Bộ TÀI CHÍNH
Số:

/2018/TT-BTC

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

Hà Nội, ngày2f tháng 3 năm 2018
THÔNG Tư

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày
31/12/2013 của Bộ Tài chính hưóng dẫn về cưỡng chế thi hành
quyết định hành chính thuế

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 thảng 11 năm 2006 và
Luật sửa đoi, bo sung một sổ điều của Luật Quản lý thuế sổ 21/2012/QH13 ngày 20
tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật Xử lỷ v/ẳ phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm
2012;
Căn cứ Nghị định sổ 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đoi, bổ
sung một so điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chỉnh
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành qưyết
định hành chính thuế;
Căn cứ Nghị định sổ 166/20ỉ3/NĐ-CP ngày 12 thảng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một sổ điều của
Thông tư sổ 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chỉnh hướng dẫn về
cưỡng chế thỉ hành quyết định hành chính thuế như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC
ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định
hành chính thuế
ì . Sửa đổi Khoản 3 Điều 5 như sau:

"3. Tạm dừng hoặc chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với người nộp
thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt mà số
tiền đang bị cưỡng chế hoặc đến thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế, nhưng đã
được cơ quan thuế ban hành một trong các văn bản sau:
a) Quyết định nộp dàn tiền thuế nợ;
b) Quyết định gia hạn nộp thuế;

c) Thông báo không tính tiền chậm nộp".
2. Sửa đổi Điều 6 như sau:
"1. Đối với tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế:
a) Quyết định cưỡng chế phải gửi cho đối tượng bị cưỡng chế trước khi tiến
hành cưỡng chế. Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử
thi quyết định cưỡng chế được gửi theo phương thức điện tử. Trường họp người nộp
thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được giao
trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện.
b) Trường họp được coi là quyết định đã được giao xác định như sau:
- Trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế
không nhận thì người có thẩm quyền hoặc công chức thuế có trách nhiệm giao quyết
định cưỡng chế lập biên bản về việc tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế không nhận
quyết định, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi tổ chức, cá nhân có địa chỉ
đăng ký với cơ quan thuế thì được coi là quyết định đã được giao.
- Trường hợp gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, nếu sau thời hạn 10
ngày, kể từ ngày quyết định cưỡng chế đã được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ
ba mà bị trả lại do tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế không nhận; quyết định cưỡng chế
đã được niêm yết tại trụ sở của tổ chức, nơi cư trú của cá nhân bị cưỡng chế hoặc có
căn cứ cho rằng người bị cưỡng chế trốn tránh không nhận quyết định cưỡng chế thì
được coi là quyết định đã được giao.
2. Đối với tổ chức, cá nhân có liên quan:
Người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế hoặc công chức thuế có
trách nhiệm thi hành quyết đinh cưỡng chế phải gửi quyết định cưỡng chế cho tổ
chức, cá nhân có liên quan trước khi tiến hành cưỡng chế.
Trường hợp cưỡng chế cần sự phối họp của ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn thì quyết định cưỡng chế phải được gửi đến Chủ tịch ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn nơi tổ chức cưỡng chế trước khi thi hành cưỡng chế để phối hợp
thực hiện"Ế
3. Sửa đổi Khoản 3 Điều 9 như sau:
"3. Quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực kể tà khi đối tượng bị cưỡng chế
chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế hoặc đối tượng bị cưởng
chế đã nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt
bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước hoặc số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp
tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt bị cưỡng chế thuộc trường họp được gia hạn nộp
thuế hoặc nộp dần tiền thuế nợ hoặc không tính tiền chậm nộp.
Căn cứ để chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế thuế là chứng từ nộp đủ
tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách
nhà nước của đối tượng bị cưỡng chế hoặc quyết định gia hạn nộp thuế hoặc quyết
định nộp dần tiền thuế nợ hoặc thông báo không tính tiền chậm nộp".
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4ế Sửa đổi Khoản 2 Điều 11 như sau:
"2. Căn cứ ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài
khoản hoặc yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà
nước, tổ chức tín dụng:
a) Thông tin về tài khoản của người nộp thuế tại cơ sở dữ liệu quản lý thuế
hoặc dữ liệụ của tổ chức, cá nhân có liên quan;
b) Thông tin về số tài khoản, số tiền hiện có trong tài khoản của đối tượng bị
cưỡng chế do kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng cung cấp theo yêu cầu của người
có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế trong trường hợp cơ sở dữ liệu tại cơ
quan thuế không đầy đủ.
Người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế có trách nhiệm bảo mật
những thông tin về tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế".
5Ế

Sửa đổi Điểm b, Điểm đ Khoản 3 Điều 11 như sau:

"b) Quyết định cưỡng chế phải được ban hành tại các thời điểm sau:
- Sau ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày: số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế
hết thời hạn nộp thuế; hết thời hạn cho phép nộp dần tiền thuế nạ theo quy định của
pháp luật.
- Ngay sau ngày hết thời hạn gia hạn nộp thuế.
- Ngay sau ngày người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm
hành chính về thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt (trừ trường hợp được
hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế).
đ) Trường hợp đối tượng bị cưỡng chế có mở tài khoản tại nhiều tổ chức tín
dụng, kho bạc nhà nước khác nhau thì người có thẩm quyền căn cứ vào số lượng tài
khoản mở tại các tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước để ban hành quyết định cưỡng
chế trích tiền từ tài khoản đối với một tài khoản hoặc nhiều tài khoản, đồng thời yêu
cầu tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước phong toả tài khoản đối với các tài khoản
còn lại của người nộp thuế tương ứng với số tiền bị cưỡng chế trong trường hợp cần
thiết.
Trong quá trình thực hiện quyết định, nếu một hoặc một số các tổ chức tín
dụng, kho bạc nhà nước đã thực hiện trích tiền hoặc đã trích đủ số tiền theo quyết
định cưỡng chế (có chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quyết định
cưỡng chế) thì tổ chức tín dụng hoặc kho bạc nhà nước hoặc người nộp thuế thông
báo cho cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế ngay trong ngày trích chuyển. Cơ
quan thuế có trách nhiệm thông báo cho các tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước
ngay trong ngày nhận được thông báo nộp đủ tiền thuế để dừng việc phong tỏa tài
khoản, cưỡng chế trích tiền từ tài khoản".
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6. Sửa đổi Khoản 2 Điều 13 như sau:
"2. Căn cứ ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hoá đơn
không còn giá trị sử dụng:
a) Thông tin về hóa đơn của đối tượng bị cưỡng chế tại cơ sở dữ liệu của cơ
quan thuế hoặc dữ liệu của cơ quan có thẩm quyền khác (nếu có);
b) Thông tin về tình hình sử dụng hóa .đơn do đối tượng bị cưỡng chế và các tổ
chức, cá nhân có liên quan khác (nếu có) cung cấp theo yêu cầu của người có thẩm
quyền ban hành quyết định cưỡng chế trong trường hợp cơ sở dữ liệu tại cơ quan
thuế không đầy đu".
7. Sửa đổi Điểm c Khoản 4 Điều 13 như sau:
"c) Cơ quan thuế thông báo chấm dứt việc thực hiện biện pháp cưỡng chế này
kèm theo thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng (mẫu số 09/CC ban hành kèm
theo Thông tư này) khi đối tượng bị cưỡng chế nộp đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền
chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước hoặc số tiền
thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp đã được cơ quan thuế ban hành quyết định gia hạn
nộp thuê hoặc quyêt định nộp dân tiên thuê nợ hoặc thông báo không tính tiền chậm
nộp.
Ngay trong ngày thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng thi cơ quan thuế
phải đăng thông báo về việc hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng lên trang thông tin
Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn)".
8. Sửa đổi Điểm b Khoản 5 Điều 13 như sau:
"b) Khi nhận được văn bản đề nghị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa
đơn không còn giá trị sử dụng của cơ quan hải quan thì cơ quan thuế thực hiện
cưỡng chê theo đúng trình tự, thủ tục và gửi văn bản thông báo cho cơ quan hải quan
biết, phối hợp.
Trường hợp cơ quan thuế không thực hiện được ngay biện pháp cưỡng chế
thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đề nghị của cơ quan hải quan thì
thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan biết và nêu rõ lý do".
9. Sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu như sau:

/cc,

a) Sửa đổi các biểu mẫu Ol
07/CC, 08/CC, 09/CC tại Thông tư số
215/2013/TT-BTC theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

/cc theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông

b) Bổ sung các biểu mẫu 10/CC, 1 l
tư này.
Điều 2.

lễ Bãi bỏ Điểm d Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày
31/12/2013.
2. Thay thế cụm từ "tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế" tại Thông tư
số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 bằng cụm từ "tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền
chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt".
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Điều 3. Hiêu
• lưc
• thì hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản
ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.
Noi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND, Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh,
thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ưỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- ƯBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Công báo Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT, QLN(2b)).^

KT. Bộ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Xuân Hà

Phụ lục 01

(Bơn hành kèm theo Thông tư sổ 87/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm. 2018
của Bộ Tài chính)
Bao gồm các mẫu sau:
a) Mầu số 01/CC: Mầu Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành
chính thuế;
b) Mau số 07/CC: Mầu Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành
chính thuế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng;
c) Mau số 08/CC: Mầu Thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng;
d) Mẩu số 09/CC: Mau Thông báo về việc hóa đơn tiếp tục có giá tộ sử dụng.^^'
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Mau số: Ol/cc

(Ban hành kèm theo Thông tư sỗ
87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ
Tài chính)

TÊN Cơ QUAN CẤP TRÊN
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH
QUYÉT ĐỊNH

SỐ:

/QĐ-...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
£)gc Ịgp _ Jư do _ Hanh phúc
—

, ngày ... tháng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
bằng biện pháp
THỦ TRƯỞNG CO QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ
quy định về xử lý vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định
hành chính thuế;
Căn cứ Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư số
87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi
hành quyết định hành chính thuế;
Căn cứ Quyết định
quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế;
Căn cứ văn bản giao quyền số .... (nếu có);
Căn cứ đề nghị thi hành quyết định hành chính thuế .... ngày .. tháng
năm
của
tại văn bản số ... (nếu có);
Xét đề nghị của...

,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp
quyết định hành chính thuế số
ngày .... tháng ,.ễ. năm

để thi hành
;

của

1. Đối với: ông (bà)/tổ chức bị cưỡng chế, địa chỉ, mã số thuế:

;

2. Lý do bị cưỡng chế:

;

(Ghi cụ thể trường họp bị cưỡng chế theo quy định tại Điều 2 Thông tư
215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013).
3. Số tiền bị cưỡng chế:

(Bằng chữ:
- Số tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế
nhà nước/tổ chức tín dụng

;

)
mở tại kho bạc
(nêu có).
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Yêu cầu kho bạc nhà nước, tố chức tín dụng trích tiền từ tài khoản (phong
toả tài khoản)1 số
(đối với trường hợp thực hiện theo
quy định tại Điều 11 Thông tư 215/2013/TT-BTC);
- Tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức quản lý tiền lương hoặc thu nhập:
(đối với
trường hợp thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư 215/2013/TT-BTC);
- Tên, mã số thuế, nơi cư trú, ừại sở của tổ chức, cá nhân đang nắm giữ
tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế:
(đối với
trường họp thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư 215/2013/TT-BTC);
- Đối với cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê
biên phải ghi cụ thể thời gian, địa điểm thực hiện cưỡng chế và tài sản kê biên;
Ngay trong ngày trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước, kho bạc nhà
nước/tổ chức tín dụng thông báo cho cơ quan thuế (bộ phận quản lý nợ) theo địa
chỉ email
số điện thoại.ỗ.. (đối với trường họp thực hiện theo quy định tại
Điều 11 Thông tư 215/2013/TT-BTC).
Điều 2. Ông (bà)/tổ chức
phải nghiêm chỉnh
thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện biện
pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày

đến ngày

;

Quyết định này chấm dứt hiệu lực kể từ ngày đối tượng bị cưỡng chế nộp
đủ số tiền bị cưỡng chế nêu tại Điều 1 vào NSNN.
Quyết định có
các trang.

tiang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa

Quyết định này được giao cho ông (bà)/tổ chức

để thực hiện.

Quyết định này được gửi cho:
1

để

2

để

Noi nhận:
-

"

THỦ TRƯỞNG cơ QUAN
BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

(Kỷ, ghì rõ họ tên và đóng dấu^ẬỊ^

- Lưu: VT,...

1 tìề

nghị nêu rõ yêu cầu đối với kho bạc nhà nước hoặc tể chức tín dụng
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TÊN Cơ QUAN CÂP TRÊN
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH
QUYÉT ĐỊNH

SỐ:

Mầu số: 07/CC
(Ban hành kèm theo Thông tư số
87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của
Bô Tài chinh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

—

!

, ngày ....tháng.... năm

/QĐ-...

về

QUYỆT ĐỊNH
việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện
pháp thông báo hóa đo*n không còn giá trị sử dụng

THỦ TRƯỞNG CO QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ
quy định về xử lý vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định
hành chính thuế;
Căn cứ Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư số
87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi
hành quyết định hành chính thuế;
Căn cứ Quyết định
quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế;
Căn cứ văn bản giao quyền số .... (nếu có);
Căn cứ đề nghị thi hành Quyết định hành chính thuế .... ngày .. tháng
năm
của
tại văn bản số ... (nếu có);
Xét đề nghị của

,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế bàng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử
dụng để thi hành quyết định hành chính thuế số
ngày
tháng
năm
của
đối với: Ông (bà)/tổ chức bị cưỡng chế:
?

Địa chỉ:

;

Mã số thuế:

;

Ngành nghề kinh doanh:

;

Lý do bị cưỡng chế:
Điều 2. Ông (bà)/tổ chức
phải
nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức
thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
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Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm, kể từ
ngày
đến ngày
Quyết định này chấm dứt hiệu lực kế từ ngày đối tượng bị cưỡng chế nộp
đủ tiền thuế, tiền phạt tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt vào
NSNN./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;

"

-Lưu: VT, ...

THỦ TRƯỞNG co QUAN
BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

(Kv, ghi rõ họ tên và đóng dấu)^f^
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Mau số: 08/CC
(Ban hành kèm (heo Thông tư so
87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của
Bộ Tài chính)

TÊN Cơ QUAN CÂP TRÊN
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH
VĂN BẢN

SỐ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*

, ngày

/TB-...

về

—

1

tháng

năm....

THÔNG BÁO
việc hóa đon không còn giá trị sử dụng

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ
quy định về xử lý vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định
hành chính thuế;
Căn cứ Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư số
87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưởng chế thi
hành quyết định hành chính thuế;
Căn cứ Quyết định số Ể.../QĐ-CT/CCT ngày ,.ề. của Cục Thuế/Chi cục
Thuế..... về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp
thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với
...(tên cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế)... thông báo hóa đơn không
còn giá trị sử dụng:
Đối với:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
Mã số thuế:

cấp ngày

, nơi cấp: ......

(nếu có)

Địa chỉ trụ sở kinh doanh:
Lý do thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng: đơn vị không chấp
hành Thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp số ...,/TB-CT/CCT ngày
của Cục Thuế/Chi cục Thuế
Căn cứ dữ liệu theo dõi tại cơ quan thuế hoặc dữ liệu của cơ quan có thẩm
quyền khác (nếu có), số hóa đơn tồn đến ngày ban hành quyết định cưỡng chế
gồm:
TT

Loại hóa đơn

Ký hiệu tnẫu

Giá trị gia tăng

01GTKT3/001

Ký hiệu
Hóa đơn
AA/13P

Từ số - đến số
0000050 0000500

Ghi chú
Số hóa đơn tồn trên
cơ sở dữ liệu của cơ
quan thuế hoặc dữ
liệu của cơ quan có
thẩm quyền khác
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SỐ hóa đon trên không còn giá trị sử dụng nếu sử dụng từ ngày quyết định
cưỡng chế có hiệu lực thi hành (ngày .../tháng..../năm.... ).
Nơi nhận:
- Lãnh đạo cơ quan ban hành (để b/c);
- Người nộp thuế (để thực hiện);
- Website Tổng cục Thuế;
- Website Cục Thuế;
- Phòng/Đội.... (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLNễ

THỦ TRƯỞNG cơ QUAN
BAN HÀNH VĂN BẢN ^
(Kỷ, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mau số: 09/CC
(Ban hành kèm theo Thông tư số
87/2018/ĨT-BTC ngày 27/9/2018 của
Bộ Tài chinh)

TÊN Cơ QUAN CẢP TRÊN
TÊN CO QUAN BAN HÀNH
VĂN BẢN

SỐ:

CỘNG HOẰ XẦ HỘI CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—

/TB-...

'

, ngày.... tháng

năm

THÔNG BÁO
về việc hóa đon tiếp tục có giá trị sử dụng

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ
quy định về xử lý vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định
hành chỉnh thuế;
Căn cứ Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 yà Thông tư số
87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi
hành quyết định hành chính thuế;
Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-... ngày
của... (tên cơ quan ban hành
quyết định) .... về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện
pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với
;
Căn cứ Thông báo số
/TB-CT/CCT ngày
của Cục Thuế/Chi cục
Thuế
về việc thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;
(tên cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế)
thông báo chấm dứt
hiệu lực Quyết định số .../QĐ-CT/CCT ngày ...... của Cục Thuế/Chi cục Thuế....
và thông báo ...(tên đối tượng bị cưỡng chế).... về số hóa đơn tiếp tục có giá trị
sử dụng như sau:
(Tên đối tượng bị cưỡng chế):
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
Mã số thuế:

cấp ngày

, nơi cấp:

(nến có)

Địa chỉ trụ sở kinh doanh:
Lý do tiếp tục được sử dụng hóa đơn0):
Số hóa đơn được tiếp tục sử dụng kể từ ngày .... (ngày đối tượng bị cưỡng
chế nộp đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước;
ngày cơ quan thuế ban hành quyết định nộp dần hoặc thông báo không tính tiền
chậm nộp) gồm:

8

TT

Loại hóa đơn

Ký hiệu mẫu

Giá trị gia tăng

01GTKT3/001

Nơi nhận:
- Lãnh đạo cơ quan ban hành (để báo cáo);
- Website Tổng cục Thuế;
- Website Cục Thuế;
- Phòng
;
- Lưu: VT, QLN.

Ký hiệu
Hóa đơn
AA/13P

Ả

Ẩ

Từ sô - đen sô
•TI \

AẨ

Ghi chú

0000050 0000500

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN
BAN HÀNH VĂN BẢN <3""
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Ghi rõ một trong các lý do sau: Người nộp thuế đã chấp hành nộp đủ số tiền trên
Thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế số ...,/TB-CT/CCT
ngày
của ...(tên cơ quan ban hành quyết đinh)
vào ngân sách nhà nước hoặc
người nộp thuế thuộc trường hợp nộp dần tiền thuế nợ hoặc không tính tiền chậm
nộp hoặc gia hạn nộp thuế theo quyết định (thông báo) số ... .ngày
của ...(tên cơ
quan ban hành quyết định).

Phụ lục 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 87/2Ỏ18/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2018
của Bộ Tài chỉnh)
Bao gồm các mẫu sau:
a) Mau số 10/CC: Mầu Quyết định về việc tạm dừng cưỡng chế thi hành quyết
định hành chính thuế;
b) Mẩu số 11/CC: Mầu Quyết định về việc giao quyền ban hành quyết địiứi cưỡng
chế thi hành quyết địnli hành chính thu
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Mau số: 10/CC
(Ban hành kèm theo Thông tư số
87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ
Tài chinh)

TÊN Cơ QUAN CÁP TRÊN
TÊN CO QUAN BAN HÀNH
QUYẾT ĐỊNH

SỐ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập . Tự do _ Hạnh phúc
ỵ——
———
—

, ngày ... tháng... năm ...

/QĐ-...

QUYÉT ĐỊNH
về việc tạm dừng cuõng chế thi hành quyết định hành chính thuế
bằng biện pháp
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ
quy định về xử lý vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định
hành chính thuế;
Căn cứ Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư số
87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi
hành quyết định hành chính thuế;
Căn cứ Quyết định
quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tố chức của cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế;
Thuế
thông

Căn cứ Quyết định số ...,/QĐ-CT/CCT ngày .... của Cục Thuế/Chi cục
về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp
;

Căn cứ vào Quyết định nộp dần/Gia hạn/Thông báo không tính tiền chậm
nộp số .. ể.ngày... .của...;
Căn cứ văn bản giao quyền số .... (nếu có);
Xét đề nghị của

,
QUYẾT ĐỊNH:

Tạm dừng thực hiện cưỡng chế bằng biện
(1) theo Quyết định số
ngày .... tháng .... năm
Cục Thuế/Chi cục Thuế....;
Điều

1.

1. Đối với: ông (bà)/tổ chức bị cưỡng chế, địa chỉ, mã số thuế:
2. Lý do tạm dừng cưỡng chế:

pháp
của
;

;

(Ghi cụ thể trường họp bị cưỡng chế theo quy định tại Khoản 1 Điều 1
Thông tư số .... ngày....).
3. Cơ quan thuế tiếp tục ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp
(1) trong các ừường họp:

2

- Hết thời hạn gia hạn người nộp thuế không nộp tiền thuế được gia hạn
vào NSNN.
- Người nộp thuế thuộc trường hợp không tính tiền chậm nộp được NSNN
thanh toán nhưng không nộp tiền thuế nợ vào NSNN.
Điều 2. Ông (bà)/tổ chức
hành quyết định này.

có trách nhiệm thi

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể tò ngày ký./
Nơi nhận:
-Như Điều 2;
- Lưu: VT,...

THỦ TRƯỞNG cơ QUAN
BAN HÀNH QUYÉT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mâu số: ll/cc

ọ

3

(Ban hành kèm theo Thông tư số
87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ
Tài chính)

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

TÊN Cơ QUAN CẮP TRÊN
TÊN Cơ QUAN RA
QUYÉT ĐỊNH

, ngày ... tháng ... năm ..

Số: .../QĐ-GQCC

QUYẾT ĐỊNH

về việc giao quyền

ban hành quyết định cuõng chế thi hành

quyết định hành chính thuế

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết
định hành chính thuế;
Căn cứ Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư số
87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ Tài chínli hướng dẫn về cưỡng chế thi
hành quyết định hành chính thuế;
Căn cứ Quyết định
quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế;
Tôi:

Chức vụ:

Giao quyền cho ông/bà:

Đơn vị:
Chức vụ:

Đơn vị:

Lý do giao quyền:[,J
Nội dung giao quyền:|2J
Được thực hiện các thẩm quyền của[3]
quy định
tại Điều 21 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi
hành quyết định hành chính thuế, Điều 4 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31
tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết
định hành chính thuế kể từ ngày ... tháng ... năm
w
năm

[4]J

.

đến ngày ... tháng ...

4

Ông/bà

[5]

phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình

trước người giao quyền và trước pháp luật./.
Nơi nhận:
-Như trên;
- Lưu: VT,
[1 ]Ghi rõ lý do (vắng mặt);
[2]Ghi rõ nội dung giao quyền;
[3]Ghì rõ chức danh của người giao quyền;
[4] Ghi rõ thời gian giao quyền;
[5] Ghi họ tên người được giao quyền.

NGƯỜI GIAO QUYỀN
(Ghi rõ chức vụ, ký tên, ghi họ tên và
đóng dấu (nếu có))

