TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v triển khai hệ thống tiếp nhận tờ khai thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN trên
hệ thống eTax (eTax service)
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP về những
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia. Cơ quan thuế (CQT) đang dần hoàn thiện hệ thống dịch vụ
công điện tử đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả. Để cung cấp một cổng điện tử
duy nhất cho người nộp thuế (NNT) giao dịch với cơ quan thuế, Tổng cục Thuế
đã xây dựng ứng dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) cho phép tất cả NNT thực
hiện kê khai, nộp thuế, tra cứu thông tin.
Bắt đầu từ ngày 11/01/2018, Cục Thuế TP Hà Nội triển khai thí điểm hệ
thống dịch vụ thuế điện tử đối với các tờ khai thuế và tờ khai Quyết toán thuế
TNCN mẫu: 02/QTT-TNCN, 05/KK-TNCN, 05/QTT-TNCN; 05/DS-TNCN,
09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu
02TH trên hệ thống thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn tới
NNT, cụ thể như sau:
- Doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng chữ ký số vẫn thực hiện kê khai, gửi tờ
khai thuế và tờ khai QTT TNCN tại địa chỉ https://nhantokhai.gdt.gov.vn.
- Cá nhân và tổ chức chưa sử dụng chữ ký số thực hiện kê khai, gửi tờ khai
thuế TNCN và tờ khai QTT TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc
tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn. (trang http:///tncnonline.com.vn sẽ đóng
các chức năng này)
- Đối với tờ khai đăng ký cấp mã số thuế TNCN qua Cơ quan chi trả,
Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vẫn thực hiện gửi hồ sơ trên theo địa chỉ
http:///tncnonline.com.vn cho đến khi có thông báo mới.
Cục Thuế TP Hà Nội đã đăng tải công khai các nội dung hướng dẫn sử
dụng website trên trang thông tin điện tử http://www.hanoi.gdt.gov.vn, bao
gồm:
1. Tờ khai áp dụng trên hệ thống Etax (eTax service).
2. Hướng dẫn sử dụng website đối với cá nhân khi khai thuế TNCN,
quyết toán thuế TNCN trên hệ thống Etax (eTax service).
3. Hướng dẫn sử dụng website đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập
khi khai thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN,… trên hệ thống Etax
(eTax service).

4. Hướng dẫn sử dụng website đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập
khi thực hiện đăng ký thuế TNCN trên hệ thống Etax (eTax service)
5. Danh sách số điện thoại hỗ trợ khi triển khai hệ thống tiếp nhận tờ
khai thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN trên hệ thống Etax(eTax
service)
(Đề nghị sử dụng trình duyệt FireFox hoặc Chrome để xem và download
các tài liệu)
Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị quý tổ chức, cá nhân
liên hệ với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để được hỗ trợ.
Cục Thuế TP Hà Nội trân trọng thông báo!

