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Số: 2344/TCT-KK

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

V/v: ký thừa ủy quyền Quyết định hoàn và Lệnh hoàn
thuế TNCN

Kính gửi: - Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Long An.
Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1096/CT-TCCB ngày 14/5/2019 của Cục Thuế
tỉnh Long An và Công văn số 35210/CT-TCCB ngày 17/5/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về
việc ủy quyền ký Quyết định hoàn và Lệnh hoàn thuế thu nhập cá nhân. Về nội dung này, Tổng
cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của
Chính phủ:
"3. Ký thừa ủy quyền
Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể ủy quyền cho người
đứng đầu một đơn vị trong cơ quan, tổ chức ký thừa ủy quyền (TUQ.) một số văn bản mà mình
phải ký. Việc giao ký thừa ủy quyền phải được quy định bằng văn bản và giới hạn trong một thời
gian nhất định. Người được ký thừa ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác ký. Văn
bản ký thừa ủy quyền theo thể thức và đóng dấu của cơ quan, tổ chức ủy quyền".
Căn cứ quy định tại Khoản 11 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 sửa
đổi, bổ sung điểm b Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính
phủ về thẩm quyền ký quyết định hoàn thuế:
“3. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế
…
b) ... Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế các cấp ra quyết định hoàn thuế…”
Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế
về việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế để thực hiện việc ủy

quyền theo hướng dẫn tại Công văn số 1769/TCT-KK ngày 04/5/2019 của Tổng cục Thuế về
hoàn thuế thu nhập cá nhân.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.
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