
Mẫu số 01/QTKT 

CƠ QUAN THUẾ 
ĐỘI (PHÒNG) …… 

------- 

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

--------------- 

  

PHIẾU NHẬN XÉT HỒ SƠ KHAI THUẾ 

Kỳ thuế: tháng (quý)....năm .... 

- Người nộp thuế: 

- Mã số thuế: 

- Địa chỉ: 

- Ngành nghề kinh doanh: 

- Công chức kiểm tra: 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 

1. Thuế GTGT: 

2. Thuế TNDN 

……………… 

Thuế khác (cán bộ thuế tự ghi): 

II. NHẬN XÉT HỒ SƠ KHAI THUẾ 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  



.............................................................................................................................................  

III. KIẾN NGHỊ 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

  

 
ĐỘI TRƯỞNG (TRƯỞNG PHÒNG) 

(ký và ghi rõ họ tên) 

…, Ngày… tháng… năm 201… 
CÔNG CHỨC THUẾ  

(ký và ghi rõ họ tên) 

  

Mẫu số 02/QTKT 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN  
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA 

THÔNG BÁO 
------- 

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

--------------- 

Số: ……/TB…  …, ngày… tháng… năm 201… 

  

THÔNG BÁO 

Về việc khai bổ sung số thuế khai thiếu 

Kính gửi: 

Mã số thuế: 

Địa chỉ nhận thông báo: 

Căn cứ qui định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của người nộp thuế trong việc kê 
khai thuế; 

Căn cứ biên bản làm việc giữa …(tên cơ quan thuế) với …… (tên doanh nghiệp) ngày ... tháng 
.... năm …; 

Yêu cầu người nộp thuế khai bổ sung số thuế khai thiếu: 

- Kỳ khai thuế:.... 



- Số thuế còn thiếu:……  

- Lý do khai thiếu:….... 

Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày quý đơn vị nhận thông báo mà không kê khai bổ sung, 
Chúng tôi sẽ ra quyết định kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp. 

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế………………theo số điện 
thoại:…………………… địa chỉ:…………………… 

(Tên cơ quan thuế ra thông báo) ... thông báo để (tên người nộp thuế)………được biết và thực 
hiện./. 

  

Người nộp thuế nhận thông báo 
Ngày… tháng…. năm… 

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức 
vụ) 

  

  

  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT,… 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA 
THÔNG BÁO 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

   



Mẫu số 03/QTKT 

CƠ QUAN CHỦ 
QUẢN 

TÊN CƠ QUAN 
THUẾ 

------------ 

  

  

KẾ HOẠCH KIỂM TRA THUẾ NĂM… 

Stt Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ 
Nội dung; 

 chuyên đề kiểm 
tra 

Th
dự kiến kiểm 

A KẾ HOẠCH KIỂM TRA THEO RỦI RO         

I Danh sách doanh nghiệp lựa chọn trên cơ sở áp dụng phần mềm ứng dụng     

1 Công ty..         

2 Công ty..         

            

  Cộng I         

II Danh sách doanh nghiệp lựa chọn theo phương pháp phân tích rủi ro trên 
excell 

    

1           

2           

  Cộng II         

  Tổng cộng (I+II)         

B KẾ HOẠCH KIỂM TRA THEO CHUYÊN ĐỀ       

1           

2           

            

  Cộng B         

C TỔNG CỘNG (A+B)         

  



NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

   



Mẫu số 04/QTKT 

TÊN CƠ QUAN THUẾ 
TÊN ĐƠN VỊ PHÂN TÍCH 

------- 

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

--------------- 

   ……, ngày… tháng… năm… 

  

PHÂN TÍCH THÔNG TIN CHUYÊN SÂU NGƯỜI NỘP THUẾ 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Đoàn kiểm tra (Nhóm phân tích): 

a) Trưởng đoàn:………………………Chức vụ:……………………Bộ phận kiểm 
tra:…………… 

b) Thành viên đoàn kiểm tra: 

- …………………………………………Chức vụ……………………Bộ phận kiểm 
tra:…………… 

2. Đối tượng được kiểm tra: 

a) Tên người nộp thuế:...........................................................................................................  

b) Mã số thuế:.......................................................................................................................  

c) Địa chỉ: .............................................................................................................................  

d) Số chi nhánh, cơ sở phụ thuộc:..........................................................................................  

e) Niên độ kế toán:.................................................................................................................  

f) Mục lục Ngân sách (cấp, chương, loại, khoản):....................................................................  

h) Ngành nghề kinh doanh:.....................................................................................................  

II. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT THUẾ: 

1. Tình hình chấp hành và các vi phạm trong các năm gần nhất: 

a) Tình hình nộp các tờ khai thuế: 

b) Tình hình nộp báo cáo quyết toán thuế: 



c) Quyết định xử lý vi phạm hành chính: 

d) Vi phạm về chế độ hóa đơn: 

e) Nộp thuế quá hạn: 

f) Lỗ liên tục từ 2 năm trở lên: 

g) Có hoàn thuế GTGT: 

h) Tình hình kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế: 

…………… 

2. Thông tin thu thập được ngoài cơ quan thuế: 

…………… 

III. PHÂN TÍCH THEO CÁC YẾU TỐ RỦI RO: 

1) Phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính: 

Nhận xét, đánh giá về các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các khoản mục trên bảng cân 
đối kế toán theo chiều ngang, cột dọc. 

2) Phân tích các chỉ tiêu trên tờ khai thuế: 

3) Phân tích mức độ tuân thủ nộp thuế (nếu có): 

4) Phân tích các yếu tố về sự thay đổi chính sách thuế làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp (nếu 
có). 

IV. CÁC NGHI NGỜ QUA PHÂN TÍCH: 

V. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG KIỂM TRA: 

  

  ……, Ngày … tháng… năm … 
TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA/PHÂN 

TÍCH 
(ký và ghi rõ họ tên) 

  

Mẫu số 05/QTKT 



TÊN CƠ QUAN THUẾ TRỰC 
TIẾP 

ĐOÀN KIỂM TRA 
------- 

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

--------------- 
                                           

  

BẢN PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC ĐOÀN KIỂM TRA 

tại …………………… 

Căn cứ quyết định số……ngày... tháng… năm… của Cơ quan thuế về việc……… tại công 
ty:……… Địa chỉ:………………… Mã số thuế:……………………      

Căn cứ nội dung phân tích chuyên sâu về người nộp thuế. 

Hôm nay, ngày… tháng… năm…, tại……, địa chỉ……………, Đoàn kiểm tra thống nhất phân 
công công việc cho các thành viên đoàn kiểm tra như sau: 

1. Đ/c …………… Trưởng đoàn kiểm tra 

2. Đ/c …………… Phó trưởng đoàn kiểm tra 

3. Đ/c thành viên đoàn kiểm tra 

4. 
………………………………………………………………………………………………………
… 

Yêu cầu các thành viên căn cứ công việc được phân công thực hiện theo quy định tại khoản 2, 
điều 80 Luật quản lý thuế. 

  

  ……, Ngày … tháng… năm … 
TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA  

(ký và ghi rõ họ tên) 

  

Mẫu số 06/QTKT 

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 
TÊN CƠ QUAN THUẾ 

------- 

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

--------------- 



Số: ……/… 
Về việc hoãn kiểm tra tại trụ sở NNT 

…, ngày…… tháng…… năm…… 

  

Kính gửi: ……………………………………… 

Theo đề nghị tại văn bản.... ngày.... của Công ty……… về việc hoãn quyết định kiểm tra thuế tại 
Công ty…………… Về vấn đề này, (Cơ quan thuế) có ý kiến như sau: 

Căn cứ Điều 62 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý 
thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. 

Cơ quan thuế (Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế) đồng ý hoãn thời gian kiểm tra tại 
doanh nghiệp. Sau thời gian.... Cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra tại doanh nghiệp theo quy 
định. 

Hoặc: Không chấp nhận hoãn việc kiểm tra tại doanh nghiệp theo đề nghị của Công ty. Cơ quan 
thuế sẽ tiến hành kiểm tra tại trụ sở NNT bắt đầu từ ngày…... 

Cơ quan thuế thông báo để Công ty được biết và thực hiện./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT,… 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

  

Mẫu số 07/QTKT 

TÊN CƠ QUAN THUẾ TRỰC 
TIẾP 

ĐOÀN KIỂM TRA 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---------------                                           

  

BIÊN BẢN 

Xác nhận số liệu kiểm tra tại ……………… 

Căn cứ quyết định số……… ngày... tháng… năm…… của cơ quan thuế ....…… về 
việc………… tại công ty:……………… Địa chỉ:…………… Mã số thuế:…………… 



Hôm nay, ngày…… tháng…… năm………, tại……………., địa chỉ……………, chúng tôi gồm 
có: 

Đại diện đoàn kiểm tra: 

Ông (bà):………………………… Chức danh……………………       

Đại diện Người nộp thuế được kiểm tra: 

Ông (bà):………………………… Chức danh……………………       

Căn cứ sổ sách kế toán, chứng từ tài liệu do ………… xuất trình, hai bên cùng nhau tiến hành 
xác nhận số liệu kiểm tra về ………………… như sau: 

Nội dung kiểm tra: 

1...........................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

2...........................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

Thuyết minh nội dung kiểm tra: 

- Giải trình số liệu liên quan đến nội dung kiểm tra. 

- Nêu rõ căn cứ pháp lý, quy định cụ thể liên quan đến số liệu kiểm tra. 

  

ĐẠI DIỆN NGƯỜI NỘP THUẾ 
XÁC NHẬN SỐ LIỆU 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

  

Mẫu số 08/QTKT 

TÊN CƠ QUAN THUẾ TRỰC 
TIẾP 

ĐOÀN KIỂM TRA QĐ SỐ… 
------- 

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

--------------- 

  …………, ngày…… tháng…… năm…… 



  

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra tại……………………(1) 

Thực hiện Quyết định kiểm tra số.... ngày .... tháng ... năm……của………… (2). Từ ngày.... 
tháng…… năm…… đến ngày…… tháng…… năm……Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 
tại…… (1). 

Căn cứ Biên bản kiểm tra ký ngày .... tháng ... năm … giữa Trưởng đoàn kiểm tra và đại diện 
người nộp thuế được kiểm tra và các hồ sơ, tài liệu có liên quan. 

Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

(Nêu khái quát đặc điểm, tình hình tổ chức hoạt động của đơn vị có liên quan đến nội dung kiểm 
tra) 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Nội dung (1):………………… 

2. Nội dung (2):…………………; 

3. …………………………………… 

(Nêu rõ các nội dung kiểm tra, thời kỳ kiểm tra; Các đơn vị thành viên có tiến hành kiểm tra; Kết 
luận cụ thể về nội dung đã được kiểm tra tại đơn vị; nêu rõ các quy định pháp luật làm căn cứ xử 
lý sai phạm....) 

III. ĐÁNH GIÁ VỚI KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

Căn cứ vào kết quả phân tích đánh giá rủi ro trước kiểm tra (hoặc nội dung kiểm tra theo yếu tố, 
hoặc nội dung kiểm tra hoàn thuế), Đoàn kiểm tra có đánh giá các nội dung đã phân tích với kết 
quả kiểm tra thực tế tại đơn vị. 

IV. KIẾN NGHỊ XỬ LÝ 

- Kiến nghị xử lý truy thu: (nêu cụ thể: xử lý truy thu loại thuế nào? Năm xử lý truy thu; 

- Kiến nghị xử phạt: (nêu cụ thể các hình thức xử phạt; quy định xử phạt; và cách tính phạt...); 

- Các đề nghị đối với người nộp thuế được kiểm tra và cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 



Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra tại……(1), Đoàn kiểm tra báo cáo và Trình dự thảo Quyết 
định xử lý vi phạm về thuế hoặc dự thảo kết luận kiểm tra thuế để……..(2) xem xét, ký duyệt./. 

  

  TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA  
(Ký và ghi rõ họ tên) 

(1) Tên đơn vị được kiểm tra 

(2) Chức danh của người ra quyết định kiểm tra 

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 
TÊN CƠ QUAN THUẾ 

---------------- 

  

  

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 
Tháng…… năm……… 

ĐVT: 1000 đồng 

Stt 
Chỉ 
tiêu 

Tổng 
số 
HS 
đã 
KT 
(hồ 
sơ) 

Hs chấp 
nhận   (hồ 

sơ) 

Hs 
chờ 
giải 

trình 
(hồ 
sơ) 

Hs điều 
chỉnh       (hồ 

sơ) 

Hs 
ấn 

định 
(hồ 
sơ) 

Hs 
đề 

nghị 
kiểm 
tra 
tại 
DN 
(hồ 
sơ) 

Tổng số 
tiền thuế 
phải nộp 

điều 
chỉnh 
tăng, 
giảm 

Ấn 
định 

Giảm 
khấu 
trừ 

Giảm 
lỗ 

Số tiền 
thuế được 

miễn, 
giảm 

Tăng Giảm   Tăng Giảm 

I VP 
Cục 

                          

1 Phòng 
KT1 

                          

2 Phòng 
KT2 

                          

  …                           

                              



II Chi 
Cục 

                          

1 Đội 
KT1 

                          

2 Đội 
KT2 

                          

  …                           

III Cộng 
ps 
trong 
kỳ 

                          

IV Cộng 
lũy kế 
từ 
đầu 
năm 

                          

  

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(ký và ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

  

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 
TÊN CƠ QUAN THUẾ 

------------- 

Mẫu số 10/QTKT

  

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 
Tháng…… năm… 

ĐVT: 1000 đồng 

Stt Chỉ 
tiêu 

Nhiệm 
vụ 

kiểm 
tra 

QĐ 
KT 

MST

Nội 
dung 

chuyên 
đề 

kiểm 
tra 

QĐ xử 
lý sau 
kiểm 
tra 

Kết 
luận 
kiểm 
tra Doanh 

nghiệp 
có vi 
phạm 

Phân loại 
DN hoàn 

thành  theo 
qui mô (DN) 

Phân loại theo 
HTSH   Số thuế truy thu Số 

thuế 
không 
được 
hoàn 

Số 
thuế 
truy 
hoàn 

Ấn 
định 

Tiền phạt 
Tổng số 
thuế phải 
nộp sau 
TTKT 
(truy 

thu+phạt 
+ truy 
hoàn) 

Nợ 
đọng 
năm 
trước 

Nợ 
phát 
sinh 
trong 
năm 

Số thuế 
đã nộp 

Số thuế 
còn phải 

nộp 
Miễn, giảm, 
ưu đãi thuế 

Giảm 
lỗ 

Giảm 
khấu 
trừ 

                      

 



Số Ngày 
tháng S

ố 
Ngà

y 
thán

g 
S
ố 

Ngà
y 

thán
g 

Lớ
n Vừ

a Nh
ỏ DNN

N ĐTN
N CP Khá

c DNT
W DNĐ

P Tổn
g số GTG

T TND
N TNC

N TTĐ
B Khá

c 
Tổn
g số 
tiền 
phạt 

Về 
hàn
h vi 
trốn 
lậu 

thuế 
(phạ
t lần 
thuế 

KK 
sai 

Phạt 
nộp 
chậ
m 

Về 
các 
 hàn
h vi 
 vi 
phạ
m 

 hàn
h  

chín
h  

khác 

Nộp 
cho 
 nợ 

đọng 
năm 
 trướ

c 

Nộp 
cho 
số 

thuế 
phát 
sinh 
tron

g 
năm 

Nợ 
đọn

g 
năm 
trướ

c 

Phát 
sinh 
tron

g 
năm 

Số 
thuế 
đượ

c 
miễ
n 

giả
m, 
ưu 
đãi 
theo 
kê 

khai 

Số 
thuế 
được 
miễn 
giảm
, ưu 
đãi 
theo 
TTK

T 

Chên
h 

lệch   

(1
) (2) (3

) (4) (5
) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12

) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24
) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34

) (35
) (36

) (37
) (38

) (39
) (40

) (41
) (42

) (43
) (44

) (45
) (46

) (47
) 

A KẾT QUẢ KIỂM TRA CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ BAN HÀNH 
QUYẾT ĐỊNH NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG                                                                 

- Công 
ty…                                                                                           

- Công 
ty…                                                                                           

                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              
  Cộng 

lũy kế                                                                                           

B KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ KIỂM TRA 
NĂM                                                                                 

1 Kết quả kiểm tra theo kế hoạch, 
chuyên đề PS trong tháng                                                                               

1 Kết quả kiểm tra 
theo kế hoạch                                                                                     

- Công 
ty…                                                                                           

- Công 
ty…                                                                                           

                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              

  Cộng lũy 
kế từ đầu 
năm                                                                                         

2 Kết quả kiểm 
tra theo chuyên 
đề                                                                                       

  Chuyê
n đề…                                                                                           

- Công 
ty…                                                                                           

- Công 
ty…                                                                                           

                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              

  Cộng lũy 
kế từ đầu 
năm                                                                                         

II Kết quả Kiểm tra doanh nghiệp 
từ kiểm tra hồ sơ khai thuế                                                                               

- Công 
ty…                                                                                           

- Công 
ty…                                                                                           

                                                                                              
                                                                                              

  Cộng lũy 
kế từ đầu 
năm                                                                                         

III
Kết quả kiểm tra 
theo dấu hiệu vi 
phạm                                                                                     



- Công 
ty…                                                                                           

- Công 
ty…                                                                                           

                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              

  Cộng lũy 
kế từ đầu 
năm                                                                                         

I
V Kết quả kiểm 

tra hoàn thuế                                                                                       

- Công 
ty…                                                                                           

- Công 
ty…                                                                                           

                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              

  Cộng lũy 
kế từ đầu 
năm                                                                                         

V Kết quả kiểm tra các doanh nghiệp 
khác theo nhiệm vụ được giao                                                                             

- Công 
ty…                                                                                           

- Công 
ty…                                                                                           

                                                                                              
                                                                                              

  Cộng lũy 
kế từ đầu 
năm                                                                                         

  TRON
G ĐÓ                                                                                           

a Kết quả kiểm tra doanh 
nghiệp chuyển giá                                                                                   

1 Doanh nghiệp có 
dấu hiệu chuyển 
giá                                                                                     

- Công 
ty…                                                                                           

- Công 
ty…                                                                                           

                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              

  Cộng lũy 
kế từ đầu 
năm                                                                                         

2 
Doanh 
nghiệp 
chuyển 
giá 

                                                                                        

- Công 
ty…                                                                                           

- Công 
ty…                                                                                           

                                                                                              
                                                                                              

  Cộng lũy 
kế từ đầu 
năm                                                                                         

C TỔNG CỘNG LŨY 
KẾ TỪ ĐẦU NĂM 
(A+B)                                                                                   



D TỶ LỆ (%) HOÀN 
THÀNH NHIỆM VỤ 
TRONG NĂM                                                                                 

  

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(ký, họ và tên) 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

1. Cuộc kiểm tra được coi là hoàn thành khi đã có Kết luận thanh tra hoặc quyết định xử lý vi 
phạm 

2. Số liệu báo cáo năm tính từ 1/1 đến 31/12, những đơn vị thực hiện trong năm nhưng có kết 
quả xử lý sau đề nghị ghi nhận kết quả năm sau. 

3. Số liệu báo cáo kết quả, đề nghị cục thuế báo cáo chi tiết theo từng doanh nghiệp 

4. Tại Điểm C: Tổng cộng lũy kế từ đầu năm, chỉ ghi nhận quá số thuế qua kiểm tra; không cộng 
số lượng doanh nghiệp đã ban hành kết năm trước chuyển sang. 

  

CƠ QUAN CHỦ 
QUẢN 

TÊN CƠ QUAN 
THUẾ 

---------- 

  Mẫu số 
11/QTKT

  

BÁO CÁO 
Kết quả kiểm tra hoàn thuế 

Tháng ……… năm…… 

ĐVT: 1000 đồng 

STT 
TÊN 

DOANH 
NGHIỆP 

MÃ SỐ 
THUẾ 

TRƯỜNG 
HỢP 

HOÀN 
THUẾ 

SỐ 
THUẾ 

ĐỀ 
NGHỊ 
HOÀN 

SỐ 
THUẾ 

KHÔNG 
ĐƯỢC 
HOÀN 

SỐ 
THUẾ 
TRUY 
HOÀN 

PHẠT 
ĐÃ 

NỘP 

CHI 
TIẾT 

HÀNH 
VI  
VI 

PHẠM 

GHI 
CHÚ 

I KIỂM TRA 
TRƯỚC 
HOÀN 

                  



- Công ty…                   

- Công ty…                   

  …                   

  Cộng tháng 
(…DN) 

                  

  Cộng lũy kế từ đầu 
năm (…DN) 

                

II CÁC TRƯỜNG HỢP KIỂM 
TRA SAU HOÀN (…DN) 

              

1 Kiểm tra sau hoàn trong thời hạn 01 năm, kể từ 
ngày có quyết định hoàn thuế 

          

- Công ty …                   

- Công ty …                   

  …                   

  Cộng tháng                   

  Cộng lũy kế từ đầu 
năm (…DN) 

                

2 Kiểm tra hoàn thuế theo 
nguyên tắc quản lý rủi ro 

              

- Công ty …                   

- Công ty …                   

  …                   

  Cộng tháng 
(=I+II) 
(…DN) 

                  

III CỘNG LŨY KẾ TỪ 
ĐẦU NĂM (=I+II) 
(…DN) 

                

  

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: Các nội dung khác về báo cáo kết quả kiểm tra hoàn thuế được thực hiện theo quy trình 
hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định 905/QĐ-TCT 



Dòng cộng tháng và cộng lũy kế từ đầu năm được cộng cả số lượng doanh nghiệp, số thuế truy 
hoàn và đã nộp.  



Mẫu số 12/QTKT 

TÊN CƠ QUAN THUẾ TRỰC 
TIẾP 

ĐOÀN KIỂM TRA QĐ SỐ… 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

  

BIÊN BẢN 

Bàn giao hồ sơ Kiểm tra tại ……………………………… 

Hôm nay, vào lúc...giờ.…..ngày…...tháng.…..năm…...tại:…………(1) Đoàn kiểm tra theo 
Quyết định số.…ngày.…..tháng…..năm…của…..(2) về việc kiểm tra việc………… 
tại……………(3) tiến hành bàn giao hồ sơ kiểm tra, cụ thể như sau: 

Đại diện Bên bàn giao (Đoàn kiểm tra): 

Ông (bà): ………………………………………………- Chức vụ:……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

Đại diện Bên nhận bàn giao 

Ông (bà): ………………………………………………- Chức vụ:……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Hồ sơ kiểm tra tại ………………………… được bàn giao gồm có: 

1. Hồ sơ về người nộp thuế được kiểm tra: 

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

2. Hồ sơ, tài liệu do Đoàn kiểm tra thu thập được: 

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

3. Hồ sơ, tài liệu liên quan thủ tục hành chính tại cơ quan thuế: 

- Hồ sơ phân tích; 



- Các báo cáo liên quan đến cuộc kiểm tra; 

- Biên bản kiểm tra; 

-...................................................................................................................................  

(tất cả các tài liệu có liên quan đến việc xử lý sau kiểm tra) 

Việc giao nhận hoàn thành vào lúc…giờ…ngày…tháng…năm…   

Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./. 

  

ĐẠI DIỆN BÊN BÀN GIAO 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

(1) Địa điểm giao nhận 

(2) Chức danh của thủ trưởng cơ quan thuế ra quyết định 

(3) Tên đơn vị được kiểm tra 


