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Số: 3382/TCT-TTKTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2019

V/v: kiểm tra đối với doanh nghiệp vận tải có xe chạy
hợp đồng

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 14/8/2019, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 10/2019/CV-HHVT ngày
08/8/2019 của Hiệp hội Vận tải TP. Hà Nội về việc đề xuất giải pháp quản lý xe hợp đồng. Theo
đó, Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội cho rằng: "Gần đây dư luận cho rằng các doanh nghiệp lơi dụng
sự quản lý lỏng lẻo của nhà nước để trốn lậu thuế. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng với các Bộ,
ngành, các địa phương: rà soát lại việc cấp phép cho chủ xe Hợp đồng, đặc biệt là loại hình
Limousine trá hình, trốn lậu thuế, mất bình đẳng trong kinh doanh gây rối loạn quản lý vận tải
tại Hà Nội - Quảng Ninh”.
Về việc này, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế các tỉnh, thành phố:
Thực hiện thanh tra, kiểm tra rà soát đối với các đơn vị vận tải có xe chạy hợp đồng,
ngoài việc thực hiện các quy định của Nghị định 86/2014/NĐ-CP và Thông tư số 63/2014/TTBGTVT, phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo Luật quản lý thuế: Thuế giá trị gia tăng
(GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); bao gồm cả thuế môn bài, lệ phí trước bạ, phí
bảo hiểm, khấu hao tài sản khấu trừ thuế GTGT theo quy định, đăng ký giá cước, đăng ký phát
hành vé tự in hoặc hóa đơn điện tử, phát hiện và xử phạt vi phạm về kê khai nộp thuế và nộp
chậm từ năm 2017 trở lại đây hoặc từ thời điểm phát sinh doanh thu theo phù hiệu do Sở GTVT
cấp và theo kết quả hoạt động thể hiện trên thiết bị giám sát hành trình (GSHT), (Lấy kết quả
công nghệ để quản lý thuế).
Để thực hiện nghiêm túc theo các quy định về vận tải cũng như quy định về Luật thuế,
Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế rà soát và thực hiện kiểm tra một số doanh nghiệp lớn do
Sở GTVT địa phương quản lý.
Riêng đối với Cục Thuế TP Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh là đơn vị trực tiếp quản
lý thuế các doanh nghiệp vận tải nêu trên có xe hợp đồng chạy tuyến Hà Nội - Quảng Ninh theo
phản ánh trong đơn kiến nghị. Đề nghị các Cục Thuế thực hiện rà soát và thanh tra, kiểm tra
ngay đối với các doanh nghiệp này để có báo cáo kết quả trình Bộ Tài chính báo cáo Văn phòng
Chính phủ.

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp vận tải nêu trên gửi về Tổng
cục Thuế (Vụ TTKTT) trước ngày 30/9/2019.
Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và khẩn trương thực hiện./.
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