
DANH MỤC MÂU BIÊU 
(Kèm theo Thông tư sổ 110 /2015/TT-BTC ngày 28 / 07 / 2015 của Bộ Tài chỉnh } 

Số 
TT 

Mau sé Tên mẫu biểu Điều 

1. Đăng kí sử dụng giao dịch thuế điện tử 

1 01/ĐK-TĐT Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử Điều 15 

2 02/ĐK-TĐT Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử Điều 16 

3 03/ĐK-TĐT Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch thuế điện tử Điều 17 

2ẳ Đăng kí sử dụng dịch vụ thuế điện tử qua T-VAN 

4 01/ĐK-T-VAN Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN Điều 32 

5 02/ĐK-T-VAN Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN Điều 33 

6 03/ĐK-T-VAN Tờ khai đăng kỷ ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN Điều 34 

3. Thông báo thuế điện tử 

7 01/TB-TĐT Thông báo v/v: Xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử Điều 8,19 ,20, 
22,26,27 

8 02/TB-TĐT Thông báo v/v: Sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế Điều 9 

9 03/TB-TĐT Thông báo v/v: Tài khoản giao dịch thuế điện từ Điều 15,16,17 

10 04/TB-TĐT Thông báo v/v: Đăng ký thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử qua NHTM Điều 15 

11 05/TB-TĐT Thông báo v/v: Xác nhận nộp thuế điện tử Điều 8, 26 

12 06/TB-TĐT Thông báo v/v: Thực hiện thủ tục đăng ký thuế bằng phương thức điện tử Điều 19,20 





Mẫu số: 01/ĐK-TĐT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 110 /TT-BTC 

ngày 28 /07/2015 cua Bộ Tài chính) 

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

TỜ KHAI 
Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử 

I Ị Tổ chức Q Cá nhân 

Kính gửi: <Tổng cục Thuế> 

Tên người nộp thuế: ắ 

Mã số thuế: 

Địa chỉ: 

Xét các điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, chúng 
tôi nhận thấy có đủ điều kiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện 
tử. Chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế để sử dụng giao dịch thuế điện tử với 
các thông tin như sau: 

I. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ 
1. Thời gian đề nghị được áp dụnẹ từ: ngày tháng năm 
2. Thông tin đăng ký chứng thư số sử dụng giao dịch thuế điện tử: 

STT 

Tên tô chức/cơ 
quan chứng 

thực/cấp/công 
nhận chữ ký số 

Số sê-ri chứng 
thư số 

Thời hạn sử dụng 
r 

chứng thư sô 

Thủ tục thuế 
điện tử đãng 
ký sử dụng 

Từ ngày đên ngày 

f r r 

(Trường hợp người nộp thuê là cá nhân không có chứng thư sô thì không băt 
buộc khai báo phần này) 

3. Thông tin đãng kỷ tài khoản thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử: 

STT Số tài khoản Tên tài khoản Ngân hàng 
Số sê-ri 

chứng thư 
r A 

SÔ 

Tên tô chức/cơ 
quan chứng 

thực/cấp/công 
nhận chữ ký số 

4. Địa chỉ thư điện tử: 

32 



4.1. Địa chì thư điện tử chính thức nhận tât cả các thông báo trong quá 
trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế: 

4.2. Địa chi thư diện tử bô sung theo mỗi thủ tục hành chính thuế: 

STT Địa chỉ thư điện tử Họ tên người sử dụng Thủ tục thuế điện 
tử đãng ký sử dụng 

Đăng ký thuế 
Khai thuế 
Nộp thuế 
Hoàn thuế 

5. Số điện thoại: 

II. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI NỘP THUÉ 
Chúng tôi cam kết nhận các phản hồi, thông báo của cơ quan thuế bằng 

phương thức điện tử. Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, 
chính xác với các thông tin đăng ký nêu trên./. 

ngày tháng. năm 
NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯời NỘP THUẾ 
<Chữ kỷ sổ của người nộp thuế> 
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Mẩu số: 02/ĐK-TĐT 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 110/TT-BTC 

ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính) 

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

TỜ KHAI 
Đăng ký thay đổi, bồ sung thống tin giao dịch thuế điện tử 

] Thay đổi Q Bổ sưng 

Kính gửi: <Tổng cục Thuể> 

I. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUÉ 

1. Tên người nộp thuế: 

2. Mã số thuế: 

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAY ĐỒI/BỒ SUNG 
1. Thông tin đăng ký chứng thư số sử dụng giao dịch thuế điện tử: 

STT 

Tên tô chức/cơ 
quan chứng 

thực/cấp/công 
nhận chữ ký số 

Số sê-ri 
r 

chứng thư sô 
Thời hạn sử dụng 

chứng thư số 

Thủ tục thuế 
điện tử đăng ký 

sử dụng 

Từ ngày đên ngày 

2. Thông tin đăng ký tài khoản thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử: 

STT Số tài khoản Tên tài khoản Ngân hàng 

Sổ sê-ri 
chứnẹ thư 

sô 

Tên tô chức/cơ 
quan chứng 

thực/cấp/công 
nhận chữ ký số 

3. Địa chỉ thư điện tử: 
3.1. Địa chỉ thư điện tử chính thức nhận tất cả các thông báo trong quá 

trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế: 
3.2. Địa chỉ thư điện tử bổ sung theo mỗi thủ tục hành chính thuế: 



STT Địa chỉ thư điện tử Họ tên người sử dụng Thủ tục thuế điện 
tử đăng ký sử dụng 

Đăng ký thuế 
Khai thuế 
Nộp thuế 
Hoàn thuế 

4. Số điện thoại 
(Chỉ ghi những nội dung có thay đỏi, bổ sung) 

III. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI NỘP THUÉ 
Bằng việc ký vào Tờ khai này, chúng tôi xác nhận những thông tin nêu 

trên là đầy đủ, trung thực, chính xác./. 
ngày. tháng. năm 

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

<Chữ kỷ sổ của người nộp thuế> 



Mau số: 03/ĐK-TĐT 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 110/TT- BTC 

ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính) 

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

TỜ KHAI 
Đăng ký ngừng giao dịch thuế điện tử 

Kính gửi: <tên cơ quan thuế > 

I. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ 
1. Tên người nộp thuế: 
2ễ Mã số thuế: 

II. THÔNG TIN ĐẢNG KÝ NGỪNG GIAO DỊCH 
1. Thời điểm ngừng từ:... ngày .... tháng .... năm 

2. Lý do ngừng: 
III. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI NỘP THUÉ 

Bằng việc ký vào tờ khai này, chúng tôi đề nghị ngừng sử dụng giao dịch 
thuế điện tử./. 

, ngày tháng. năm 
NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHAP NGƯỜI NỘP THUẾ 
<Chữ ký sổ của người nộp thuế> 





Mẩu số: 01/ĐK-T-VAN 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 110/TT-BTC 

ngày 28/07/2015 cùa Bộ Tài chính) 

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

TỜ KHAI 
Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN 

I I Tổ chức I I Cá nhân 

Kính gửi: <Tỗng cục Thuế> 

Tên người nộp thuế: 
Mã số thuế: 
Xét các điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, chúng 

tôi nhận thấy có đủ điều kiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện 
tử. Chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được sử dụng dịch vụ thuế điện tử qua tổ 
chức cung cấp dịch vụ T-VAN, cụ thể như sau: 

IỆ THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ: 
lế Thời gian đề nghị được áp dụng từ: ngày tháng năm 
2. Thông tin đăng ký chứng thư số sử dụng giao dịch thuế điện tử: 

STT 

Tên tô chức/cơ 
quan chứng 

thực/cấp/công 
nhận chữ ký số 

Số sê-ri chứng 
thư số 

Thời hạn sử dụng 
chứng thư số 

Thủ tục thuế 
điện tử đăng 
ký sử dụng 

Từ ngày dên ngày 

—— 1. í —— 7 •— 

3i Thông tin đăng ký tài khoản thực hiện thủ tục nộp thuê điện tử: 

STT Số tài khoản Tên tài khoản Ngân hàng 

Số sê-ri 
chứnẹ thư 

sô 

Tên tổ chức/cơ 
quan chứng 

thực/cấp/công 
nhận chữ ký số 

4. Địa chỉ thư điện tử: 
4.1ẻ Địa chỉ thư điện tử chính thức nhận tất cả các thông báo trong quá 

trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế: 
4.2ề Địa chỉ thư điện tử bổ sung theo mỗi thủ tục hành chính thuế: 



STT Địa chỉ thư điện tử Họ tên người sử dụng Thủ tục thuế điện 
tử đăng ký sử dụng 

Đăng ký thuế 

Khai thuế 
Nộp thuế 
Hoàn thuế 

5. Số điện thoại: 
II. THÔNG TIN VÈ TỎ CHỨC CUNG CÁP DỊCH vụ T-VAN: 

- Tên tổ chức: (ghi rõ tên đầy đủ tổ chức) 
- Mã số thuế: 
- Địa chỉ: 
- Số điện thoại: 
Chúng tôi cam kết nhận các phản hồi, thông báo của cơ quan thuế bàng 

phương thức điện tử. Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, 
chính xác với các thông tin đăng ký nêu trên./. 

, ngày. thảng. năm 
TỎ CHỨC CUNG CẤP NGƯỜI Nộp THUẾ hoặc 

DỊCH VỤ T-VAN ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ 

<Chữ kỷ sô cùa tổ chức cung cấp <Chữ kỷ số của người nộp thuể> 
dịch vụ T-VAN> 
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Mầu sổ: 02/ĐK-T-VAN 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 110/TT-BTC 

ngày 28 07/2015 cùa Bộ Tài chính) 

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

TỜ KHAI 
Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN 

] Thay đổi Q] Bo sung 

Kính gửi: <Tổng cục Thuế> 

Tên người nộp thuế: 
Mã số thuế: 
Căn cứ tờ khai Đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử T-VAN ngày 

chúng tôi đề nghị được thay đổi/ bổ sung thông tin đã đăng ký, cụ thể như sau: 
1. Thông tin đăng ký chứng thư số sử dụng giao dịch thuế điện tử: 

STT 

Tên tô chức/cơ 
quan chứng 

thực/cấp/công 
nhận chữ ký số 

-

Số sê-ri chứng 
thư số 

Thời hạn sử dụng 
w 

chứng thư sô 

Thủ tục thuế 
đăng ký sử 

dụng 

Từ ngày đến ngày 

r 

2. Thông tin đãng kỷ tải khoản thực hiện thủ tục nộp thuê điện tử: 

STT Số tài khoản Tên tài khoản Ngân hàng 
Số sê-ri 

chứnẹ thư 
Á 

SÔ 

Tên tổ chức/cơ 
quan chứng 

thực/cấp/công 
nhận chữ ký số 

3. Địa chỉ thư điện tử: 
3.1ề Địa chỉ thư điện tử chính thức nhận tất cả các thông báo ừong quá 

trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế: 
3.2. Đia chỉ thư điên tử bổ sung theo mỗi thủ tục hành chính thuế: 

STT Địa chỉ thư điện tử Họ tên người sử dụng Thủ tục thuế điện 
tử đăng ký sử dụng 

Đăng ký thuế 

Khai thuế 
Nộp thuế 



Hoàn thuế 

4. Số điện thoại: 
(chỉ ghi những nội dung cỏ thay đổi, bố sung) 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính 
chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./. 

, ngày thảng. năm 
TỎ CHỨC CUNG CẤP NGƯỜI Nộp THUẾ hoặc 

DỊCH VỤ T-VAN ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ 

<Chữ kỷ sổ của tổ chức cung cấp <Chữ ký sổ cùa người nộp thuế> 
dịch vụ T-VAN> 
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Mẩu số: 03/ĐK-T-VAN 
(Ban hành kèm theo Thông tưsốl 10/TT-BTC 

ngày 28 /07/2015 cùa Bộ Tài chính) 

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

TỜ KHAI 
Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN 

Kính gửi: <Tổng cục Thuế> 

Tên người nộp thuế: 

Mã số thuế: 

Chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN. 

- Thời điểm ngừng: từ .... ngày tháng năm 

- Lý do ngừng: 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính 
chính xác, trung thực của nội dung nêu trênẼ/. 

TỎ CHỨC CUNG CẤP 
DỊCH VỤ T-VAN 

, ngày. thảng. năm 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐAI DIÊN HƠP PHÁP CỦA NGƯỜI NÔP THUẾ 
I « • • 

<Chữ kỷ số của tổ chức cung cấp r r 

<Chữ ký sô của người nộp thuê^ 
dịch vụ T-VAN> 
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Mau số: 01/TB-TĐT 
(Ban hành kèm theo Thông tưsổl 10/TT-BTC 

ngày 28 /07/2015 của Bộ Tài chính) 

Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỎNG CỤC THUÉ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: /TB-TĐT , ngày. thảng. năm 

THÔNG BÁO 
V/v: Xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử 

Kính gửi: <Họ tên người nộp thuế .ế....> 
<Mã sổ thuế của NNT:... .> 

<Trường hơp nhân hồ sơ thuế điên tử/ chimg từ nôp thuế điện tử của 
người nôp thuế thì ehi:> 

Căn cứ hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế 
gửi tới cơ quan thuế lúc.... ngày .. Ể tháng ... năm.... Cơ quan thuế xác nhận 
việc nộp hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế, cụ 
thể như sau: 

+ Tên hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử: 
+ Mã giao dịch điện tử: 
<Trưòns hơp khônẹ nhân hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nôp thuế điên tử 

của mười 1ĨÔD thuế thì 2hỉ:> 

Căn cứ hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế 
gửi tới cơ quan thuế lúc.... ngày ... tháng ... năm ... Cơ quan thuế thông báo 
về việc không nhận hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuê điện tử của người nộp 
thuế, cụ thể như sau: 

+ Tên hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử: 
+ Lý do: <lỷ do không nhậri> 

Người nộp thuế cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập theo đường 
dẫn: http://www.xxx.gdt.gov.vn hoặc gọi điện tới số hotline: < > để được hỗ 
trợ trực tiếp. 

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết, thực hiệnẵ/ệ 

<Chữ ký số của Tổng cục Thuế> 

Ghi chủ: Chữ in nghiêng trong dấu <> chỉ là giải thích hoặc ví dụ. Chọn trường hợp 1 hoặc 
2 theo kết quả xử lý. 



Mẩu số: 02/TB-TĐT 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ Ỉ10/ĨT-BTC 

ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính) 

Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỎNG CỤC THUÉ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

SỐ: /TB-TĐ'1 ngày thúng. năm 

THÔNG BÁO 
V/v: Sự cố kỹ thuật của cồng thỏng tin điện tử Tổng cục Thuế 

Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số ế... ngày ... của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

Do sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, Tổng cục 
Thuế thông báo tạm dừng việc nhận hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện 
tử của người nộp thuế từ ... ngày ,.ễ tháng ..ẵ năm.ế.ể đến ... ngày .... tháng .... 
năm ... 

Người nộp thuế cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập theo đường 
dẫn: http://www.xxx. gdt.gov.VII hoặc gọi điện tới sổ hotline: < > để được hỗ 
trợ trực tiếp. 

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết./. 

<Chữ ký số của Tổng cục Thuế> ỵu/ 
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Mau số: 03/TB-TĐT 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 110/TT-BTC 

ngày 28 /07/2015 của Bộ Tài chính) 

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

, ngày tháng. năm 

THÔNG BÁO 
V/v: Tài khoản giao dịch thuế điện tử 

Kính gửi: <Tên người nộp thuế 
<Mã sổ thuế: Ế...> 
<Địa chỉ:...> 

</.  Trườns  hơv  đăne  ký  giao đ ích  đ iên  từ vớ i  cơ quan thuế bằne phương 
thức điên tử qua cỗne thông tin điên tử của Tốnc cuc Thuế/ (Ịua tể chức 
cunự cấp dỉch vu T-VAN.> 

Căn cứ hồ sơ <đăng ký giao dịch thuế điện tử/ đăng ký thay đổi, bổ sung 
thông tin giao dịch thuê điện tử/ đăng ký ngừng giao dịch thuê điện tử> <qua 
Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-
VAN> của người nộp thuế 

Mã giao dịch điện tử: ...; 
Xét điều kiện thực hiện và cam kết của người nộp thuế. 
<l.l.Trườne hơp chấp nhân đề nshỉ của người nôp thuế thì shi:> 

Cơ quan thuế chấp nhận đề nghị về việc <đăng ký giao dịch thuế điện tử/ 
đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử/ đăng ký ngừng giao 
dịch thuê điện tử> <qua Công thông tin điện tử của Tông cục Thuê/qua tô chức 
cung cấp dịch vụ T-VAN> của người nộp thuế kể từ Giờ ....Phút.... giây... 
ngày ... tháng... năm..cụ thể như sau: 

<1.1.1. Trường hợp đăng kỷ giao dịch với cơ quan thuế lần đầù> 

< Trường hợp NNT đăng kỷ giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức 
điện tử lần đầu qua cống thông tin điện tử của Tông cục Thuê thì hiên thị; 
"thông tin về tài khoản, mật khẩu tạm thời; đường ỉỉnk để người nộp thuế đăng 
nhập đổi mật khẩu sau ỉần đăng nhập đầu tiên ">. 

< Trườtĩệ họp NNT đăng kỷ giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức 
điện tử lần đầu qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN thì hiến thị: "thông tin vê 
tài khoản, mật khẩu tạm thời đế thực hiện tra cứu trên Cong thông tin điện tử 
của Tống cục Thuế; đường link đế người nộp thuế đăng nhập đối mật khâu sau 
lần đăng nhập đầu tiên ">. 
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<1.1.2. Trườnạ hợp NNT đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin/đăng ký-
ngừng giao dịch thuế điện tử thì hiển thị các thông tin đã chấp nhậri>. 

<1.2. Trườn 2 hơp khô nu chấp nhận đề nghi của người nôp thuế thì ghỉ:> 

Cơ quan thuế không chấp nhận đề nghị về việc <đăng kỷ giao dịch thuế 
điện tử/ đăng ký íhaỵ đoi, bo sung thông tin giao dịch thuế điện tử/ đãng ký 
ngừng giao dịch thuế điện tử> của người nộp thuế. 

Lý do: <Lý do không chấp nhận>. 

<2. Trườn2 hơp cơ Quan thuế gửi thông bảo về viêc ngừng giao dich điên 
tử của người nôp thuế qua cổng thông tin điên tử của Tổng cuc Thuế/qua tổ 
chức cung cấp dịch vụ T-VAN:> 

Cơ quan thuế thông báo về việc cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế 
ngừng việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế bằng phương thức điện tử của 
người nộp thuế kể từ ...giờ ....phút.... giây... ngày ề.ệ tháng... năm... 

Lý do: <Người nộp thuế ngừng hoạt động/ bỏ địa chỉ kỉnh doanh/ > 

Người nộp thuế cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập theo đường 
dẫn: http://www.xxx. gdt.gov.vn hoặc gọi điện tới số hotline: < > để được hỗ 
trợ trực tiếp. 

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết, thực hiện./. 

<Chữ ký số của Tổng cục Thuế> 

Ghi chủ: Chữ in nghiêng trong dấu <> chỉlà giải thích hoặc ví dụ. Chọn trường hợp ỉ hoặc 
2 theo kết quả xử lý. 

/ 
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Mẩu số: 04/TB-TĐT 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 110/T-BTC 

ngày 28 /07/2015 cùa Bộ Tài chính) 

NGÂN HẢNG... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-NHTM 
ngày thảng. năm 

THÔNG BÁO 
V/v: Đăng ký thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử qua NHTM 

Kính gửi: <Tên người nộp thuế> 

<Mã sổ thuế >: 

<Trườfĩ2 hơp chấp nhân đề nghi của người nôp thuế thì shi:> 

Vào <...giờ ... phút... giây , ngày , người nộp thuế đã được 
Ngân hàng <tên ngân hàng> chấp nhận đăng ký thực hiện thủ tục nộp thuế 
điện tử qua Ngân hàng, thông tin chi tiết như sau: 

1. Thông tin tài khoản, chứng thư số đăng ký thủ tục nộp thuế điện tử: 

STT Số tài 
khoản 

Tên tài 
khoản 

Tên tổ chức 
chứng thực 
chữ ký số 

Sô sê-ri 
chứnẹ thư 

A so 

Thời hạn sử dụng 
chứng thư số 

Từ 
ngày 

đên 
ngày 

2. Địa chỉ thư điện tử để nhận thông báo, phản hồi của Ngân hàng: 

STT Địa chỉ thư điện tử Họ tên người sử 
dụng Ghi chú 

1 Địa chỉ thư điện tử chỉnh 
thức 

2 
Địa chỉ thư điện tử bố 

sung theo thủ tục nộp thuế 
điện tử 

3. Số điện thoại: 
Để sử dụng dịch vụ, NNT truy cập theo đường dẫn: <đường dẫn> 
<Trưòng hưp không chấp nhân đề nghi của mười nôp thuế thì ghỵ> 



Ngân hàng không chấp thuận đăng ký thực hiện thủ tục nộp thuế điện '' . 
tử thông qua tài khoản của Ngân hàng 

Lý do: <Lỷ do không chấp nhận>. 
Ngân hàng thông báo để nguời nộp thuế biết, thực hiệnề/. 

<Chữ ký số của Ngần hàng> 

Ghi chú: Chữ in nghiêng trong dấu <> chỉ là giải thích hoặc ví dụ. Chọn trường hợp 1 hoặc 

2 theo kết quả xử lý. 
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Mầu số: 05/TB-TĐT 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 110/TT-BTC 

ngày 28 /07/2015 của Bộ Tài chỉnh) 

NGÂN HÀNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-NHTM ngày. thảng. năm 

THÔNG BÁO 
V/v: Xác nhận nộp thuế điện tử. 

Kính gửi: <Tên người nộp thuế 

<Mã sổ thuế;ẽ...> 

Vào<...g/ờ .ễ. phút... giây, ngày >, Ngân hàng thông báo trạng 

thái thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử của người nộp thuế, cụ thể như sau: 

STT Nội dung Giá trị 

1 SÔGNT 

2 Mã hiệu chứng từ 
3 Số chứng từ 
4 Tài khoản trích Nợ 

5 Nộp cho KBNN 

6 Ngày nộp GNT 

7 Ngày nộp thuê điện tử 

8 Tông sô khoản 

9 Tông sô tiên nộp NSNN 

10 Trạng thái 

11 Lý do <trường hợp không thành công> 

Để tra cửu thông tin đã nộp thuế điện tử nói trên, xin vui lòng truy cập 

theo đường dẫn: <đường dẫrì>. 

<Chữ ký số của Ngân hàng> 
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Mẩu số: 06/TB-TĐT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 110/TT-
BTC ngày 28/07/2015 cùa Bộ Tài chính) 

TÊN CQT CÁP TRÊN> CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
<TÊN Cơ QUAN THUÉ> Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: /TB-TĐT , ngày. thảng. năm 

THÔNG BÁO 
V/v: Thực hiện thủ tục đăng ký thuế bằng phương thức điện tử 

Kính gửi: <Tên người nộp thuế ằ-Ễ...> 
<Mã sổ thuế:....> 

<Đ/a c/iỉ.ềẾỂ> 

Căn cứ hồ sơ <tên loại hồ sơ đăng kỷ thuế người nộp thuế đã gửi qua cổng 
thông tin điện tử của Tổng cục Thuể> của người nộp thuế 

Mã giao dịch điện tử: .. ẽ; 
< Trường hơp hồ sơ của người nộp thuê đầy đủ, đúm CỊUV đỉnh thì ghi: > 

Cơ quan thuế thông báo <hồ sơ... >của người nộp thuế gửi đến cơ quan 
thuế đã đầy đủ và đúng quy định. 

Trong thời hạn <.ế.> ngày kể từ ngày ghi trên Thông báo này, người nộp 
thuế đến cơ quan thuế <tên cơ quan thuế, địa chĩ> để nhận <ơ/ạv chứng nhận 
đăng kỷ thuế/ Thông báo mã số thuế>. 

< Trườnz hơp hồ sơ của người nôp thuê không đầy đủ, không đủnz quy 
đinh thì 2hỉ:> 

Cơ quan thuế thông báo <hồ sơ... >của người nộp thuế gửi đến cơ quan 
thuế không đúng quy định. 

Lý do: <Căn cứ quy định tại Điểm Khoản..., Điều... Thông 

Người nộp thuế cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập theo đường 
dẫn: <http://www.xxx. 2dt.g0v.vn> hoặc gọi điện tới số hotline: < > để được 
hỗ trợ trực tiếpẵ 

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết, thực hiện./. 

<THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN THUÉ > 
(Ký điện tử) 

Ghi chủ: Chữ in nghiêng trong dấu <> chỉ là giải thích hoặc ví dụ. Chọn trường hợp 1 hoăc 
2 theo kết quả xử lý. 
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