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Số: 2872/TCT-DNNCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019

V/v: tiếp tục công tác ủy nhiệm thu đối với cá nhân kinh
doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3021/CT-HKDCN ngày 11/06/2019 của Cục
Thuế tỉnh Hải Dương về việc triển khai công tác ủy nhiệm thu thuế TT) đối với đối với cá nhân
kinh doanh (CNKD) nộp thuế khoán. Theo nội dung công văn này, Tổng cục Thuế có ý kiến như
sau:
Việc thực hiện thí điểm UNTT đối với CNKD nộp thuế khoán được thực hiện tại Điều 10
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 05/06/2015 của Bộ Tài chính; hướng dẫn của Bộ Tài chính
tại công văn số 11602/BTC-TCT ngày 19/8/2016 về việc triển khai thí điểm UNTT đối với
CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán gửi UBND các tỉnh triển khai công tác UNTT trong đó
có UBND tỉnh Hải Dương. Đối với Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Tổng cục Thuế đã ban hành 02
Quyết định thí điểm UNTT, trong đó Quyết định số 1851/QĐ-TCT ngày 30/9/2016 quyết định
thí điểm UNTT đối với 03 Chi cục Thuế các thành phố/thị xã huyện: Hải Dương, Chí Linh, Bình
Giang; Quyết định số 1678/QĐ-TCT ngày 05/10/2017 quyết định thí điểm UNTT đối với 02 Chi
cục Thuế các thành phố/thị xã huyện: Cẩm Giàng, Tứ Kỳ. Tuy nhiên, theo yêu cầu tại công văn
số 3189/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế gửi 14 Cục Thuế tỉnh thành phố trong đó có Cục Thuế
tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục triển khai mở rộng thí điểm UNTT đối với CNKD nộp thuế
khoán thì địa bàn thí điểm là tất cả các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh chưa tham gia thí điểm
UNTT.
Tính đến thời điểm hiện tại đã có 29 Cục Thuế các tỉnh, thành phố tham gia thí điểm
UNTT đối với CNKD nộp thuế khoán trong đó có 26 Cục Thuế các tỉnh, thành phố đã triển khai
đến tất cả các Chi cục Thuế). Qua thời gian triển khai thí điểm tại các địa phương trên đã đạt một
số kết quả nhất định và đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ là cải cách thủ tục hành chính,
tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế (đa dạng hóa hình thức nộp
thuế, giảm thời gian nộp thuế), phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân (hình thức kinh doanh
đa dạng, thời gian kinh doanh khác nhau, kinh doanh theo thời vụ, địa điểm kinh doanh dễ thay
đổi…); hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, thu thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước, cán bộ
thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, kiểm tra xác
minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp, tránh các rủi ro, tiêu cực
tiềm ẩn...

Trên cơ sở kết quả đã đạt được qua thí điểm UNTT của Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Tổng
cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Hải Dương khẩn trương làm việc với Tổ chức nhận UNTT, chỉ
đạo các Chi cục Thuế để tiếp tục triển khai mở rộng thí điểm UNTT đối với các Chi cục Thuế
còn lại theo hướng dẫn tại công văn số 3189/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế gửi 14 Cục Thuế
tỉnh, thành phố trong đó có Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục triển khai mở rộng thí
điểm UNTT đối với CNKD nộp thuế khoán và báo cáo các nội dung trên về Tổng cục Thuế
trước ngày 29/7/2019 để Tổng cục Thuế ban hành Quyết định thí điểm UNTT đối với các Chi
cục Thuế còn lại chưa thí điểm UNTT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, DNNCN.
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