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Số: 1023/TCT-KK

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày
01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số 02/2019/TTBKHĐT), Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội
dung sau:
1. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung cần lưu ý tại mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư
số 02/2019/TT-BKHĐT:
a) Về mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký doanh
nghiệp:
- Bỏ quy định doanh nghiệp phải kê khai thông tin đăng ký xuất nhập khẩu:
Hiện nay, Tổng cục Thuế đang phối hợp với Tổng cục Hải quan để truyền, nhận thông tin
doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua hệ thống ứng dụng của hai cơ quan. Trong thời
gian Tổng cục Hải quan chưa truyền thông tin này cho Tổng cục Thuế thì thông tin đăng ký xuất
nhập khẩu của người nộp thuế trên ứng dụng đăng ký thuế tạm thời chưa được cập nhật. Sau khi
nhận được thông tin của Tổng cục Hải quan, ứng dụng đăng ký thuế sẽ tự động cập nhật thông
tin đăng ký xuất nhập khẩu của người nộp thuế theo thông tin của Tổng cục Hải quan cung cấp
và thông báo cho cơ quan thuế biết để triển khai thực hiện quản lý thuế theo quy định.
- Bỏ quy định doanh nghiệp phải kê khai thông tin loại thuế phải nộp:
Cơ quan thuế căn cứ thông tin đăng ký doanh nghiệp (ngành nghề kinh doanh, phương
pháp tính thuế, hình thức hạch toán, năm tài chính,...) và quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ
phí, thu khác, quản lý thuế để xác định loại thuế phải nộp và cập nhật thông tin vào ứng dụng
đăng ký thuế.
- Bổ sung quy định doanh nghiệp xác định phương pháp tính thuế GTGT:
Hệ thống đăng ký thuế căn cứ thông tin phương pháp tính thuế GTGT do Hệ thống thông
tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truyền sang để cập nhật vào thông tin của người nộp thuế
trên phân hệ đăng ký thuế.
- Bổ sung quy định doanh nghiệp kê khai khi thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh
doanh và thông tin của hộ kinh doanh được chuyển đổi:

Hệ thống đăng ký thuế căn cứ thông tin doanh nghiệp thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ
hộ kinh doanh do Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truyền sang để cập nhật
vào thông tin của người nộp thuế trên phân hệ đăng ký thuế và xử lý theo hướng dẫn tại công văn
số 786/TCT-KK ngày 12/3/2019 của Tổng cục Thuế.
- Bổ sung loại giấy tờ chứng thực của cá nhân là người đại diện theo pháp luật, chủ sở
hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ tịch hội đồng thành viên công ty hợp danh, chủ doanh
nghiệp tư nhân để đảm bảo tính duy nhất của cá nhân.
b) Về Thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp:
Bổ sung quy định khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời
hạn đã thông báo thì đơn vị trực thuộc bị chuyển tình trạng hoạt động theo doanh nghiệp (trừ
trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh của đơn vị trực thuộc
sau khi tạm ngừng kinh doanh).
Hệ thống đăng ký thuế căn cứ thông tin tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước
thời hạn đã thông báo do Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truyền sang để
cập nhật vào thông tin của người nộp thuế trên phân hệ đăng ký thuế.
Tổng cục Thuế sao gửi văn bản số 53/ĐKKD-NV ngày 7/3/2019 của Cục Quản lý Đăng
ký kinh doanh để Cục Thuế biết và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn trong quá
trình xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp theo quy định.
2. Các nội dung cần triển khai thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT:
a) Tổ chức phổ biến các nội dung của Thông tư đến các phòng thuộc Cục Thuế, các Chi
cục Thuế và doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý về các nội
dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT nêu trên.
b) Phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh trên địa bàn để giải đáp các vướng mắc của
cơ quan thuế cấp dưới và doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp đối với các nội dung
được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế kịp thời tổng hợp,
phản ánh về Tổng cục Thuế để được nghiên cứu giải quyết.
Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết, thực hiện/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Cục Quản lý ĐKKD - Bộ KHĐT;
- Vụ/đơn vị: TTHT, PC, DNNCN, CNTT;
- Lưu VT, KK (3b).
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