8)=(5)*(6) 
2.2 Hàng hoá G... [40b] 



Tông cộng [40] 
3 Khai phí bảo vệ môi trường 

3.1 Hàng hoá H.ễ. [41a] (8)=(5)*(6) 
3.2 Hàng hoá K... [41b] 

Tổng cộng [411 

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

,ngày thảng. năm 
NGƯỜI NỘP THUỂ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

Ghi chủ: 

- Tại chi tiêu doanh thu, sản lượng: Nếu là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì 
kê khai doanh thu, sản lượng dự kiến trung bình 1 tháng trong năm; Neu là cả nhân kinh doanh khai 
doanh thu theo từng lân phát sinh thì kê khai doanh thu, sản lượng phát sinh theo từng lân phát sinh. 

- Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kỉnh doanh với tổ chức thì tổ chức khai thay 
kèm theo Tờ khai 01/CNKD Phụ lục Bảng kê chi tiết cả nhân kinh doanh theo mâu 01-1/CNKD và 
không phải khai các chi tiêu từ [04] đến [14]. 

- Phần c chi áp dụng đổi với cả nhân được cấp phép khai thác tài nguyên khoảng sản. 

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





Phụ lục 
BẢNG KÊ CHI TIÉT CÁ NHÂN KINH DOANH 

Mầu số: 01-l/BK-CNKD 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

92/2015/TT-BTC ngay 
15/6/2015 ciki Bộ Tài chính) 

(Kèm theo Tờ khai 01/CNKD trong trường hợp tố chức khai thay cho nhiều cả nhãn kinh doanh) 

[01] Kỳ tính thuế: - Năm ... (Từ tháng ế.. .đến tháng .. ẵ.) 
- Tháng năm hoặc quý năm. 
- Lần phát sinh: tháng... .năm.... 

[02] Tổ chức khai thay: 

[03] Mã số thuế: 
[04] Tên đại lỷ thuế (nều có) 
[05] Mã số thuế: 

Đơn vị tính: Đông Việt Nam 

STT 

[06] 

Họ và 
tênNNT 

[07] 

Mã số 
thuế 

[08] 

Số 
CMND/ 

Hộ 
chiếu 

[09] 

Doanh 
thu 

trong 
kỳ 

[10] 

Doanh thu thuộc 
diện chịu thuế 

Tổng Ẩ 
SÔ 

[11] 

Trong đó: 
Làm việc 

trong KKT 
\ Ì 2 \  

Số thuế 
GTGT 
phát 
sinh 

[13] 

Số thuế 
TNCN 
phát 
sinh 

[14] 

Sổ thuế 
TNCN 
được 
giảm 

trong khu 
kỉnh tể 

[15] 

Số thuc 
TNCN phải 

nộp 

[16]=[14Ị-I15] 

mẶ _Ắ i 1 Ắ Tong sô thue 
phải nộp 

[17M1J]+|16| 

2 

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 THUÉ >ngày ..tháng năm 
Họ và tên ' NGƯỜI Nộp THUẾ hoặc 
Chứng chỉ hành'nghê sô:.n ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 

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



Mầu số: 01/TBTDK-CNKD 
(Ban hành kèm theo Thông lư so 

92/2015/TT-BTC ngay 
ì5/6/2015 cùa Bộ Tài chính) 

CỤC THUÊ 
CHI CỤC THUÉ 

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

Số: /TB-CCT ., ngày tháng năm 

THÔNG BÁO 
về việc dự kiến doanh thu, mức thuế khoán • • 7 

(Áp dụng cho cá nhân kỉnh doanh nộp thuế theo phương pháp khoản) 

Kính gửi: Ông/ bà (tên người nộp thuế) 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Quản lý thuế sổ 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn 
thi hành; 

Căn cứ Tờ khai thuế của Ông/Bà....(tên người nộp thuế) ; Xét đề 
nghị của Đội thuế , Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Đội Kê khai 
và Kế toán thuế; 

Chi cục Thuế ....(tên cơ quan thuế).... thông báo mức doanh thu khoán dự kiến 
và mức thuế khoán dự kiến phải nộp của Ong/Bà và công khai thông tin của các cá 
nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (biểu kèm theo). 

Cơ quan thuế thực hiện niêm yết công khai toàn bộ thông tin về cá nhân kinh 
doanh nộp thuế theo phương pháp khoán cùng địa bàn tại (địa điểm niêm yết 
công khai) từ ngày 20 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 12. 

Nếu có ý kiến phản hồi, đề nghị Ông/Bà liên hệ với cơ quan thuế chậm nhất 
trước ngày 31 tháng 12 để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể theo số điện thoại: 

; hoặc fax: ắẾ.; hoặc hòm thư điện tử: ; hoặc bộ phận một 
cửa Chi cục Thuế (tên Chi cục Thuế) - địa chỉ: 

Chi cục Thuế (tên cơ quan thuế)....thông báo để Ông/bà được biết./, ịt 

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO THUÉ THỦ TRƯỞNG cơ QUAN THUẾ 
ngày tháng. năm.... (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

1 



Mẩu số: 01/TBT-CNKD 
(Ban hành kèm theo Thông 
lư số 92/2015/TT-BTC ngày 
15/6/2015 cùa Bộ Tài chính) 

CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHI CỤC THUỂ ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-CCT , ngày thảng năm 

• Thông báo lần đầu trong năm 
• Thông báo điều chỉnh trong năm 

THÔNG BÁO 
* rẦ • A Ạ ii Ậ Vê việc nộp thuê 

(Ấp dụng cho cả nhân kỉnh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) 

Kính gửi: Ông/ bà (tên người nộp thuế) 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Quản lý thuế sổ 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Tờ khai thuế của Ông/Bà....(tên người nộp thuế)... và biên bản họp 
Hội đồng tư vấn thuế xã (phường, thị trấn) ; Xét đề nghị của Đội 
thuế , Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Đội Kê khai và Ké 
toán thuế; 

Chi cục Thuế ....(tên cơ quan thuế).... thông báo số tiền thuế Ông/Bà phải 
nộp như sau: 

1. Cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế 
Thu nhập cá nhân: 

2ẵ Số thuế môn bài phải nộp trong năm: đồng. Tiểu mục 

3. Tổng số thuế khoán phải nộp trong năm: đồng. 

Cụ thể như sau: 
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

STT Loại thuế/phí 
ru"** Ẩ Tiêu số thuế/phí phải nộp 

STT Loại thuế/phí muc • Quýl Quý n Quý m Quý IV 

1 Thuế Giá ữị gia tăng 

2 Thuế Thu nhập cá nhân 

I 



3 Thuế Tiêu thụ đặc biệt 

4 Thuế Tài nguyên 

5 Phí Bảo vệ môi trường 

6 Thuế Bảo vệ môi trường 

4ệNơi nộp thuế: 

• Nộp cho uỷ nhiệm thu:.ắ.(Téw uỷ nhiệm thu)..., địa chỉ 

• Nộp tại trụ sở cơ quan Thuế: địa chỉ 

• Nộp tại kho bạc: địa chỉ 

• Nộp tại ngân hàng: địa chỉ 

5. Thời hạn nộp thuế 

5.1. Thuế môn bài nộp chậm nhất là ngày 

5.2 Đối với các loại thuế nộp theo quý thì thời hạn nộp tiền chậm nhất là 
ngày cuối cùng của quý. 

Quá thời hạn nộp thuế nêu trên mà chưa nộp đủ số tiền thuế theo Thông báo 
này vào ngân sách nhà nước thì Ông/Bà phải chịu nộp tiền chậm nộp theo quy định 
của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, 
Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các Luật về thuế và các văn bản hướng dẫn 
thi hành. 

Cơ quan thuế gửi kèm theo Thông báo lần đầu trong năm Bảng công khai 
thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. 

Cơ quan thuế công khai thông tin cá nhân nộp thuế khoán trên trang thông 
tin điện tử ngành thuế (http://gdt.gov.vni và tại (địa điểm niêm 
yết) từ ngày 30 tháng 01 hàng năm. 

Nếu có ý kiến phản hồi, đề nghị Ông/Bà liên hệ với (tên cơ quan thuế).... 
theo số điện thoại: địa chỉ: để được 
hướng dẫn cụ theể 

Chi cục Thuế (tên cơ quan thuế)....thông báo để Ông/bà được biết và 
thực hiện./. 

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO THUÉ THỦ TRƯỞNG cơ QUAN THUÉ 
..., ngày tháng. năm.... (Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 
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cục THUẾ: 
CHI CỤC THUÉ: 
Xã/Phường: 

BẢNG CÔNG KHAI THÔNG TIN 
CÁ NHÂN KINH DOANH NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN 

Năm 

Công khai mức dự kiến • 
Công khai mức chính thức • 

Đơn vị tính: Đông Việt Nam 

STT Tên hô kinh • 

doanh 
Đia chỉ kinh • 

doanh 
Ngành nghề 
kinh doanh 

Cá nhân kê khai Cơ quan thuế tính 

STT Tên hô kinh • 

doanh Mã số thuế 
Đia chỉ kinh • 

doanh 
Ngành nghề 
kinh doanh Doanh thu 

Thuê phải 
nộp 

Doanh thu 
Thuê phải 

nộp 

[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] 

1 

2 

Mầu số: OI/CKTT-CNKD 
(Ban hành kèm ì heo Thông lư số 

92/2015/TT-BTC ngay 
ỉ5/6/2015 cua Bộ Tài chính) 

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

, ngày tháng năm.... 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN THUÉ 

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dâu) 





BÁO CÁO 
Sử dụng hoá đơn 

(Áp dụng đối với cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoản) 

Mầu số: 01/BC-SDHĐ-CNKD 
(Ran hành kèm theo 'ỉ hông tư so 

92/2015/ĨT-BTC ngay 
ỉ 5/6/2015 cùa Bộ Tài chính) 

[02]Ngirời nộp thuế: 
[03]Mã số thuế: 
[04]Địa chỉ: 

[01]Kỳ tính thuế: Quý năm. 

A. TÌNH HÌNH sử DỤNG HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG 
Sổ tần đầu kỳ, mua/phát hành 

trong kỳ 
Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ 

Tồn cuối kỳ 

Ký hiệu 
mẫu 
hoá 
đơn 

Ký hiệu 
hoá đon 

Số tồn 
đầu kỳ 

Sô mua/ 
phát 
hành 

trong kỳ 

Tổng số sử dụng, 
xóa bỏ, mất, hủy 

Trong đó 

STT 

Ký hiệu 
mẫu 
hoá 
đơn 

Ký hiệu 
hoá đon Tông 

sổ 

Số tồn 
đầu kỳ 

Sô mua/ 
phát 
hành 

trong kỳ 

Tổng số sử dụng, 
xóa bỏ, mất, hủy Số 

lượng 
đã sử 
dụng 

Xóa bỏ Mất Huỷ 

Từ 
số 

Đến 
số 

Từ 
sổ 

Đến 
sô 

Từ 
số 

Đên 
số 

Cộng 

Số 
lượng 
đã sử 
dụng SỐ 

lượng 
Số SỐ 

lượng Số 
SỐ 

lượng 
Số Từ 

số 
Đên 
số 

Sô 
lượng 

[05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] 1151 [16] [17] [18Ị [191 120] [21] [22] [23] [24] [25] 

1 

2 

B. CHI TIÉT DOANH THU TÍNH THUẾ THEO HOÁ ĐƠN 
I. KHAI THUẾ GTGT, TNCN Đơn vị tỉnh: đồng Việt Nam 

Chỉ 
tiêu 

Doanh thu theo hoá Sô thuê phải nộp 

STT Nội dung Chỉ 
tiêu 

đơn 

(a) 

Thuế GTGT 

(b) 

Thuế TNCN 

(c) 



1 Hoạt động phân phôi, cung câp hàng hoá [26] 

2 Hoạt động dịch vụ, xây dựng không bao thâu nguyên vật liệu [27] 

3 Hoạt động sản xuât, vận tải, dịch vụ có găn với hàng hoá, xây 
dựng có bao thầu nguyên vật lũệũ [28] 

4 Hoạt động kinh doanh khác [29] 

5 Tông cộng [30] 

IIỆ KHAI CÁC LOẠI THUÉ KHÁC 

STT Nội dung Chỉ 
tiêu 

Doanh thu, sản lượng, số lượng tính thuế 

(a) 

Sô thuê phải nộp 

(b) 

1 Khai thuê TTĐB [31] 

2 Khai thuê tài nguyên [32] 1 • 

3 Khai thuể bảo vệ môi trường [33] 

4 Khai phí bảo vệ môi trường [34] 

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, ]L 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ , ngày tháng. năm 
Họ và tên: ệ'... ẾỄ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
Chứng chỉ hành nghề số: (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 



II. Người phụ thuộc chưa có MST/CMND/HỘ chiếu 

Thông tin trên giẩy khai sinh Thời gian được 

Nơi đăng ký 
Quốc 
tịch 

Quan hệ 
vói 

người 
nộp thuế 

tính g 
tron 

iảm trừ 
Ị năm 

STT Họ và tên 
Ngày sinh Số Quyên 

số 
Quổc gia Tinh/ 

Thành 
phố 

Quận/ 
Huyện 

Phường/ 
Xã 

Quốc 
tịch 

Quan hệ 
vói 

người 
nộp thuế Từ 

tháng 
Đến 

tháng 

[18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 

1 

2 
. . .  

(MST: Mã sổ thuế; CMND: Chứng minh nhân dân) 

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

...,ngày thảng năm 
NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 

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

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ 
Họ và tên: 
Chứng chỉ hành nghê số:ắ4 



BẢNG KÊ 
GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC 

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhãn mẫu sổ 02/QĨT-TNCN) 
[01] Kỳ tính thuế: Năm (Từ tháng .. ./ắ.. đến tháng.. ổ/) 

[02] Tên người nộp thuế: 

[03] Mã số thuế: 

[04] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: 

[05] Mã số thuế: 

[06] Số CMND/ Số hộ chiéu vợ (chồng): 
[07] Tên đại lý thuế (nếu có): 

[08] Mã số thuế: 

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

I. Người phụ thuộc đã có MST/CMND/HỘ chiếu 

STT Họ và tên Ngày sinh Mã số tbuế Quốc tịch SỐ CMND/ 
Quan hệ với 
người nộp 

thuế 

Thời gian được tính giảm 
trừ trong năm 

STT Họ và tên Ngày sinh Mã số tbuế Quốc tịch 
Hộ chiếu 

Quan hệ với 
người nộp 

thuế 
Từ tháng Đến tháng 

[09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 

1 

2 ĩ 

3 
... 

I 

Mầu số: 02-1 /BK-QTT-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

sổ 92/2015/TT-BTC ngày 
15/6/2015 cúa Bộ Tài chính) 



e Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ [33] VNĐ 

4 Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28] [34] VNĐ 

5 
Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh 
trong kỳ [35] VNĐ 

6 

Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ 
[3 6]=[3 7]+[3 8]+[3 9] + [40] [36] VNĐ 

6 

a Đã khấu trừ [37] VNĐ 

6 b Đã tạm nộp [38] VNĐ 6 

c Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có) [39] VNĐ 

6 

d Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán 
vắt năm [40] VNĐ 

7 

Tổng sổ thuế TNCN được giảm trong kỳ 
[41] [42]+[43] [41] VNĐ 

7 a 
Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc 
trong khu kinh tế [42] VNĐ 7 

b Tổng số thuế TNCN được giảm khác [43] VNĐ 

8 
Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ 
[44]=[35]-[36]-[41]>=0 

[44] 
VNĐ 

9 

Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ 
[45] = [35]-[36]-[41]<0 

[45] 
VNĐ 

9 a 

Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [46]=[47]+[48] [46] VNĐ 

9 a 
Trong đó: 

Số thuế hoàn trả vào tài khoản 
người nộp thuế [47] VNĐ 

9 a 
Trong đó: 

Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp 
Ngân sách nhà nước khác [48] VNĐ 

9 

b 
Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ 
sau [49]=[45] - [4 6] [49] VNĐ 

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 'Ẽ '^gừy thề"g nắm 

Họ và tên: NỘP THUẾ hoặc 
-L u- i.ệ''ễ "ũ'ễ "ũ*" - ĐAI DIÊN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Chứng chỉ hanh nghê SÔ: Ế Y , , 

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



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

Mầu số: 02/QTT-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông lư sổ 

92/2015/ĨT-BTC ngay 
15/6/2015 của Bô Tài chính> 

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUÉ THU NHẬP CÁ NHÂN 
(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công) 

[01] Kỳ tính thuế: Năm (từ tháng .. ẵ/.. ệ đến tháng.. ề/. ằ. ễ) 
[02] Lần đầu: Ị I [03] Bổ sung lần thứ: ị I 

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.ề 

12] Số tài khoản ngân hàng (nếu có): [12a] Mờ tại: 

13] Tên đại lý thuế (nếu có): 

14] Mã số thuế: 

15] Địa chỉ: 

16] Quận/huyện: [17] Tỉnh/thành phố: 

18] Điện thoại: [19] Fax: [20] Email: 

21] Hợp đồng đại lý thuế: số: Ngày: 

STT Chỉ tiêu Mã chỉ 
tiêu 

Đơn vị 
tính 

Sổ tiền/Sổ 
người 

Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ 
[22]=[23]+[26] [22] VNĐ 

Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam [23] VNĐ 

1 a 
Trong đó: 

Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm 
thuế [24] VNĐ 

Trong đó: 
Tổng TNCT được miễn giảm theo 
Hiệp định [25] VNĐ 

b Tổĩíg TNCT phát sinh ngoài Việt Nam [26] VNĐ 

2 Số người phụ thuộc [27] Người 

Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33] [28] VNĐ 

a Cho bản thân cá nhân [29] VNĐ 

3 b Cho những người phụ thuộc được giảm trừ [30] VNĐ 

c Từ thiện, nhân đạo, khuyến học [31] VNĐ 

d Các khoản đóng bảo hiểm được trừ [32] VNĐ 



e Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ [29] 

5 Tổng thu nhập tính thuế [30] 

6 Tổng số thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ [31] 

7 Tổng thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế [32] 

8 Tổng số thuế thu nhập cá nhân được giảm [33] 

9 Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp [34] 

II Cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công: 

1 Tổng thu nhập tính thuế [35] 

2 Mức thuế suất [36] 

3 Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp [37] 

(Trường hợp cả nhân được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đảnh thuế hai y 
lần, đề nghị nộp Hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo quy định.) 

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 chi hành nghề số: 

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

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



Mau số: 02/KK-TNCN 7 
(Ban hành kèm theo Thông tư so 

92/20ỉ 5/ĨT-BTC ngay 
15/6/2015 cùa Bộ Tài chính) 

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

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 
(Áp dụng cho cá nhân cư trú và cả nhân không cư trú cỏ thu nhập từ tiền lương, tiền 

công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế) 

[01] Kỳ tính thuế: Quý.. .(Từ tháng...ằđến tháng....)Năm 
[02] Lần đầu: Q [03] Bổ sung lần thứ: Q 

[04] Tên ngưòi nộp thuế: 

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ: 
[07] Quận/huyệnằế [08] Tỉnh/thành phô: 
[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 phổ: 
[17] Điện thoại: [18] Fax: [19] Email: 
[20] Họp đồng đại lý thuế: số: Ngày: 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu Mã chỉ 
tiêu Số tiền 

I Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công: 

1 Cá nhân có thu nhập ổn định theo quý không phải nộp tờ khai 
các quý tiếp theo [21] • 

2 Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ [22] 

3 Trong đó thu nhập chịu thuế được miễn giảm theo Hiệp định [23] 

Tổng các khoản giảm trừ [24] 

ã Cho bản thân [25] 

4 b Cho người phụ thuộc [26] 

c Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học [27] 

d Các khoản đóng bảo hiểm được trừ [28] 

1 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lâp - Tư do - Hạnh phúc 

J iX • 1 r 

TỜ KHAI THUẾ NĂM 
(Áp dụng cho cả nhân làm đại lý bảo hiếm, đại lý xo số, bán hàng đa câp, 

hoạt động kỉnh doanh khác chưa khẩu trừ, nộp thuế trong năm) 
[01] Năm: 

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

[04] Người nộp thuế: 

[05] Mã số thuế: -

[06] Địa chỉ: 
[07] Điện thoại: [08] Fax: [09] Email.ể 

[10] Số CMND (trường hợp cả nhân quốc tịch Việt Nam): 
[11] Hộ chiếu (trường họp cả nhân không có quốc tịch Việt nam): 
[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] Văn bản uỷ quyền (nếu có): số ngày tháng năm 

Đơn vị tỉnh.ú Đông Việt Nam 

STT Nội dung Chỉ 
tiêu 

Tổng 
doanh thu 
trong năm 

(a) 

Sổ thuế 
TNCN 

phải nộp 

(b) 

Sổ thuế 
đã khấu 
trừ, đã 

tạm nộp 
(c) 

Số thuế 
TNCN 

phải nộp 
bể sung 

(dMb)-(c) 
1 Hoạt động đại lý xổ số [22] 
2 Hoạt động đại lý bảo hiểm [23] 
3 Hoạt động bán hàng đa cấp [24] 
4 Hoạt động kinh doanh khác [25] 
5 Tổng cộng [26] 

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 THUÉ , ngày tháng. năm 
Họ và tên: NGƯỜI Nộp THUÉ hoặc 
Chứng chỉ hành nghề số: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Mâu số: 01/TKN-XSBHĐC 
(Ban hành kèm theo Thông 
tư số 92/2015/TT-BTC ngày 
15/6/2015 cùa Bộ Tài chính) 

1 



Tổng cộng [20] [21] [22] [23] [24] 

III Đối với hoạt động bán hàng đa cấp 

1 

2 

... 

Tổng cộng 125] [26] [27] [28] [29] 

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

ngày thảng năm 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 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) 

2 



Phụ lục 
BẢNG KÊ CHI TIÉT CÁ NHÂN cổ PHÁT SINH DOANH THU TỪ 

HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ XỔ SỎ, ĐẠI LÝ BẢO HIỂM, BÁN HÀNG ĐA CÁP 
(Kèm theo Tờ khai 01/XSBHĐC của kỳ tháng/quý cuối cùng trong năm) 

[01] Kỳ tính thuế: Năm 

[02] Tên người nộp thuế: 

[03] Mã số thuế: 

[04] Tên đại ỉý thuế (nếu có): 

[05] Mã số thuế: 

Đơn vị tỉnh: Đồng Việt Nam 

STT Họ và tên 
NNT Mã số thuế 

Số 
CMND/ 
Hộ chiếu 

Doanh thu 
trong năm 

Doanh thu 
thuộc diện khấu 
trừ thuế trong 

năm 

Số thuế 
phát sinh 
trong năm 

Số thuế 
được 
giảm 

trong năm 

Số thuế đã 
khấu trừ 

trong năm 

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

I Đối vói hoật động đại lý xổ sổ 

1 

2 

. . .  

Tổng cộng [15] [16] [17] [18] [19] 

II Đối vói hoạt động đại lý bảo hiểm 

1 

2 

... 

Mẩu số: OM/BK-XSBHĐC 
(Ban hành kèm theo Thông tu sổ 

92/2015/ĨT-BTC ngay 
ì5/6/2015 cùa Bộ Tài chinh) 



II Doanh thu từ hoạt động đại lý bảo hiểm 

1 Tổng doanh thu trả trong kỳ [24] 

2 Tổng doanh thu thuộc diện khấu trừ thuế [25] 

3 Tổng số thuế TNCN phát sinh [26] 

4 Số thuế TNCN được giảm [27] 

5 Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ [28] 

III Thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác 

1 Tổng thu nhập trả thuộc diện khấu trừ [29] 

2 Tổng số thuế TNCN phát sinh [30] 

3 Số thuế TNCN được giảm [31] 

4 Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [32] 

IV Doanh thu từ hoạt động bán hàng đa cấp 

1 Tổng doanh thu trả trong kỳ [33] 

2 Tổng doanh thu thuộc diện khấu trừ thuế [34] 

3 Tổng số thuế TNCN phát sinh [35] 

4 Số thuế TNCN được giảm [36] 

5 Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [37] 

V 
Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ 

[39]=[23]+[28]+[32]+[37] 
[38] 

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

ngày thảng năm 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯÒỈỊ Nộp THUẾ 
Kỷ, ghi rõ họ tên; chức vụ vờ đóng dấu (nếu có) 

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



Mau số: 01/XSBHĐC 
(Ban hành kèm theo Thông tư so 

92/20] 5/TT-BTC ngay 
15/6/2015 cùa Bộ Tài chính) 

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

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUÉ THU NHẢP CÁ NHÂN 
(Áp dụng cho công ty xổ so kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa 
cấp trả tiền hoa hồng cho cả nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bản đúng giá; doanh 

nghiệp bảo hiểm trả phỉ tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác) 

[01] Kỳ tính thuế: tháng năm hoặc quý năm 
[02] Lần đầu: Ị Ị [03] Bổ sung lần thứ: I I 

[04] Tên người nộp thuế: 

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ: 
[07] Điện thoại: [08] Fax: [09] Email: 
[10] Tên đại lý thuế (nếu có): 

[11] Mã sổ thuế: 

[12] Địa chỉ: 
[13] Quận/huyện: [14] Tỉnh/thành phố: 
[15] Điện thoại: [16] Fax: [17] Email: 
(18] Hợp đồng đại lý thuế: số: Ngày: 

Đơn vị tính: Đông Việt Nam 

STT Chỉ tiêu Mã chỉ 
tiêu 

Số phát 
sinh 

trong kỳ 
Số luỹ kế 

I Doanh thu từ hoạt động đại lý xổ sổ 

1 Tổng doanh thu trả trong kỳ [19] 

2 Tổng doanh thu thuộc diện khấu trừ thuế [20] 

3 Tổng sổ thuế TNCN phát sinh [21] 

4 Số thuế TNCN được giảm [22] 

5 Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ [23] 





Phụ lục 
BẢNG KÊ CHI TIÉT HỢP ĐỎNG CHO THUÊ TÀI SẢN 
(Áp dụng cho cá nhân cho thuê tài sản hoặc tố chức khai thay) 

[01] Lần đầu: Ị I [02] Bổ sung lần thứ: Ị I 

Mầu sốoi/BK-TTS 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

so 92/2015/TT-BTC ngày 
i 5/6/2015 của Bộ Tài chinh) 

[03]Ngườỉ nộp thuế: 
[04] Mã số thuế: 

Đơn vị lính: Đồng Việt Nam 

Kỳ thanh toán 
Loai tài sản 

Mục 
đích sử 
dụng 

tài sản 
thuê 

BêD 
Diện 
tích 
sàn 

Thời 
hạn 
thuê 

Doanh 
thu phát 

sinh 

Doanh 
thu tính 

thuế STT 
Bên thuê 

sé hợp 
đồng 

Ngày 
hợp 
đồng 

Mục 
đích sử 
dụng 

tài sản 
thuê 

thuê có 
đầu tư Địa chỉ 

Diện 
tích 
sàn 

Thời 
hạn 
thuê 

Tổng 
giá trị Từ Đến 

Giá 
cho 

thuê 1 
tháng 

dã bao 
gồm 
thuế 

Doanh 
thu phát 

sinh 

Doanh 
thu tính 

thuế 

sé thuế 
GTGT sé thuế 

TNCN STT tài sản 
Bất 

động 
sản 

Động 
sản 

sé hợp 
đồng 

Ngày 
hợp 
đồng 

Mục 
đích sử 
dụng 

tài sản 
thuê 

xay 
dựne cơ 

bản 

tài sản cho 
thuê 

(số 
tháng) 

hợp 
đồng 

ngày/ 
tháng/ 
năm 

ngày/ 
tháng/ 
năm 

Giá 
cho 

thuê 1 
tháng 

dã bao 
gồm 
thuế 

trong 
năm 

trong 
kỳ 

phải 
nộp 

phải nộp 

[05] [06] [07] [08] [09] [10] [111 112] 113] [14] [15] [16] [17] 118] [19] [20] [211 [221 [23| 

1 

2 

r •* r 
Tôi cam đoan sô liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật vê những sô liệu đã khai./. 

NHÃN VIÊN ĐẠI LÝ THUÊ 
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) 



6 Sô thuê TNCN được giảm [33] 
7 Tiên phạt, bôi thường mà bên cho thuê nhận được 

theo thoả thuận tại hợp đồng (nếu có) 
[34] 

8 Tổng số thuế TNCN phải nộp từ tiền nhận bồi 
thường, phạt vi phạm hợp đồng (nếu có) 

[35] 

9 Tổng số thuế TNCN phải nộp [36]=[31]-
[33]+[35] 

[36] 

(TNCN: Thu nhập cả nhân; GTGT'ẵ' Giả trị gia tăng) 

B. PHẦN Cơ QUAN THUÉ GHI THÔNG TIN HỎ TRỢ NGƯỜI Nộp THUÉ 
THựC HIỆN NGHĨA vụ THUÉ 

Đe nghị Ngân hàng/Kho bạc Nhà nước [37] 

trích tài khoản số [38]: (trường hợp nộp qua Ngân hàng) 

hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN vào KBNN (đồng cấp với cơ quan thuế quản lý) 

Cơ quan thuế quản lý khoản thu: 

Tổng số thuế phải nộp NSNN: đồng. Trong đó: 

- Số thuế GTGT (tiểu mục 1701): = [30] phần A đồng. 

- Số thuế TNCN (tiểu mục 1014): = [36] phần A đồng. 

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

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ , ngày......... tháng. năm 
Họ và tên: NGƯỜI Nộp THUÉ hoặc 
Chứng chỉ hành nghề ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 
số: (Kỷ, ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mầu số: 01/TTS 
(Ban hành kèm theo Thông tu 

số 92/2015/TT-BTC ngay 
15/6/2015 cùa Bộ Tài chinh) 

TỜ KHAI ĐÓI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN 
(Áp dụng cho cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản hoặc tổ chức khai thay) 

[01] Kỳ tính thuế: 

I Ị Năm ... 

J Kỳ thanh toán: từ ngày .../tháng..../năm... đến ngày .../thảng.../năm... 

[02] Lần đầu: I I [03Ị Bổ sung lần thứ: I I 

[04]Ngưòi nộp thuế: 

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ liên hệ: 
[07] Điện thoại: [08] Fax: [09] Email: 
[10] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam): 
[11] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam): 
[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] Văn bản uỷ quyền (nếu có): số ngày tháng năm 
[22] Tổ chức nộp thuế thay (nếu có): 

[23] Mã số thuế: 

[24] Địa chỉ: 
[25] Điện thoại: [26] Fax: [27] Email: 

A. PHẦN CÁ NHÂN KÊ KHAI NGHĨA vụ THUẾ 
Đơn vị tính,ể Đong Việt Nam 

STT Chỉ tiêu Mã chỉ 
tiêu 

Số tiền 

1 Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ [28] 
2 Tông doanh thu tính thuê [29] 
3 Tổng số thuế GTGT phải nộp [30] 
4 Tông sô thuê TNCN phát sinh trong kỳ [31] 
5 Doanh thu làm căn cứ tính giảm thuê [32] 
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Loai đất 2: 

Tổng [9.5] 

II. TÍNH THUÉ CỦA cơ QUAN THUÉ 
1. Căn cứ xác định số thuế phải nộp 

1.1. Giá chuyển nhượng bất động sản: đồng [Al] 

1.2. Giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ưỷ ban nhân dân quy định 
H8.3M9.5I): ẵ.........ề' đồng [A2] 

1.3. Thu nhập được miễn thuế: đồng [A3] 

(Đối với cá nhân được miễn thuế theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân) 

2. Cách xác định sổ thuế phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản 

- Trường hợp 1: [Al] > [A2] 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = ([A1]-[A3]) X 2% = x2% • 

- Trường hợp 2: [Al] < [A2] 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = ([A2]-[A3]) X 2% = x2% I I 

3. Cách xác định số thuế phải nộp với thừa kế, quà tặng là bất động sản 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = ([A2]-[A3] - 10.000.000) X 10% = 
Xl0°/ử 

4. Số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp: đồng 
(Viết bằng chữ: ) 

Nộp theo chương tiểu mục 
Số thuế phải nộp của các đồng chủ sở hữu (nếu có): 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

STT Họ và tên Mã sô thuê Sò thuê phải nộp 
1 
2 
. . .  

5. Địa điểm nộp: 
6. Thời hạn nộp tiền chậm nhất không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo thuế. 

Quá thời hạn nêu trên nếu Ông/ Bà chưa nộp đủ số tiền thuế theo thông báo này vào 
Ngân sách Nhà nước thì Ông/ Bà phải chịu nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật 
Quản lý thuế, Luật sửa đổi một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn 
thi hành. 
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Mầu sô: 03/TBT-BĐS-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư so 

92/2015/TT-BTC ngay 
15/6/2015 cùa Bô Tài chinh) 

CỤC THUẾ. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(CHI CỤC THUÉ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-CT (CCT) ,ngày thảng năm 

THÔNG BÁO 
Nộp thuế thu nhập cá nhân đổi với cá nhân chuyển nhượng bất động sản 

Kính gửi: Ông/ Bà/Tổ chức 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 

Căn cứ hồ sơ và phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính 
số /VPĐK ngày tháng năm của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 
đất và tờ khai thuế thu nhập cá nhân của ông (bà) , 
cơ quan thuế tính thuế và thông báo số tiền thuế thu nhập cá nhân ông (bà) phải nộp như 
sau: 
Iữ ĐẶC ĐIÊM BÁT ĐỘNG SẢN 
1Ế 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, 4ế..): 
5. Câp nhà: Loại nhà: 
6. Hạng nhà: 
7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà: 
8. Diện tích nhà, Đơn giá một một mét sàn nhà, giá trị nhà 
8.1. Diện tích (m2)ẽ. 
8.2. Đơn giá (đồng/m2): 
8.3. Tổng giá trị nhà (đồng): 
9. Diện tích đất, Đơn giá một mét vuông đất, gía trị đất 

Loại đất 
[9ếl] 

Diện tích 
[9.2] 

Đon giá 
[9.3] 

Giá trị đất 
(=diện tích X Đơn giá) 

[9ệ4] 

Loai đất 1: , 

I 



định tại khoản Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân với số tiền được miễn 
là >• K 

,ngày ẳ. ẵthảng.... năm. ẻ.. 
CÁN Bộ KIỂM TRA TÍNH THUẾ THỦ TRƯỞNG cơ QUAN THUÉ 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

6 



[9.5] Tổng 

III. THU NHẬP TỪ CHUYỀN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KÉ, QUÀ TẶNG LÀ BẮT 
ĐỘNG SẢN 

1. Căn cứ xác định số thuế phải nộp 

l.lế Giá chuyển nhượng bất động sản: đồng [Al] 

1.2. Giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ưỷ ban nhân dân quy định (=[8.3]+[9.5]): 
đồng [A2] 

1.3. Thu nhập được miễn thuế: đồng [A3] 

(Đối với cá nhân được miễn thuế theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân) 

2.Cách xác định số thuế phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản 

- Trường hợp 1: [Al] > [A2] 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = ([A1]-[A3]) X 2% = x2% 

-Trường hợp 2: [Al] < [A2] 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = ([A2]-[A3]) X 2% = x2% I I 

3ệ Cách xác định số thuế phải nộp với thừa kế, quà tặng là bất động sản 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = ([A2]-[A3] - 10.000.000) X 10% = 
ệ. xl0% 

4. Số thuế thu nhập cá nhân 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 sô 
thuế 

Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

Sô thuê phải nộp 
(đồng) 

Cá nhân được miên 
với nhà ở duy nhất 

1 • 
2 • 

ề . .  • 
V. XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN THUÉ ĐÓI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIÊN 
THUÉ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỀN 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 
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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 ĐIẺM BÁT ĐỘNG SẢN CHUYỀN 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...): 

5ẵ Cấp nhà: Loại nhà: 

6ế Hạng nhà: 

7ề Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà: 

8. Diện tích nhà, Đơn giá một mét sàn nhà, giá trị nhà: 

8.1. Diện tích (m2): 

8.2. Đơn giá (đồng/m2): 

8.3. Tổng giá trị nhà: 

9. Diện tích đất, Đơn giá một mét vuông đất, Giá trị đất: 

Loại đất Diện tích Đơn giá Giá trị đât 
(=diện tích X Đơn giá) 

[9.4] [9.1] [9.2] [9.3] 

Giá trị đât 
(=diện tích X Đơn giá) 

[9.4] 

Loại đất 1: 

Loai đất 2:... 
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• [40a] Thu nhập từ chuyên nhượng bât động sản 

[40b] Thu nhập từ nhận thừa ké, quà tặng I I 
[41] Giá chuyển nhượng bất động sản hoặc giá trị bất động sản nhận thừa kế, quà 
tặng: ..ệ7 ...7 ...7 ............ 
[42] Thu nhập miễn thuế: 

[43] Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản : {[43]= ([41] -
[42]) X 2%}: đồng 

[44] Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản: 
{[44] = ([41]-[42]-10.000.000) X 10%}: đồng 

Sổ 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 sô 
thuế 

Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

Sô thuê phải nộp 
(đồng) 

Cá nhân được miên 
với nhà ở duy nhất 

1 • 
2 • 

• 
VII. HÒ Sơ KÈM THEO GỒM: 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những nội dung đã khai./. 

,ngày tháng năm 

NHÂN VIÊN ĐAI LÝ THUẾ NGƯƠI Nộp THUẾ (BAO GÒM CẢ ĐỔNG SỞ HỮU 
Họ và tên: . . . . . . _ (»í» có» hoặc 
Chúng chi hành nghê sô: Đ4' MfN H<J» PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 

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

B. PHÀN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BÁT ĐỘNG SẢN VÀ TÍNH THUÉ CỦA cơ QUAN 
THUẾ 

1. Tên người nộp thuế: 

2ề Mã số thuế (nếu có): ; I -

I. LOẠI BÁT ĐỘNG SẢN CHUYỀN NHƯỢNG 
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[29] Mã số thuế (nếu có): -
[30] Số CMND/HỘ chiếu (trường hợp chưa có mã sô thuê): 
[31] Đơn xin chuyển nhượng bất động sản (nếu là nhận thừa kế, nhận quà tặng) 
Nơi Ịập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng: Ngày lập: 

Cơ quan chứng thực Ngày chứng thực: 

III. LOẠI BẮT ĐỘNG SẢN CHƯYẺN NHƯỢNG, NHẶN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 
[32Ị Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đât 

[33] Quyền sở hữu hoặc sữ dụng nhà ở 

[34] Quyền thuê đất, thuê mặt nước 

[35] Bất động sản khác 

IV. ĐẶC ĐIẺM BÁT ĐỘNG SẢN CHUYẺN NHƯỢNG, NHẢN THỪA KE, QUÀ 
TẶNG 
[36] Đất 

[36aỊ Địa chỉ thửa đất, nhà ở: 

[36b] Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 
[36c] Loại đất, diện tích : 

Loại đât Diện tích 

Loai đât 1: 

Loai đât 2: 

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

[39a] Cấp nhà: 
[39b] Loại nhà: 

[39c] Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 

[39d] Nguồn gốc nhà 
Tự xây dựng I I [39dềl] Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): 

[39d.2Ị Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Chuyên nhượng 

[39e] Giá trị nhà: đồng 
V. THU NHẬP TỪ CHUYẺN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KÉ, 
QUÀ TẶNG LÀ BÁT ĐỘNG SẢN 
[40] Loại thu nhập 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI THUÉ THU NHẬP CÁ NHÂN 
(Áp dụng cho cá nhân cỏ thu nhập từ chuyến nhượng bất động sản; 

thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản) 

[01Ị Kỳ tính thuế: Ngày .... tháng ... năm 
[02] Lẩn đầu: [03] Bổ sung lần thứ: • 

Mầu số: 03/BĐS-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông lư số 

92/2015/rr-BTC ngay 
15/6/2015 của Bộ Tài chính 

A. PHẦN CÁ NHẢN Tự KẺ KHAI 
IẾ THÔNG TIN NGƯỜI CHUYẺN NHƯỢNG, CHO THỪA KÉ, QUÀ TẶNG 
[04] Họ và tên: 

[05] Mã số thuế (nếu có): 

[06] Sô CMND (trường hợp cá nhân quôc tịch Việt Nam): 
[06a] Ngày cấp: [06b] Nơi cấp: 

[07] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam): 
[08] Tên tổ chức, cá nhân khai thay (nếu có): 

[09] Mã số thuế: 

[10] Địa chỉ: 
[11] Quận/huyện: [12] Tỉnh/Thành phố: 
[13] Điện thoại: [14] Fax: 
[16] Tên đại lý thuế (nếu có): 

[17] Mã sổ thuế: 

[15] Email: 

[18] Địa chỉ: 

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

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

[25] Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà: 

Số Do cơ quan: cấp ngày: 
[26] 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: 
[27] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (nếu là mua bán, đổi): 
Sổ: Nơi lập Ngày lập: 
Cơ quan chứng thực Ngày chứng thực: 
II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẶN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KÉ, QUÀ TẶNG 
[28] Họ và tên: 

1 





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

Mầu số: 02/CK-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tu sổ 

92/2015/TT-BTC ngay 
15/6/2015 của Bộ Tài chính) 

BẢN CAM KẾT 
(Áp dụng cho cả nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN) 

Kính gửi\{Tên tố chức, cả nhân trả thu thập) 

1. Tên tôi là: . 

2. Mã số thuế: 

3. Số CMND/hộ chiếu : Ngày cấp: Nơi cấp: 

4. Địa chỉ cư trú: 

5. Tên tổ chức, cá nhân ừả thu nhập: 

Tôi cam kết rằng, trong năm tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại (tên 
tô chức, cá nhân trả thu nhập) nhưng ước tính tổng thu nhập không 
quá (*) triệu đông (ghi băng chữ ) 
nên không đến mức phải nộp thuế TNCNệ 

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

ngày tháng năm. 
CÁ NHÂN CAM KÉT 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: (*) So tiên khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong 
năm: 

VD: 
- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng X 12 

tháng = 108 triệu đồng. 

• - Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 
tháng: 

c *  I U  • _ 108triệu 3,6 triêu 10 _ 144triệu Sô tiên khai = , 1  +  i ỉ  X  =  A 
đông đông tháng đông 



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

Mầu số: 02/UQ-QTT-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 
92/2015/TT-BTCngàyl 5/6/2015 

cùa Bó Tài chính) 

GIÁY UỶ QUYÈN 
QUYÉT TOÁN THUÉ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Năm 

Tên tôi là: Quốc tịch: 
Mã số thuế: 

] Năm tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị 

• Năm tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị 

và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu 
đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồnể 

Đề nghị Công ty/đơn vị 
(Mã số thuế: ) 

thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế "thu nhập cá nhân năm với cơ quan 
thuế. 

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi 
khác thì tôi hoàn toàn chịu ừách nhiệm trước pháp luật./. ]£, 

s 

, ngày thảng năm 
NGƯỜI UỶ QUYÈN 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 



Mầu số: 02/TB-MST-NPT " 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

92/2015/TT-BTC ngay 
15/6/2015 của Bộ Tài chinh) 

CỰC TTÍUẾlệ ệ. CỘNG HOÀ XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(CHI CỤC THUÉ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúcệ 

Số: /TB-CT ,ngày thảng. năm .. 

THÔNG BÁO 
Mã số thuế người phụ thuộc 

Kính gửi: Ông/ Bà.... 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 

Cục Thuế thông báo Mã số thuế người phụ thuộc của người nộp thuế như 

STT Tên người phụ thuộc 
r r 

Mã sô thuê người phụ thuộc 
Ngày cấp mã số 

thuế 

1 
2 
" 

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng Mã số thuế người phụ thuộc theo 
đúng quy định kể từ ngày nhận được thông báo này./. 

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN THUẾ 
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



STT Họ và tên 

Thông tin trên giấy khai sinh 

Quốc 
tịch 

Quan hệ 
vói 

người 
nộp thuế 

Thời điểm 
bắt đầu tính 

giảm trừ 
(tháng/năm) 

Thời điểm kết 
thúc tính giảm 

trừ 
(thảng/năm) 

STT Họ và tên 

Ngày 
sinh 

Số 
Quyển 

số 

Nơi đăng ký 
Quốc 
tịch 

Quan hệ 
vói 

người 
nộp thuế 

Thời điểm 
bắt đầu tính 

giảm trừ 
(tháng/năm) 

Thời điểm kết 
thúc tính giảm 

trừ 
(thảng/năm) 

STT Họ và tên 

Ngày 
sinh 

Số 
Quyển 

số Quốc 
gia 

Tỉnh/ 
Thành 

phố 

Quận/ 
Huyện 

Phường/ 
Xã 

Quốc 
tịch 

Quan hệ 
vói 

người 
nộp thuế 

Thời điểm 
bắt đầu tính 

giảm trừ 
(tháng/năm) 

Thời điểm kết 
thúc tính giảm 

trừ 
(thảng/năm) 

[17] (181 [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 
1 

2 

3 -

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân) 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiêm trước pháp luât về những nôi dung đã khai./. /£ 

NHẢN VIÊN ĐẠI LÝ THUÊ 
Họ và tên: 

Chứng chi hành nghề số: 

,ngày ... tháng ... năm ... 

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH 

[01] Lần đầu: I I [02] Bổ sung lần thứ: 

[03] Họ và tên cá nhân có thu nhập: 

[04] Mã số thuế: 

[05] Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT: 

[06] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý): 

[07] Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập: 

I. Người phụ thuộc đã có MST/CMND/HỘ chiếu 

STT Họ và tên Ngày sinh Mã số thuế Quốc tịch 
Số CMND / Hộ 

chiếu 

Quan hệ vói 
người nộp 

thuế 

Thòi điêm băt 
đầu tính giảm 

trừ 
(tháng/năm) 

Thòi điêm kêt 
thúc tính giảm 

trừ 
(tháng/năm) 

[08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 

1 

2 
3 
... 

II. Ngưòi phụ thuộc chưa có MST/CMND/HỘ chiếu 

Mầu số: 02/ĐK-NPT-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thòng tư sô 

92/2015/TT-BTC ngay 
15/6/2015 cua Bộ Tài chính) 

• 

1 



Nếu có vướng mắc, đề nghị Ông/ Bà liên hệ với cơ quan thuế theo số 
điện thoại: địa chỉ: để được hướng dẫn cụ thể. 

Cơ quan thuế thông báo để Ông/ Bà được biết và thực hiện./ỗ 

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO Nộp TIÈN THỦ TRƯỞNG cơ QUAN THUẾ 
ngày... tháng ....năm.... (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

III. PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM Nộp TIẺN THUÉ (Cơ quan thu tiền thực hiện): 
1. Sổ ngày chậm nộp tiền thuế so với ngày thông báo của cơ quan thuế: 
2. Số tiền chậm nộp tiền thuế : đồng 

(Viết bằng chữ: ' b 
ngày thảng năm 

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN THU TIÈN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI THUÉ THU NHẬP CÁ NHẢN 
(Áp dụng cho cả nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhirọmg von, cá nhân chuyển nhượng 

chứng khoản khai trực tiếp với cơ quan thuế) 

[01] Kỳ tính thuế: Ngày .ế.ế tháng ... năm 
[02] Lần dầu:| I [031 Bổ sung lần thứ: 

I. THÔNG TĨN CÁ NHÂN CHUYỀN NHƯỢNG VÓN, CHUYỀN NHƯỢNG 
CHỨNG KHOÁN KHAI TRựC TIÉP. 

[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 tổ chức khai thay (nếu có): 

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ: 
[15] Quận/huyện: [16] Tỉnh/Thành phố: 
[17] Điện thoại: [18] Fax: [19] Email: 

[20] Tên đại lý thuế (nếu có): 

[21] Mã số thuế: 

[22] Địa chỉ: 

[23] Quận/huyện: [24] Tỉnh/thành phổ: 

[25] Điện thoại: [26] Fax: [27] Email: 

[28] Hợp đồng đại lý thuế: số Ngày: 

[29] Hợp đồng chuyển nhượng vốn số: Ngày tháng năm 

[30] Giấy phép đăng ký kinh doanh số: Ngày tháng năm 

Cơ quan cấp: Ngày cấp: 

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẬN CHUYẺN NHƯỢNG VỐN, CHUYẺN NHƯỢNG 
CHỨNG KHOÁN KHAI TRựC TIÉP. 

[31] Họ và tên: 

[32] Mã số thuế: ~ Ị Ị Ị~ ~Ị I ỉ 1 1 ỉ 1 ỉ ỉ I L__L_I__ 
[33] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế): 

[34] Địa chỉ: 

Mầu sô: 04/CNV-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

92/2015/TT-BTC ngay 
ì 5/6/2015 cùa Bộ Tài chính) 

• 



[35] Quận/huyện: [36] Tinh/thành phố: 

[37] Điện thoại: [38] Fax: [39] Email: 

IIIễ CHI TIẾT TÍNH THUẾ 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu Mã chỉ 
tiêu Sổ tiền 

I Thu nhập từ chuyển nhượng vốn 

1 Giá chuyển nhượng [40] 

2 Giá vốn của phần vốn chuyển nhượng [41] 

3 Chi phí chuyển nhượng [42] 

4 
Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn [43]=[40]-
[41H42] 

[43] 

5 Số thuế phải nộp [44] 

6 
Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế 
hai lần [45] 

7 Số thuế còn phải nộp [46]=[44]-[45] [46] 

II Thu nhập từ chuyển nhưọng chứng khoán khai trực tiềp 

1 Giá chuyển nhượng [47] 

2 Số thuế phải nộp [48] 

3 
Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế 
hai lần 

[49] 

4 Số thuế còn phải nộp [50]=[48]-[49] [50] 

( Chú ý: Trường hợp cá nhân được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai 
lần, đề nghị nộp Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo quy định) 

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

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
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 dấu (nếu có) 
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Mầu số: 04/TBT-CNV-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư so 

92/2015/TT-BTC ngay 
15/6/2015 của Bộ Tài chinh) 

CỰC THUÊ.... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(CHI CỤC THUẾ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sổ: /TB-CT (CCT) ...,ngày thảng năm 

THÔNG BÁO 
Nộp thuế thu nhập cá nhân đối vói cá nhân chuyển nhượng vốn 

Kính gửi: ông/ Bà/Tổ chức 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 

Căn cứ hồ sơ và phiếu chuyển thông tin của cơ quan, đom vị 
ngày.... tháng năm và tờ khai thuế thu nhập cá nhân của ông (bà) 

, cơ quan thuế tính thuế và thông báo số tiền thuế thu nhập 
cá nhân ông (bà) phải nộp như sau: 

I. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VÀ TÍNH THUÉ CỦA cơ QUAN THUÉ 

Đơn vị tỉnh: Đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu Mã chỉ 
tiêu 

Số tiền 

I Thu nhập từ chuyển nhượng vốn 

1 Giá chuyển nhượng [01] 

2 Giá vốn của phần vốn chuyển nhượng [02] 

3 Chi phí chuyển nhượng [03] 

4 Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn [04] 

5 Số thuế phải nộp [05] 

6 
Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế 
hai lần 

[06] 

7 Số thuế còn phải nộp [07] 

II X ' Thu nhập từ chuyên nhưọng chứng khoán khai trực tiềp 

1 Giá chuyển nhượng [08] 

2 Số thuế phải nộp [09] 

3 
Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế 
hai lần [10] 

4 Số thuế còn phải nộp [11] 

1 



[12] Số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp: đồng 
(Viết bằng chữ: ) 
[13] Nộp theo chương tiểu mục 
[14] Địa điểm nộp: 
[15] Thời hạn nộp tiền chậm nhất không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông 

báo thuế. 
Quá thời hạn nêu trên nếu ông/ Bà chưa nộp đủ số tiền thuế theo thông báo 

này vào NSNN thì Ông/ Bà phải chịu nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản 
lý thuế, Luật sửa đổi một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. 

Nếu có vướng mắc, đề nghị Ông/ Bà liên hệ với cơ quan thuế theo 
số điện thoại: địa chỉ: để được hướng dẫn cụ thể. 
II. XÁC NHẬN TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÁT SINH SÓ THUẾ 
PHẢI NỘP 

Cơ quan thuể xác nhận ông/bà đã 
hoàn thành nghĩa vụ khai thuê thu nhập cá nhân và không phát sinh sô thuê thu nhập 
cá nhân phải nộp dối với hoạt động chuyển nhượng vốn. 

Cơ quan thuế thông báo để Ỏng/ Bà được biết và thực hiện./. 

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO Nộp TIỀN THỦ TRƯỞNG cơ QUAN THUÉ 
...,ngày ... tháng.... năm .... (Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

III. PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM Nộp TIÈN THUẾ (Cơ quan thu tiền thực hiện): 
1. Số ngày chậm nộp tiền thuế so với ngày thông báo của cơ quan Thuế: 

2. Số tiền chậm nộp tiền thuế: đồng. 

(Viết bằng chữ: ) 

...,ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN THU TIÈN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: Trường hợp cá nhân được miễn giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì cơ 
quan thuế không phài ra thông bảo này 
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Mẩu số: 04/ĐTV-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

92/2015/TT-BTC ngay 
15/6/2015 của Bộ Tài chính) 

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

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 
(Ap dụng cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng von khỉ chuyển nhượng) 

Ị01] Kỷ tính thuế: Ngày ... tháng ... năm ... 
[02] Lần đầu: I I [03] Bổ sung lần thứ: I I 

Cá nhân được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (*): 

A. PHẦN CÁ NHÂN Tự KẺ KHAI 
[04] Tên người nộp thuế: 

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chì: 
[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 tính: Đồng Việt Nam 

STT 

[21] 

Tổ chức phát hành 

[22] 

Mã 
9 
A 

CÔ 

phiếu 

[23] 

Số 
lượng 

*> 
A 

CÔ 

phiếu 

[24] 

Mệnh 
giá cổ 
phiếu 

[25] 

Tônạ giá 
trị cổ tức 
(hoặc lợi 
tức) được 
chia theo 
mệnh giá 

[26] 

Tồng giá trị 
theo giá sổ 

sách kế toán 
(hoặc theo 

giá thị 
trường) 

[27] 

Thuế 
phải 
nộp 

[28] 

I. Cổ phiếu trả thay cổ tức: 

1 

2 

II. Lọi tức ghi tăng vốn: 

1 

\ 



2 

Tổng cộng [29] [30] [31] 

(Trường hợp cá nhân được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần 
đề nghị nộp Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo quy định) 

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 hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ 

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

B. PHẦN TÍNH THUÉ VÀ THÔNG BÁO CỦA cơ QUAN THUẾ 

1. Tên ngưòi nộp thuế 

2. Mã số thuế: 

3. Cách tính thuế phải nộp 

Căn cứ hướng dẫn tại tiết d, Khoản 2, Điều 11, Thông tư số 111/2013/TT-BTC 
ngày 15/08/2013 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 hướng dẫn thực hiện 
Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế 
thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân: 

Thuế phải nộp = thu nhập tính thuế X thuế suất (5%) 

Trong đó thu nhập tính thuế được tính như sau: 

- Nấu giá chuyển nhượng cổ phiếu cao hơn mệnh giá thì thu nhập tính thuế là: 

+ Giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán ([26]); hoặc 

+ Số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (x) mệnh giá ([24]x[25]) 

- Nếu giá chuyển nhượng cổ phiếu thấp hơn mệnh giá thì thu nhập tính thuế là: 

+ Số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (x) giá thị trường tại thời điểm chuyển 
nhượng ([24] X giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng). 

4. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp : đồng 
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(Viết bằng chữ: ) 

5 Thông báo của cơ quan thuế: 

Yêu càu Ông (Bà) nộp số tiền thuế nêu trên tại 

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày tháng năm 

Quá thời hạn nêu trên mà chưa nộp đủ tiền thuế thì người nộp thuế phải chịu nộp 
tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 
Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

CÁN Bộ KIẺM TRA TÍNH THUÉ ngày ...tháng... năm 
(Ký, ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG cơ QUAN THUÉ 

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

Mầu số: 04/TKQT-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 92/2015/TT-BTC ngày 
15/6/2015 của Bộ Tài chính) 

TỜ KHAI THUÉ THƯ NHẬP CÁ NHÂN 
(Áp dụng cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản) 

[01] Kỳ tính thuế: Ngày .... tháng ... năm 
[02] Lần đầu: Q] 

Aẽ PHẦN CÁ NHÂN Tự KÊ KHAI 
Iề THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẬN THỪA KÉ, QUÀ TẶNG 
[04] Họ và tên: 

[05] Mã số thuế: 

[03] Bổ sung lần thứ: I I 

[06] Quôc tịch: 
[07] Địa chỉ: 
[08] Quận/huyện: [09] Tỉnh/thành phố: 
[10] Điện thoại: [11] Fax: [12] Email. 
[13] Tên đại lý thuế (nếu có): 

[14] Mã số thuế: 

[20] Email: 

[15] Địa chỉ: 
[16] Quận/huyện: [17] Tỉnh/thành phố: 
[18] Điện thoại: [19] Fax: 
[21] Hợp đồng đại lý thuế: 
II. VẢN BẢN GIAO NHẬN THỪA KẺ, QUÀ TẶNG 
[22] Làm tại: ngày tháng năm 
đã được Cơ quan công chứng chứng nhận ngày .... tháng năm 
III. THÔNG TIN VÈ CÁ NHÂN CHO THỪA KÉ, QUÀ TẶNG 
[23] Họ và tên: 

[24] Mã số thuế: 

[25] Quốc tịch: 
[26] Địa chỉ: 
[27] Điện thoại: [28] Fax: [29] Email 
IV. [30] GIẤY CHỨNG NHẬN QUYÈN sử DỤNG HOẶC SỞ HỮU TÀI SẢN THỪA 
KÉ, QUÀ TẶNG SÓ: ! . .. Do cơ quan: cấp 
ngày: 
V. LOẠI TÀI SẢN ĐƯỢC THỪA KÉ, QUÀ TẬNG 

[31] Chứng khoán 

[32] Vốn góp 

[33] Tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc sử dụng 

VI. THU NHẬP THỪA KÉ, QUÀ TẬNG 



[34] Sổ tiền: đồng 
{Viết bằng chữ: ) 
VII. THU NHẬP ĐƯỢC MIẺN GIẢM THEO HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH 
THUÉ HAI LẦN 
[35] Số tiền: đồng 
(Viết bằng chữ: ) 
(Chú ý: Trường hợp cá nhân được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 
hai lần, đề nghị nộp Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định 
theo quy định) 

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

...,ngày tháng năm 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ NGƯỜI Nộp THUÉ hoặc 
Ho và tên .. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 

Chứng chỉ hanh nghê số:.ếếl. Kỷ'ghi rô họ /ểM'ể chức v* vồ đóng dấu ("ãu có) 

Bễ XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUÉ VÀ TÍNH THƯÉ CỦA cơ QUAN THUÉ 
I. THÔNG TIN VÈ CÁ NHÂN Nộp THUÉ 
1. Họ và tên: 
2. Mã số thuế: 

3. Quốc tịch: 
IIỂ LOẠI TÀI SẢN ĐƯỢC THỪA KÉ, QUÀ TẶNG 

1. Chứng khoán 

2. Vốn góp 

3. Tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc sử dụng 

III. XÁC ĐỊNH THƯ NHẬP CHỊU THUÉ VÀ SÓ THUÉ THU NHẬP CÁ 
NHÂN PHẢI NỘP (đối với trường hợp phải nộp thuế) 
1. Thu nhập chịu thuế (= Giả trị tài sản thừa kế, quà tặng tại thời điểm cá nhân nhận tài 
sản): đồng 
2. Thu nhập tính thuế (= Thu nhập chịu thuế - Thu nhập miễn giảm theo Hiệp định 
tránh đánh thuế hai lần - 10 triệu đổng): đồng 
3. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp ( = Thu nhập tính thuế X 10%) \ đồng, ịd 

CÁN Bộ KIẺM TRA TÍNH THUẾ .:,ngày ... tháng... năm 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG cơ QUAN THUỂ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu sổ: 04/TBT-TKQT-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

92/201S/TT-BTC ngay 
15/6/2015 của Bộ Tài chính) 

CỤC THUẼ 
(CHI CỤC THUẾ). 

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

Số: /TB-CT (CCT) ..., ngày tháng năm 

THÔNG BÁO 
Nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng 

Kính gửi: Ông/ Bà 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 

Căn cứ hồ sơ và phiếu chuyển thông tin của cơ quan, đơn vị 
ngày tháng năm và tờ khai thuế thu nhập cá nhân của ông (bà) 

cơ quan thuế tính thuế và thông báo số tiền thuế thu nhập cá nhân 
ông (bà) phải nộp như sau: 

I. LOẠI TÀI SẢN THỪA KỂ, QUÀ TẶNG 
1. Chứng khoán 

2. Vốn góp 

3. Tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc sử dụng 

II. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VÀ TÍNH THUÉ CỦA cơ QUAN THUÉ 

1. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng: 
2. Số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp: đồng 

(Viết bằng chữ: ) 

Nộp theo chương tiểu mục 
3. Địa điểm nộp: 
4. Thời hạn nộp tiền chậm nhất không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông 

báo thuế. 

Quá thời hạn nêu trên nếu ồng/ Bà chưa nộp đủ số tiền thuế theo thông báo này 
vào NSNN thì Ông/ Bà phải chịu nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý 
thuế, Luật sửa đổi một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. 

Nếu có vướng mắc, đề nghị Ông/ Bà liên hệ với (tên cơ quan thuế) 
theo số điện thoại: địa chỉ: để được 

hướng dẫn cụ thể. 
(Tên cơ quan thuế) thông báo để Ông/ Bà được biết và thực hiện./. 

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO Nộp TIÈN THỦ TRƯỞNG cơ QUAN THUÉ 
...,ngày... tháng.... năm .... (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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III. PHÀN XỬ LÝ PHẠT CHẬM Nộp TIÈN THUÉ (Cơ quan thu tiền thực 
hiện): 

1. Số ngày chậm nộp tiền thuế so với ngày thông báo của cơ quan Thuế: 

2. Số tiền chậm nộp tiền thuế : đồng. 
(Viết bằng chữ: .) 

,ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN THU TIÈN 

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chủ: Trường hợp cá nhân được miễn giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì cơ 
quan thuế không phài ra thông báo này 



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

TỜ KHAI THUÉ THU NHẬP CÁ NHÂN 
(Ấp dụng cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản qưyền, 

nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài) 
[01] Kỳ tính thuế: Ngày .. ễ tháng ... năm ... 

[02] Lần đầu: I I [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 tính: Đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu Mã chỉ 
tiêu Sổ tiền 

I Thu nhập từ kỉnh doanh của cá nhân không cư trú 

1 Tổng thu nhập tính thuế [21] 

2 Thuế suất [22] 

3 
Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp 
[23]-[21]*[22] 

[23] 

II Thu nhập từ đầu tư vốn 

1 Tổng thu nhập chịu thuế [24] 

2 Tổng sổ thuế phải nộp [25] 

3 Tổng sổ thuế đã nộp ở nước ngoài [26] 

4 Số thuế còn phải nộp [27]=[25]-[26] [27] 

III Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 

] 

Mầu số: 04/NNG-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

92/2015/TT-BTC ngay 
15/6/2015 của Bộ Tài chính) 

• 



1 Tổng thu nhập chịu thuế [28] 

2 Tổng số thuế phải nộp [29] 

3 Tổng số thuế đã nộp ở nước ngoài [30] 

4 Số thuế còn phải nộp [31]=[29]-[30] [31] 

IV Thu nhập từ trúng thưởng 

1 Tổng thu nhập chịu thuế [32] 

2 Tổng số thuế phải nộp [33] 

3 Tổng số thuế đã nộp ở nước ngoài [34] 

4 Số thuế còn phải nộp [35]=[33]-[34] [35] 

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

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

...,ngày thảng năm 
NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ 
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu cỏ) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mâu số: 05/KK-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư so 

92/2015/TT-BTC ngày 
15/6/2015 của Bộ Tài chính) 

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUÉ THU NHẢP CÁ NHÂN 
r 7 * \ 

(Ap dụng cho tô chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiên lương, tiên công) 

[01] Kỳ tính thuế: Tháng năm hoặc Quý năm 

[02] Lần đầul I [03] Bổ sung lần thứ: • 

04] Tên ngưòi nộp thuế: 

05] Mã số thuế: Ị -

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 
Đơn vị 

tính 
Số người/ 

Sổ tiền 

1 
Tổng số ngưừi lao động: [21] Người 

1 
Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động [22] Người 

2 Tổng sổ cá nhân đã khấu trừ thuế [23]=[24]+[25] [23] Người 

2.1 Cá nhân cư trú [241 Người 

2.2 Cá nhân không cư trú [25] Người 

3 
Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân 
[26]-[27]+[28] 

[26] VNĐ 

3.1 Cá nhân cư trú [27] VNĐ 

3.2 Cá nhân không cư trú [28] VNĐ 

4 
Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ 
thuế [29]=[30]+[31] [29] VNĐ 

4.1 Cá nhân cư trú [30] VNĐ 

4.2 Cá nhân không cư trú [31] VNĐ 
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5 Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 
[32]-[33]+[34] [32] VNĐ 

5.1 Cá nhân cư trú [33] VNĐ 

5.2 Cá nhân không cư trú [34] VNĐ 

6 
Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm 
không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không 
thành lập tại Việt Nam cho người lao động 

[35] VNĐ 

7 
Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm 
nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp 
bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động 

[36] VNĐ 

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 • ngẽy_ •'' •"thảng nớm 

Ho và tên ' . NGƯỜI Nộp THUÉ hoặc 
Chứng chỉ hanh nghe :.ếễ.ề • •ế.. ĐẠI DIỆN HỢP PHẤP CỦA NGlĩổi Nộp THUẾ 

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

2 



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

TỜ KHAI QUYÉT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ 
(Dành cho tồ chức, cả nhân trả thu nhập chịu thuế 

từ tiền lương, tiền công cho cả nhân) 

[01] Kỳ tính thuế: Năm 

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

[04] Tên ngưòi nộp thuế: 

[05] Mã số thuế: -

[06] Địa chỉ: 
[07] Quận/huyện: [08] Tỉnh/thành phố: 
[09] Điện thoại: [10] Fax: Ịll] 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: 

I. NGHĨA VỤ KHÁU TRỪ THUÉ CỦA TỎ CHỬC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam (VNĐ) 

STT Chỉ tiêu 
Mã chỉ Đơn vi 

Số người/ 
STT Chỉ tiêu 

tiêu tính Số tiền 

1 
Tổng số ngưòi lao động: [21] Người 

1 
Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động [22] Người 

2 Tổng sổ cá nhân đã khấu trừ thuế [23]=[24]+[25] [23] Người 

2.1 Cá nhân cư trú [241 Người 

2.2 Cá nhân không cư trú [25] Người 

3 
Tổng số cá nhân thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp 
định tránh đánh thuế hai lần 

[26] Người 

4 Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh [27] Người 

5 
Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân 
[28]=[29]+[30] [28] VNĐ 

5.1 Cá nhân cư trú [29] VNĐ 

Mầu số: 05/QTT-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

92/2015/TT-BTC ngay 
15/6/2015 cùa Bộ Tài chính) 

NHÂN 

1 



5.2 Cá nhân không cư trú [30] VNĐ 

6 
Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ 
thuế [31]=[32Ị+Ị33ị [31] VNĐ 

6.1 Cá nhân cư trú [32] VNĐ 

6.2 Cá nhân không cư trú [33] VNĐ 

7 
Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ 
[34]=[35]+[36] [34] VNĐ 

7.1 Cá nhân cư trú [35] VNĐ 

7.2 Cá nhân không cư trú [36] VNĐ 

8 
Tổng số thuế được giảm do làm việc tại khu kỉnh tế 
[37] [38]+[39] 

[37] VNĐ 

8.1 Cá nhân cư trú [38] VNĐ 

8.2 Cá nhân không cư trú [39] VNĐ 

9 
Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm 
không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành 
lập tại Việt Nam cho người lao động 

[40] VNĐ 

10 
Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm 
nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp 
bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động 

[41] VNĐ 

II. NGHĨA VỤ QUYẾT TOÁN THAY CHO CÁ NHÂN 

STT Chỉ tiêu 
Mã chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

tính 

Số người/ 

Số tiền 

1 
Tổng số cá nhân uỳ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập 
quyết toán thay 

[42] Người 

2 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ [43] VNĐ 

3 Tổng số thuế TNCN phải nộp [44] VNĐ 

4 Tổng số thuế TNCN còn phải nộp NSNN [45] VNĐ 

5 Tổng số thuế TNCN đã nộp thừa [46] VNĐ 

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

tó*™..-
Họ va ten: ......Ể ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 
Chứng chỉ hành nghê sô: • ế . " , , ' ; r, 

Ky, ghi rõ họ tên; chức vụ va đóng dâu (nêu có) 

2 



Phụ lục 
BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN 

THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ THEO BIÉU LŨY TIÉN TỪNG PHẦN 
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu sổ 05/QTT-TNCN) 

Mâu sổ: 05-i/BK-QTT-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

92/2015.TT-BTC ngày 
15/6/2015 cua Bộ Tài chính) 

[02] Tên người nộp thuế: 

[03] Mã số thuế: 

[01] Kỳ tính thuế: Năm. 

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): 

[05] Mã số thuế: 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

Cá 
nhân 

uỷ 
quyền 
quyết 

Thu nhập chịu thuế Các khoản giảm trừ 

Số 
Sổ thuế 
TNCN 

Chi tiết kết quả 
quyết toán thay cho 

cá nhân nộp thuế 

STT 
Họ 
và 
tên 

Mã 
Ẩ SÔ 

thuế 

SỐ 
CMND/ 

Hộ 
chiếu 

Cá 
nhân 

uỷ 
quyền 
quyết Tổng 

Trong đó: 
TNCT được 
giảm thuế 

Số 
lượng 
NPT 

Tổng 
số tiền 

Từ 
thiện, 
nhân 

Bảo 
hiểm 

Quĩ hưu 
trí tự 

Thu 
nhập 
tính 
thuế 

thuế 
TNCN 

đã 
khấu 
trừ 

được 
giảm do 

làm 
việc 

trong 
KKT 

Tổng 
số 

thuế 
phải 
nộp 

Số 
thuế 

Số 
thuế 

SỐ 
CMND/ 

Hộ 
chiếu 

toán 
thay 

số Làm 
việc 
trong 
KKT 

Theo 
Hiệp 
định 

tính 
giảm 
trừ 

giam 
trừ gia 
cảnh 

đạo, 
khuyến 

học 

được 
trừ 

nguyẹn 
được 
trừ 

Thu 
nhập 
tính 
thuế 

thuế 
TNCN 

đã 
khấu 
trừ 

được 
giảm do 

làm 
việc 

trong 
KKT 

Tổng 
số 

thuế 
phải 
nộp 

đã 
nộp 
thừa 

con 
phải 
nộp 

[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] 

1 

2 

I 



Tông [25] [26] [27] [28] [29] 130] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] 

(KKT: Khu kinh tế; TNCN: thu nhập cá nhản; NPT: người phụ thuộc) 

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 chi hành nghề số: 

...,ngày tháng nám 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

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



[02] Tên người nộp thuế:... 

[03] Mã số thuế: 

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): 

[05] Mã số thuế: 

Phụ lục 
BẢNG KÊ CHI TỈÉT CÁ NHÂN 

THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ THEO THUÉ SỰÁT TOÀN PHẦN 
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN) 

[01] Kỳ tính thuế: Năm 

Mầu sô: 05-2/BK-QTT-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 

92/2015/TT-BTC ngay 
15/6/2015 cùa Bộ Tài chính) 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

STT Họ và tên 
Mã số 
thuế 

Số 
CMND/ 
Hộ chiếu 

Cá nhân 
không 
cư trú 

Thu nhập chịu thuế (TNCT) Số thuế thu nhập cá nhân 
(TNCN) đả khấu trừ 

Sổ thuế 
TNCN được 
giảm do làm 

việc tại 
KKT 

STT Họ và tên 
Mã số 
thuế 

Số 
CMND/ 
Hộ chiếu 

Cá nhân 
không 
cư trú Tổng số 

Trong đó: TNCT từ 
phí mua BH nhân thọ, 

BH không bắt buộc 
khác của DN BH 

không thành láp tại 
Việt Nam cho người 

lao động 

Trong đó: TNCT được 
giảm thuế 

Tổng số 

Trong đó: sổ thuế từ 
phí mua BH nhân thọ, 
BH không bắt buộc 
khác của DN BH 

không thành lập tại 
Việt Nam cho người 

lao động 

Sổ thuế 
TNCN được 
giảm do làm 

việc tại 
KKT 

STT Họ và tên 
Mã số 
thuế 

Số 
CMND/ 
Hộ chiếu 

Cá nhân 
không 
cư trú Tổng số 

Trong đó: TNCT từ 
phí mua BH nhân thọ, 

BH không bắt buộc 
khác của DN BH 

không thành láp tại 
Việt Nam cho người 

lao động 

Làm việc 
tại KKT 

Theo 
Hiệp 
định 

Tổng số 

Trong đó: sổ thuế từ 
phí mua BH nhân thọ, 
BH không bắt buộc 
khác của DN BH 

không thành lập tại 
Việt Nam cho người 

lao động 

Sổ thuế 
TNCN được 
giảm do làm 

việc tại 
KKT 

[061 1071 [081 [091 1101 111] 1121 1131 1141 1151 1161 [171 

1 

2 

Tổng [18] 119] [201 [211  [22] [231 124] 

(KKT: Khu kinh tê; BH: Bảo hiêm; DN: doanh nghiệp) 

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

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ 
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 dấu(nếu có) 



Phụ lục 
BẢNG KÊ THÔNG TIN NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH 

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN) 

[01] Kỳ tính thuế: Năm 
[02] Tên người nộp thuế:. 

[03] Mã số thuế: 

Mẩu số: 05-3/BK-QTT-TNCN 
(Ban hành hèm theo Thông tư sẩ 

92/2015/TT-BTC ngay 
15/6/2015 cùa Bộ Tài chinh) 

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

Họ và 
tên 

người 

MST 
của 

người 

Họ và 
tên 

người 

Ngày 
sinh 

người 

MST 
của 

người 

Quốc 
tịch 

người 

CMND 
/ H ộ  
chiếu 
của 

Quan 
hệ với 
người 

Tbông tin trên giấy khai sinh của người phụ 
thuộc (Nếu người phụ thuộc không cỏ MST, 

CMND và Hộ chiếu) 
Thời gian 

tính 2Ìảm trừ 
STT 

Họ và 
tên 

người 

MST 
của 

người 

Họ và 
tên 

người 

Ngày 
sinh 

người 

MST 
của 

người 

Quốc 
tịch 

người 

CMND 
/ H ộ  
chiếu 
của 

Quan 
hệ với 
người 

Quyên 
số 

Nơi đàng ký 

nọp 
thuế 

nọp 
thuế 

phụ 
thuộc 

phụ 
tbuộc 

phụ 
thuộc 

phụ 
thuộc 

ngirời 
phụ 

thuộc 

nọp 
thuế Số 

Quyên 
số Quốc 

gia 

Tỉnh/ 
Thành 

phố 

Quận/ 
Huyện 

Phường/ 
Xã 

Từ 
tháng 

Đến 
tháng 

Ị061 [07] f08) Í091 [101 HU [12] [13] Í141 |15Ị [161 [17] [181 [191 [20] [21] [22] 
1 

2 

3 

(MST: Mã sô thuê; CMND: Chứng minh nhân dân) 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. \t 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ ...,ngày tháng năm 

Họ và tên- . NGƯỜI Nộp THƯÉ hoặc 
Chứng chỉ hành nghề ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THƯÉ 

& & Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dầu (nếu cỏ) 



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

Mảu  số :  05 /DS-TNCN "  
(Ban hành kèm theo Thông tư so 
92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 

cùa Bộ Tài chính) 

DANH SÁCH CÁ NHẢN NHẬN THU NHẬP • • 

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chẩm dứt hoạt động 
có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cả nhân) 

[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 tính: Đông Việt Nam 

STT 
Họ và Mã sổ 

Số 
CMND/ 
Hộ chiếu 

Thu 
nhập 

Các khoản giảm trừ Thu 
nhập STT 

tên thuế 

Số 
CMND/ 
Hộ chiếu chịu 

thuế 
Tổng sổ tiền 
giảm trừ gia 

cảnh 

Từ thiện, 
nhân đạo, 

khuyến học 

Bảo hiểm 
được trừ 

Quĩ hưu trí 
tự nguyện 
được trừ 

tính 
thuế 

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

1 

2 

nn * Tông [16] [17] [18] [19] [20] [21] 

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

...,ngày thảng 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) 

! 





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

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUÉ THU NHẬP CÁ NHÂN 
(Áp dụng cho tổ chức, cá nhăn frả thu nhập khẩu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư 
von, từ chuyển nhượng chứng khoản, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ 

trúng thưởng của cả nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân 
không cư trú,ệ tồ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cả nhân không cư trú) 

[01] Kỳ tính thuế: tháng năm hoặc quý năm 
[02] Lần đầu: I I [03] Bổ sung lần thứ: 

04] Tên ngưòi 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 tổ chức khai thay (nếu có): 
13] Mã số thuế: 

14] Địa chỉ: 
15] Quận/huyện: [16] Tỉnh/Thành phố: 
17] Điện thoại: [18] Fax: [19] Email: 
20] Tên đại lý thuế (nếu có): 

21] Mã số thuế: -

22] Địa chỉ: 
23] Quận/huyện: [24] Tỉnh/thành phố: 

25] Điện thoại: [26] Fax: [27] Email: 
28] Hợp đồng đại lý thuế: số: Ngày: 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu Mã chỉ 
tiêu 

Số phát 
sinh 

Sổ luỹ kế 

I Thu nhập từ đầu tư vốn 

1 Tổng thu nhập tính thuế [29] 
2 Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ [30] 

II Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 
1 Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán [31] 
2 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ [32] 

III Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 
1 Tổng thu nhập tính thuế [33] 

ỉ 

Mằu số: 06/TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 

92/2015/TT-BTC ngay 
15/6/2015 cùa Bộ Tài chinh) 

• 



2 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ [34] 
IV Thu nhập từ trúng thưởng 

1 Tổng thu nhập tính thuế [35] 

2 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ [36] 
V Doanh thu từ kỉnh doanh của cá nhân không cư trú 
1 Tổng doanh thu tính thuế trả cho cá nhân [37] 

2 Tổng số thuế đã khấu trừ [38] 

VI Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú 

1 Tổng giá chuyển nhượng vốn [39] 

2 Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ [40] 

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

,.,,ngày tháng năm ... 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜỊ Nộr THUÉ 

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

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên: I 
Chúng chỉ hành nghề số: 

2 



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

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 
CẤP CHỨNG TỪ KHÁU TRỪ THUÉ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Kính gửi: 

1. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: 

2. Mã số thuế: 

3. Địa chỉ: 

4. Số điện thoại: 5. số fax: 

6. Số tài khoản: 7. Nơi mở tài khoản: 

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi một số điều 
Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ vào tình 
hình thực tế tại đơn vị, đề nghị cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế thu 
nhập cá nhân cho tôi (đom vị chúng tôi)ắ 

Tôi (đom vị chúng tôi) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng chứng từ khấu 
trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử 
dụng ấn chỉ thuếằ/. jl 

, ngày tháng năm 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

CỦA TỎ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP 
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đỏng dấu (nếu có) 

Mầu số: 07/CTKT-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

92/2015/TT-BTC ngay 
15/6/2015 cùa Bộ Tài chính) 



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

VĂN BẢN ĐÈ NGHỊ GIẢM THUÉ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Kính gửi: 

[01] Họ và tên: 

[02] Mã số thuế: 

[03] Địa chỉ: 

[04] Số tài khoản ngân hàng: Mở tại: 

Đề nghị được giảm thuế thu nhập cá nhân với lý do và số thuế giảm cụ thể như sau: 

1. Lý do đề nghị giảm thuế: 

2ễ Năm đề nghị được giảm thuế: 

3. Căn cứ xác định số thuế được giảm: 
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu 
Mã 
chỉ 
tiêu 

Số tiền 

1 Tổng số tiền bị thiệt hại [05] 

2 Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp trong năm đề 
nghị giảm thuế [06] 

3 Tổng số thuế TNCN đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm bị thiệt 
hại đề nghị giảm thuế [07] 

4 Tổng số thuế TNCN được hoàn thuế (nếu có) [08] 

4. Các tài liệu gửi kèm: 
a. Các tài liệu chứng minh số thuế đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm đề nghị 
giảm thuế: 

b. Các tài liệu khác: 

: £ 

, ngày tháng năm 
CÁ NHÂN ĐÈ NGHỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Mầu sô: 08/MGT-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 

92/2015/TT-BTC ngay 
15/6/2015 cùa Bộ Tài chính) 



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

BẢN KÊ KHAI 
VỀ NGƯỜI PHẢI TRựC TIẾP NUÔI DƯỠNG 

Kính gửi: ưỷ ban nhân dân (UBND) xã/phường 

Mầu số: 09/XN-NPT-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

sô 92/2015/TT-BTC ngày 
15/6/2015 cùa Bộ Tài chính) 

Họ và tên người nộp thuế: 

Mã số thuế (nếu có): 

Số CMND/HỘ chiếu: Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

Chỗ ở hiện nay; 

Tôi kê khai người phụ thuộc sau đây tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng: 

STT 
Họ và tên 
người phụ 

thuộc 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Số 
CMND 

/Hộ 
chiếu 

Quan hệ 
với 

người 
khai 

Địa chỉ cư 
trú của 

người phụ 
thuộc 

Đang 
sống 

cùng với 
tôi 

Không 
nơi 

nương 
tựa, tôi 

đang trực 
i »x A • tiêp nuôi 
dưỡng 

1 

2 

ẽ . ễ  

Căn cứ theo quy định tại Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 
thuế TNCN thì UBND xã/phường nơi người nộp thuế cư trú có trách nhiệm xác 
nhận người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế hoặc ƯBND xã/phường nơi 
người phụ thuộc cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc không sống cùng 
người nộp thuế và không có ai nuôi dưỡng. 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về những nội dung đã khai./. n 

, ngày tháng năm 
NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(kỷ, ghi rõ họ tên) 



XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ 
PHƯỜNG (noi người nộp thuế cư trú 
trong trường hợp người phụ thuộc 
đang sống cùng người nộp thuế): 

ƯBND xã/phường xác 
nhận người được kê khai trong biểu 
(nêu trên) hiện đang sống cùng ông 
(bà) tại địa chỉ 

XÁC NHẬN CỦA UBND XẢ/ 
PHƯỜNG (nơi người phụ thuộc cư 
trú trong trường họp người phụ 
thuộc không nơi nương tựa, người 
nộp thuế đang trực tiếp nuôi 
dưỡng): 

ƯBND xã/phường .......... 
xác nhận người được kê khai trong 
biểu (nêu trên) không nơi nương 
tựa, đang sống tại xã (phường) 

..." /. ' 

ngày ....thảng năm..., 
TM. ƯBND 

,ễ.., ngày tháng năm 
TM. UBND .7. 

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đỏng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: Trường hợp người nộp thuế có nhiều người phụ thuộc cư trú tại nhiều xã/phường khác nhau 
thì người nộp thuế phải lập Bàn kê khai để UBND xã/phường từng nơi người phụ thuộc cư trú xác nhận. 



Bộ TÀI CHÍNH 
TỎNG CỤC THUẺ 

Cơ quan thu: 

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

BIÊN LAI THUẾ 
(Liên 1: Bảo soát) 

Mầu: CTT 50 
(Ban hành kèm theo 
Thông lư số 92/2015/TT-
BTC ngày 15/6/2015 cua 
Bộ Tài Chính) 

Ký hiệu: 

Quyển số: 

SỐ: 

Nẹười nộp thuê. 

Địa chỉ 

Mã sô thuê. 

Căn cứ thông báo nộp thuê của. 

Số: ngày.... tháng .... năm 

Nội dung thu: 

Sô thuê phải nộp theo thông báo 

Tổng số thuế phải nộp: 

- Thuế GTGT: 

- Thuế TNCN: 

- Thuế TTĐB: 

- Thuế Tài nguvên: 

- Phí BVMT: 

- Thuế BVMT: 

Sô thuê nộp kỳ này 

Số thuế nợ kỳ trước (nếu có) 

Tổng cộng số thuế nộp 

Sô tiên băng chữ 

....,ngày tháng.... năm 
Người viết biên lai 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

Người thu tiền 
(Kỷ, ghi rõ họ, tên) 

Người nộp thuế 
(Kỷ, ghi rõ họ, tên) 

Chú ỷ: 

- Liên 1: Báo soát 

- Liên 2: Giao người nộp thuế 

- Liên 3: Lưu 

K 




