
CÕNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIẺT NAM • • • 
Đôc lâp - Tư do - Hanh Dhúc 

Mầu số: 01/TK-VSP 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

sổ 176/2014/TT-BTC ngày 
17/11/2014 cùa Bộ Tài chính) 

Tơ KHAI THUE TẠM TINH 
(Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro) 

[01] Dầu thô: • [02] Condensate: • [03] Khí thiên nhiên: • 
[04] Kỳ tính thuế: ngày tháng năm hoăc tháng năm 

[05] Lần xuất bán thứ: ... 

[06] Khai lần đầu • [07] Khai bổ sung lần thứ: 

[08] Xuất khẩu: • [09] Xuất bán tại Việt Nam: • 
noi Neàv xuất hóa đơn đối với xuất bán tai Viêt Nam: / / 

[ 111 Tên người nộp thuế: 
[12] Mã số thuế: 
[13] Địa chì: [14] Ọuận/huyện [15] Tinh/Thành phổ: 
[16] Điện thoại: [17] Fax: [18] E-mail: 
[19] Hợp đồng dầu khí lô: 
[20] Mã số thuế nhà điều hành hợp đồng dầu khí: 
|211 Tên Người nộp thuế thay Ị ] hoặc Đại lý thuế 1 Ị: 
[22] Mã số thuế: 
[23] Địa chi: [24] Quận/huyện [25] Tinh/Thành phố: 
[26] Điện thoại: [27] Fax: [28] E-mail: 
T291 Hơn đồns hoăc Hon đồne đai lv thuế so: ngàv: . / / 

stt Chỉ tiêu Mã sô' Đơn vi Giá tri 
(1) ( 2 )  (3) Í4) Í5Ì 

1 Sản lượng dầu khí xuất bán [30] Thùng; m3 

2 Tỷ lệ dầu để lại theo kế hoạch [31] % 

3 Sản lượng dầu lãi tạm tính [32] Thùng 

3 Giá tính thuế [33] 
USD/thùng; 

USD/m3 

4 Giá dầu thô cơ sở [34] 
ƯSD/thùne 

5 Doanh thu [35]=[30]x[33] [35] USD 

6 Số tiền thuế tài nguyên tạm tính phải nộp [36] USD 

7 Số tiền thuế đặc biệt tạm tính phải nộp [37] USD 

8 Số phụ thu tạm tính phải nộp [38]=[39] hoặc 
[40] 

[38] USD 

8.1 
Trường hợp {1,2x[34]} < [33] < {1,5x[34]}: 
[39] = 50%x{[33]-ụ2x[34]}x[32] [39] USD 

8.2 
Trường hợp [33] >{ l,5x[34]}: 
[40]=[41 ] + [42] Í401 USD 

a. 
- Phụ thu theo mức 50% 

[41] = 50%x{l,5x[34]-l,2x[34]}xf32] [41] USD 



Stt Chi tiêu Mã số Đơn vi Giá tri 
(1) ( 2 )  m (4) ( 5 )  

b. 
- Phụ thu theo mức 60% 

[42] = 60%x{[33]-l,5x[34]}x[32] [421 USD 

9 Số thuế TNDN tạm tính phải nộp [43] USD 

10 Tỷ giá quy đổi [44] VND/ƯSD 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 

,ngày tháng. năm 
NHÂN VIỂN ĐẠI LÝ THUÉ NGƯỜI Nộp THUÉ hoặc 
Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 

Chứng chi hành nghề số: Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) 
Ghi chú: 

- Chi liêu [04]. Kỳ tính thuế đoi với dầu thô, condensate là ngày xuất bán dầu thô, condensate; Kỳ tính thuế đối vói khí thiên nhiên 
là tháng xuất bán. 
- Trường hợp Liên doanh khai thác đồng thời dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thì kê khai thành từng tờ khai riêng biệt 
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CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc lâp - Tư do - Hanh phúc 

Mẫu số: 02/TA1N-VSP 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

] 76/2014/TT-BTC ngay 
17/ì ì/2014 cùa Bộ Tài chính) 

TỜ KHAI QUYÊT TOÁN THUÊ TÀI NGUYÊN ĐÓI VỚI DẰU KHÍ 

[01] Dầu thô: • [02] Condensate: • [03] Khí thiên nhiên: • 
[04] Kỳ tính thuế: Năm: 

[05] Khai lần đầu • [06] Khai bổ sung lần thứ: 
[07] Tên người nộp thuế: 

[09] Địa chỉ: [10] Quận/huyện: [1!] Tỉnh/Thành phố: 
[12] Điện thoại: [13] Fax: [14] E-mail: 
[15] Hợp đông dâu khí lô: 
[16] Mã sô thuê nhà điêu hành hơp đông dâu khí: 
[17] Tên Người nộp thuế thay 1 Ị hoặc Đại lý thuế { |: 
[18] Mà sô thuê: 
[19] Địa chi: [20] Quận/huyện: [21] Tỉnh/Thành phố: 
[22] Điện thoại: [23] Fax: [24] E-mail 
[25] Hợp đồng hoặc Hcrp đồng đại lý thuế, số: ngày: ..../ . . . . /  

stt Chỉ tiêu Mã số Đơn vị tính Giá trị 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Sản lượng dầu khí chịu thuế tài nguyên trong kỳ 
tính thuế [26]=[26a]+[26b] [26] Thùng; m3 

1.1 Sàn lượng xuất khau [26a] Thùng; mỉ 

1.2 Sàn lượng xuất bán tại Việt Nam [26bJ Thùng; mỉ 

2 Tồng doanh thu xuất bán trong kỳ tính thuế [27] ƯSĐ 

3 
Giá tính thuế tài nguyên trong kỳ tính thuế 
[28]=[27]/[26] 

[28] 
USD/thùng; 

USD/m3 

4 
Thuế tài nguyên bằng đầu khí phải nộp trong kỳ 
tính thuế 

[29] Thùng; m3 

5 
Sổ tiền thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ tính 
thuế [30]=[28]x[29] 

[30] USD 

6 
Số tiền thuế tài nguyên tạm tính đã kê khai 
trong kỳ tính thuế 

[31] ƯSD 

7 
Chênh lệch giữa số tiền thuế phải nộp theo 
quyết toán với số đã kê khai trong kỳ tính thuế 
Ĩ32M30I-Í311 

[32] USD 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 
. , ngày. tháng năm 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI Nộp THUÉ hoặc 
Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÊ 
Chứng chỉ hành nghề số: Ký, ghi rõ họ lẽn, chức vụ và đóng dấu (nếu có) 

Ghi chú: 
Trường hợp Liên doanh khai thác đồng thời dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thì kẽ khai thành từng tờ khai riêng biệt 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lắp - Tư do - Hanh phúc 

Mầu số: 02-1/TAIN-VSP 
(ban hành kèm theo Thông lư so 

176/2014/TT-BTC ngày 
17/11/2014 cùa Bộ Tài chinh) 

BẢNG KÊ SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU XUẤT BÁN DẦU KHÍ 
ịKèm theo Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên) 

[01] Dầu thô: • [02] Condensate: • [03] Khí thiên nhiên: • 
[04] Kỳ tính thuế: Năm: 

[05] Tên người nộp thuế: 

[06] Mã số thuế: 

[07] Tên Người nộp thuế thay 1 1 hoặc Đại lý thuế Ị Ị: 

[08] Mã số thuế: 

Stí 

Khai thác dầu khí Xuất bán dầu khí 

Ghi chủ Stí 
Ngày tháng 

Sản lượng 
(thùng 

hoặc m3) 
Ngày tháng 

Sản lượng 
(thùng 

hoặc m3) 

Giá tính 
thuế tài 

nguyên tạm 
tíoh 

(USD/thùng; 
USD/m3) 

Doanh thu 
(USD) 

Ghi chủ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)= (6)x(5) (8) 
Xuât bán trong nước 

1 
2 
3 
4 

I (án xuât khâu 
1 
2 
3 

Tông cộng 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 

NHẢN V1ẺN ĐẠI LÝ THUÊ 
Họ và tên: 
Chứng chì hành nghề số: 

,ngày tháng năm 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÊ 
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) 

Ghi chú: Trường hợp Liên doanh khai thác đổng thời dầu thô, condensate, khi thiên nhiên thì kê khai thành từng tờ khai 
riêng biệt. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc 
Mầu số: 01/ĐCXK-VSP 

(ban hành kèm theo Thũng tư 
sò 176/2014/TT-BTC ngày 

17/11/201-I cùa Bộ Tài chinh) 

TỜ KHAI ĐIÈƯ CHỈNH THUẾ XllÁT KHÁU ĐỎI VỚĨ KHÍ THIÊN NHIÊN 
[01] Kỳ tính thuế: Năm.... 

[03] Mã số thuế: 1 1 1 
[04] Địa chi: [05] Quận/huyện: [06] Tinh/Thành phô: 
[07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail: 
[10] Hợp đông dâu khí lô: 
[11] Mã sô thuê nhà điêu hành họp đông dảu khí: 1 
Ị12] Tên Người nộp thuế thay 1 ] hoặc Đại lý th uế I ]: 
[13] Mã sô thuê: 1 II 
[14] Địa chì: [ 15] Ọuận/huyện: [161 Tinh/Thành phô: 
[17] Điện thoại: [18]Fax: [19] E-mail: 
[20] Hợp đông hoặc Hợp đône đại !ý thuê, sô: ngày: 

Stt Chi tiêu Mã số Đơn vị Giá trị 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Số tiền thuế xuất khẩu phải nộp trong kỳ tính thuế 
[21] USD 

2 
Số tiền thuế xuất khẩu tạm tính đã kê khai trong 
kỳ tính thuế 

[22] USD 

3 
với số đã kê khai trong kỳ tính thuế |23]=[21 ]-
[22] 

[23] USD 

4 Tỳ giá quy đồi 
[24] VND/USD 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật vồ số liệu đã khai./. 
ngàv. tháng năm 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THU É NGƯỜI Nộp THUÉ hoặc 
Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ 

Chứng chi hành nghề số: Kỷ. ghi rõ họ lên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) 
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CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc lân - Tư do - Hanh phúc 

Mẩu số: 01/ĐCĐB-VSP 
(ban hành kèm theo Thông tu sổ 

176/2014/TT-BTC ngày 
17/11/2014 cùa Bộ Tài chinh) 

TỜ KHAI ĐIẺU CHỈNH THUÉ ĐẬC BIỆT ĐÓI VỚI KHÍ THIÊN NHIÊN 
[01] Kỳ tính thuê: Năm.... 

[05] Quận/huỵện: 
[08] Fax: 

|02| Tên ngưòi nộp thuế: 
[03] Mã số thuế: 
[04] Địa chi: 
[07] Điện thoại: 
[ 10] Hợp đồng dầu khí lô: 
[ 11 ] Mã số thuế nhà điều hành hợp đồng dầu khí: 
112] Tên Ngưòi nộp thuế thay I I hoặc Đại lý thuế I 
[13] Mã số thuế: 
[14] Địa chi: [15] Ọuận/huyện: 
[ 17] Điện thoại: f 18] Fax: 
[20] Hợp đồng hoặc Hợp đồng đại lý thuế, số: 

[06] Tình/Thành phố: 
[09] E-mail: 

[16] Tinh/Thành phố: 
[19] E-mail; 

ngày: 

stt Chi tiêu Mã số Đơn vị Giá (rị 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Số tiền thuế đặc biệt phải nộp trong kỳ tính thuế 
[21] USD 

2 
Số tiền thuế đặc biệt tạm tính đã kê khai trong kỳ tính 
thuế 

[22] USD 

3 
Chênh lệch giữa số tiền thuế đặc biệt phái nộp với số 
đã kê khai trong kỳ tính thuế [23]-[21 ]-[22] 

[23] USD 

4 Tỷ giá quy đổi [24] VND/USD 

Tôi cam đoan sổ liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THI Ế 
Họ và tên: 
Chứng chi hành nghề số: 

ngày tháng. năm 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ 
Ký, ghì rõ họ tên, chúc vụ và dóng dâu (nếu có) 

6 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lâp - Tư do - Hanh phúc 

TỜ KHAI PHỤ THU TẠM TÍNH 
(Đối vời dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại) 

[01] Kỳ tính thuế: ngày tháng năm 
[02] Kỳ kết dư: từ ngàỵ tháng nãm đén ngày tháng nảm 

[03] Khai lần đẩu • [04] Khai bồ sung lần thứ: 
|05| Tên người nộp thuế: 

[06] Mã số thuế: 

[07] Địa chỉ: 

[10] Điện thoại: 

[13] Hợp đồng dầu khí lô: 

[14] Mã số thuế nhà điều hành hợp đồng dầu khí: 

Mẩu số: 01-1/PTHU-VSP 
(ban hành kèm theo Thông lư so 

176/2014/TT-BTC ngày 
17/Ị1/2014 cùa Bộ Tài chinh) 

[08] Quận/huyện: 

[11] Fax: 
[09] Tinh/Thành phố: 

[12] E-mail: 

[15] Tên Người nộp thuế thaỵ 
[16] Mã số thuế: 

[17] Địa chi: 

[20] Điện thoại: 

I hoặc Đại lý thuế [ j: 

[18] Quận/huyện: 

[21] Fax: 

[23] Hợp đồng hoặc Họp đồng đại lý thuế, số: 

[19] Tinh/Thành phố: 

[22] E-mail: 

ngày: 

Stt Chi tiêu Mả sô Đơn vị Số lượng 
(1) ( 2 )  Í3Ì (4) ( 5 )  

1 
Sô tiên kết dư của phân dâu thô, condensate, 
khí thiên nhiên (nếu có) để lại [24] USD 

2 
Sô tiên kêt dư cùa phân khí thiên nhiên đê lại 
(nếu có) [25] USD 

3 
Sô tiên kêt dư cùa phân dâu thô, condensate 
để lại [28]=[26]-[27] [26] USD 

4 
Giá bình quân gia quyền cùa các lô dầu thô, 
condensate xuất bán trong kỳ kết dư [27] USD/thùng 

5 
Sản lượng dầu lãi từ tiền kểt dư cùa phân dầu 
để lại [281 = [26]/[27] [28] Thùng 

6 Giá dầu thô cơ sở [29] USD/thùng 

7 
Số phụ thu tạm tính phải nộp 
[30]=[31 ] hoặc [32] [30] USD 

7.1 
Trường hợp {l,2x[29]} < [27] < {1,5x[29]}: 
[31] = 50°/ox{í27]-1.2x[29]}x[28] [31] USD 

7.2 
Trường hợp [27] > {1,5x[29]}: 
[32]=[33] + [34] [32] USD 

a. 
- Phụ thu theo mức 50% 

[33] - 50%x{ l,5x[29]-l,2x[29]}x[28] [33] USD 

b. 
- Phụ thu theo mức 60% 

1341 = 60%x{ [271-1.5x[29]}x[281 [34] USD 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 
,ngày tháng. năm 

NHẨN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI Nộp THUẾ hoặc 
Họ và tên ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THIIÉ 
Chúng chi hành nghề số: Kỷ. ghi rõ họ lên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) 

Ghi chú: - Chi tiêu so [03]- Kỳ tính thuế là ngày. Iháng, năm Hội đồng Liên doanh ra quyết nghị khoán tiền sừ dụng không hết 
- Chi liêu số [04]- Kỳ kết dư là khoảng thời gian Vìetsovpetro xác định khoàtì tiền sư dụng không hết đế báo cáo Hội 

đong Liên doanh quyết nghị 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lân- Tụ- do- Hanh nhúc 

1061 

[07] 

[08] 

[ 1 1 ]  

[14] 

ĨĨ51 
[161 

[17] 
[ 1 8 ]  

1 2 1 ]  

[241 

TỜ KHAI QUYẺT TOÁN PHỤ THU 

[01] Dầu thô: • [02] Condensate: • 

[03] Kỳ tính thuế: Năm: 
[04] Khai lần đẩu [ ] [05] Khai bổ sung lần thứ: 

Tên người nộp thuế: 

Mã số thuế: 
Dịa chi: 

Điện thoại: 

Hợp đồng dầu khi lò: 
Mã số thuế nhà điều hành hợp đồng dầu khi: 

Tên Người nộp thuế thay I I hoặc Đại lý thuế I 
Mẫ số thuế: 1 

Địa chi: [19] Quận/huyện: [20] Tinh/Thành phố: 

Điện thoại: [22) Fax: [23] E-mail: 

Hợp đồng hoặc Hợp đồng đại lý thuế, số: ngày: 

Mầu số 02/PTHli-VSP 
(han hành kèm theo Thông lư so 

/ 76 2014'TT-BTC ngừy 
ỉ 7 71/2014 cùa Bộ Tài chính) 

[09] Quặn/huyện: 

[12] Fax: 
[ 10] Tinh/Thành phố: 

[ 131 E-mail: 

STT Chi ticu Mã sô Đon vi Giá tri 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Tông sô phụ thu tạm tính đôi với dâu lãi Iheo 
từng lân xuât bán. 

[25] USD 

2 
Số phụ thu đối với dầu lãi từ số tiền két dư cúa 
phần dau đẽ lại. 

[26] USD 

3 
Tông số phụ thu phái nộp trong kỳ tính thuế 
[27] [25]+[26] 

[27] ƯSD 

4 
Tông số phụ thu tạm tính đã kê khai trong kỳ 
tinh thuế 

[28] USD 

5 
Chênh lệch giữa sô phụ thu phai nộp theo quyết 
toán với sô phụ thu đã kê khai trong kỳ tính thuế 

[29] USD 

Tôi cam đoan sô liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu dã khai ./. 
.ngày tháng. năm 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI Nộp THUẺ hoặc 
Họ và tên: OẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ 
Chứng chi hành nghề số: Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) 

8 



[04] Tên người nộp thuế: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc 

BANG KÊ SỎ PHỤ THU TẠM TÍNH ĐÃ Nộp 
(Kèm theo Tờ khai quyết toán phụ thu) 

[011 Dầu thô: • [02] Condensate: • 
[03] Kỳ tính thuế: Năm: 

Mầu số: 02-1/PTHU-VSP 
(ban hành kèm theo Thõng tư số 

176/20Ỉ4/TT-BTC ngày 
17/11/2014 của Bộ Tài chinh) 

[05] Mã sô thuê: 1 1 
[06] Tên Người nộp thuế thay [ ] hoặc Đại lý thuế [ ]: 

[07] Mã sô thuê: 1 

stt 
số lần xuất 

bán thứ 
Ngàv xuất 

bán 

Ngày/tháng tò' 
khai phụ thu 

tam tính 

Số phụ thu tạm tính đã nộp 

USD VNĐ 
Ghi chú 

(11 (2 )  (3) (4) (5) AẾL iZL 
I. Đối với Phụ thu tạm tính theo từng lần xuất bán. 

1 
2 
3 

II. Phụ thu tạm tinh đối vói dầu lãi từ tiền kết dư 
i 
? 

Tông cộng 
Tôi cam đoan sô liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu dã khai ,/ễ 

,ngày tháng năm 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THU É NGƯỜI Nộp THUÉ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CÙA NGƯỜI Nộp THUÊ 
-- Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu cỏ) 

Họ và tên: 
Chứng chi hành nghề số: 

Ghi chú: Sô phụ thu lợm tinh đã nộp ghi đồng liền thục nộp vào NSNN. 

9 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
sỏc lân - Tư do - Hanh phúc 

Mầu số: 01-1/TNDN-VSP 
(ban hành kèm theo Thông Iu số 

176/2014/TT-BTC ngày 
17/11/2014 của Bộ Tài chinh) 

TỜ KHAI THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH 
(Áp dụng đoi với thu nhập từ tiền kết dư cùa phần dầu đế lại) 

[01] Kỳ tính thuế: ngày tháng năm 
[02] Kỳ kết dư: từ ngày....tháng.. ..năm đến ngày tháng năm. 

|05Ị Tên người nộp thuế: 
[06] Mẫ sô thuê: 
[07] Địa chi: [08] Quận/huyện 5 [09] Tỉnh/Thành phố: 
[ 10] Điện thoại: [ll]Fax: [12] E-mail: 
[13] Hợp đồng dầu khí lô: 
[14] Mã sô thuê nhà điêu hành hợp đông dâu khí: 

115] Tên Người nộp thuế thay ị 1 hoặc Đại lý thuế Ị |: 
[16] Mã số thuê; 
[ 171 Địa chỉ: [18] Quận/huyện: [19] Tinh/Thành phố: 
[20] Điện thoại: [2tỊ Fax: [22] E-mail 
[23] Hợp đồng hoặc Hợp đồng đại lý thuế , sô: ngày: 

Đơn vị tính: USD 

stt Chì tiêu Mã sổ Giá trị 

(1) (2) (3) (4) 

1 Thu nhập từ tiền kết dư phần dầu để lại [24] 

2 Thuế suất thuế TNDN (50%) [25] 

3 
Số thuế TNDN tạm tính phải nộp 
[26]=[24]x[25] 

[26] 

4 Tỳ giá quy đổi [27] 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./. 
,ngày tháng. năm 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI Nộp THUẾ hoặc 
Họ và tên: đại diện hợp pháp của người NỘPTHUÉ 
Chứng chi hành nghề số: Kỷ. ghi rõ họ tên, chúc vụ và đóng dấu (nếu có) 

Ghi chứ - Chi liêu số [01 ]- Kỳ linh thuế là ngày, tháng, năm Hội đồng Liên doanh ra quyết nghị khoan liền sứ dụng 
khóng hết. 

- Chí tiêu số [02]- Kỳ kết dư là khoáng Ihời gian Vietsovpetro xác định khoán liền sừ dụng không hết để báo 
cáo Hội đồng Liên doanh quyết nghị. 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lẳD- Tư do- Hanh Dhúc 
Mâu số: 02/TNDN-VSP 

(ban hành kèm theo Thông tư sô 
176/2014/TT-BTC ngày 

17/ỉ 1/2014 cùa Bộ Tài chinh) 

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 
[01] Dầu thô: • [02] Condensate: • [03] Khí thiên nhiên: • 

[04] Kỳ tính thuế: Năm: 
[05] Khai lần đầu • [06] Khai bồ sung lần thứ: 

[07] Tên người nộp thuế: 

[081 Mã số thuế: 

[09] Địa chi: [10] Quậtt/huyện: [11] Tỉnh/Thành phố: 

[12] Điện thoại: [13]Fax: [14] E-mail: 

[15] Hợp đồng dầu khí lô: 

[ 161 Mã số thuế nhà điều hành hợp đồng dầu khí: 

[17] Tên Ngưòi nộp thuế Ị ] hoặc Đại lý thuế l ]: 

fl81 Mã số thuế: 

[19] Địa chi: [20] Quận/huyện: [21] Tinh/Thành phố: 

[221 Diên thoại: [23] Fax: [24] E-maìl: 

[25] Hợp đổng hoặc Hợp đồng đại lý thuế, số: ngày: 
Đơn vị tính: ƯSD 

stt Chỉ tiêu Mã số Giá trị 

(1) (2) (3) (4) 

I Thuế TNDN đối với dầu khí xuất bán 

1 
Tồng doanh thu chịu thuế TNDN trong kỳ 
tính thuế. 

[26] 

2 
Tổng chi phí được trừ khi xác định thu nhập 
chịu thuế trong kỳ tính thuế. 

[27] 

3 
Tồng thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế 
[281=f26Ị-[27] 

[28] 

4 Thuế suất thuế TNDN (50%) [29] 

5 
Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt 
động dầu khí [301=[281xf291 

[30] 

II 
Thuế TNDN đổi với thu nhập từ tiền kết 
dv của Dhần dầu để lai 

1 Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế: [31] 

2 Thuế suất thuế TNDN (50%) [32] 

3 
Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 
thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại 
[33]=[31]x[32] 

[33] 

III 
Số tiền thuế TNDN phải nộp trong kỳ 
tính thuế [34]=[30]+[33J 

[34] 

IV 
Sổ tiền thuế TNDN tạm tính đã kê khai 
trong kỳ tính thuế 

[35] 

V 
Chênh lệch giữa số tiền phải nộp theo 
quyết toán với số đã kê khai trong kỳ 
tinh thuế [361=1341-1351 

[361 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sầ liệu đã khai./. 

nvrrv thánợ năm 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên: 
Chúng chi hành nghề số: 

NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ 

Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) 

Ghi chú: Trường hợp Liên doanh khai thác đẳng thời dầu thô, condensate, khi thiên nhiên thì kê khai thành từnz lờ khai riêng biệt. 




