TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

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

Số: 15505/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

V/v tăng cường hỗ trợ cá nhân trực tiếp QTT TNCN năm 2019.

Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, đoàn thể;
- Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công.
Ngày 11/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tiếp
tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, theo đó chỉ đạo “Hạn chế tổ
chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong chỉ đạo, điều hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh; hướng dẫn,
khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến”.
Ngày 27/3/2020, Tổng cục Thuế có công văn số 1306/TCT-DNNCN về việc tăng cường
hỗ trợ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2019. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân
trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2019 theo phương thức điện tử qua cổng thông tin thuế điện
tử của Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn - được hỗ trợ 24/7), Cục Thuế TP Hà Nội
thông báo tới các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, người nộp thuế một số lưu ý về nộp hồ sơ QTT
TNCN năm 2019 như sau:
1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ
quan thuế (đã sử dụng chữ ký số): Gửi hồ sơ quyết toán thuế tại Cổng thông tin thuế điện tử
của Tổng cục Thuế và không phải nộp bản giấy tới cơ quan Thuế.
2. Đối với các tổ chức không sử dụng chữ ký số:
- Gửi file hồ sơ quyết toán thuế (định dạng .xml) qua Cổng thông tin thuế điện tử của
Tổng cục Thuế.
- Sau khi gửi file thành công, tổ chức nộp hồ sơ bản giấy (đã ký tên, đóng dấu) tới cơ
quan thuế quản lý trực tiếp (khuyến khích gửi hồ sơ qua đường bưu điện).
3. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2019:
- Cá nhân chủ động lập, gửi file hồ sơ quyết toán thuế TNCN (định dạng .xml) qua cổng
thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt. gov.vn).
- Sau khi gửi file thành công, cá nhân in hồ sơ bản giấy (ký, ghi rõ họ tên trên các tờ
khai), các hồ sơ liên quan theo quy định và nộp hồ sơ bản giấy tới Cơ quan Thuế (khuyến khích
gửi hồ sơ qua đường bưu điện).

Ngày ghi nhận hồ sơ gửi thành công được xác định là ngày cổng thông tin thuế điện tử
của Tổng cục Thuế chấp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế. Cơ quan Thuế thực hiện đối chiếu dữ
liệu kê khai trong hồ sơ khai thuế điện tử với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện để xử lý theo
quy định hiện hành. Thời hạn nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước là 30/3/2020.
- Đối với các hồ sơ khai thuế của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2019 có
phát sinh số thuế được hoàn thì các cá nhân có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2019
sau ngày 30/3/2020.
Địa chỉ nhận hồ sơ tại Cục Thuế TP Hà Nội: Bộ phận một cửa Cục Thuế TP Hà Nội,
G23-24 Thành Công, Phường Thành Công, Đường Nguyên Hồng, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.
(Lưu ý: người nộp thuế ghi rõ thông tin người gửi, thông tin liên hệ, số điện thoại, email để cơ
quan thuế liên hệ trong trường hợp cần thiết)
Địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại hỗ trợ tại các Chi cục Thuế, người nộp thuế truy cập
website: http://hanoi.gdt.gov.vn chuyên mục “Thông báo” để biết thêm chi tiết.
Cục Thuế TP Hà Nội thông báo và đề nghị các tổ chức chi trả thu nhập đồng hành, phối
hợp với cơ quan thuế để thông tin đầy đủ, hỗ trợ người lao động thực hiện quyết toán thuế
TNCN năm 2019 theo đúng quy định.
Thông tin chi tiết xin truy cập website: http://hanoi.gdt.gov.vn.
Điện thoại: (0243)7622243, 8512436, 5146119.
Trân trọng!

Nơi nhận:

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Các đ/c Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, TTHT(2).

Nguyễn Tiến Trường

