
CỤC THUẾ TỈNH LẠNG SƠN 

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC III 

 
Số:           /CCTKV-NV 

V/v kê khai điều chỉnh, bổ sung  

thông tin đăng ký thuế (lần 2). 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Văn Lãng, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện Văn Lãng, 

huyện Tràng Định; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Lãng, huyện 

Tràng Định. 

 

 Ngày 10/6/2022, Chi cục Thuế khu vực III đã ban hành Công văn số 

774/CCTKV-NV v/v kê khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế gửi tới 

các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Lãng, huyện 

Tràng Định. 

Đến thời điểm hiện tại, Chi cục Thuế khu vực III nhận được rất ít hồ sơ 

thay đổi, bổ sung thông tin người nộp thuế. Bằng văn bản này, Chi cục Thuế khu 

vực III đề nghị các cơ quan, ban, ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

Văn Lãng, huyện Tràng Định phối hợp kê khai điều chỉnh, bổ sung thông tin 

người nộp thuế từ Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân (đối với 

trường hợp đã thay CMND bằng CCCD) nhằm rà soát, cập nhật lại dữ liệu của 

người nộp thuế trên hệ thống quản lý thuế tập trung, 

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo khoản 3, Điều 10 

Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 như sau: 

1. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp nộp qua 

cơ quan chi trả thu nhập, gồm: 

- Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ 

quan chi trả thu nhập trước đó) và bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên 

quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc. 

- Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của 

cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH- 

TCT hoặc mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan 

thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập”. 

2. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp nộp trực 

tiếp tại cơ quan thuế, gồm: 
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- Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban 

hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC; 

- Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân 

dân. 

(Chi cục Thuế khu vực III gửi kèm mẫu biểu) 

Chi cục Thuế khu vực III rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của 

các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Lãng, huyện 

Tràng Định. 

Trường hợp có vướng mắc đề nghị liên hệ với Chi cục Thuế khu vực III 

(Bộ phận TTHT, số điện thoại: 02053.880.846, email: cctvlang.lso@gdt.gov.vn) 

để được hướng dẫn và giải đáp cụ thể./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên;     

- Lãnh đạo Chi Cục Thuế; 

- Các Đội Thuế; 

- Lưu: VT; NVQLT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh 
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