
Các loại Tờ khai, Báo cáo mà Doanh nghiệp phải kê khai và nộp hàng Tháng, Quý, Năm, từng lần phát sinh, hoàn thuế, miễn giảm thuế 

theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần. Thời hạn kê khai, mẫu biểu. 

I. Hàng Năm: 

STT Các loại báo cáo Thời hạn kê khai Form Chi tiết 

1 Báo cáo tài chính - Chậm nhất là 90 ngày kể từ 

ngày kết thúc kỳ kế toán 

 

- Bảng cân đối kế toán: (Mẫu B-01/DN) 

- Báo cáo KQ hoạt động SXKD: (Mẫu B 

02-DN) 

- Lưu chuyển tiền tệ: (Mẫu B 03-DN) 

 

Nơi nhận: xem bên 

dưới (tùy từng loại hình 

doanh nghiệp) (*) 

 

2 Tờ khai thuế TNDN - Chậm nhất là 90 ngày kể từ 

ngày kết thúc kỳ kế toán 

 

03/TNDN 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

 

3 Tờ khai Quyết toán thuế 

TNCN 

 

- Chậm nhất là 90 ngày kể từ 

ngày kết thúc kỳ kế toán 

 

05/QTT-TNCN 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

 

4 Thuế môn bài 

 

- Chậm nhất ngày 30/01 năm 

sau. 

 

01/MBAI 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

 

5 Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp 

 

Chậm nhất là 30 ngày kể từ 

ngày phát sinh nghĩa vụ thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp 

 

02/TK-SDDPNN 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

Các Doanh nghiệp nộp 

thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp khi Nhà 

nước giao đất/cho thuê 

đất để xây dựng nhà 

xưởng. 

 

6 Phụ lục: Giao dịch với các 

bên có quan hệ liên kết 

 

- Chậm nhất là 90 ngày kể từ 

ngày kết thúc kỳ kế toán 

 

Form 01 – Information of associated 

transactions; 

Form 02 - List of information, 

documentation required to provide in Local 

File; 

Form 03: List of information, 

documentation required to provide in 

Master File;  

Form 04: Declaration of information in the 

Country-by-Country report issued together 

with CIT finalization. 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

Decree No. 

132/2020/NĐ-CP dated 

05 November 2020 of 

the Government; 

 



 

7 Tờ khai quyết toán thuế tài 

nguyên 

 

Ngày cuối cùng của tháng thứ 3 

kể từ ngày kết thúc năm dương 

lịch hoặc năm tài chính 

 

02/TAIN 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

 

 

(*): Nơi nhận Báo cáo tài chính của doanh nghiệp  

     

Nơi nhận báo cáo 

Loại hình doanh nghiệp Kỳ lập báo cáo Cơ quan tài chính Cơ quan Thuế 
Cơ quan Thống 

kê 
DN cấp trên 

Cơ quan 

đăng ký 

kinh doanh 

1. Doanh nghiệp Nhà 

nước 
Quý, Năm x x x x x 

2. Doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài (FDI) 
Năm x x x x x 

3. Các loại doanh nghiệp 

khác 
Năm   x x x x 

 

Ghi chú:      

- Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp BCTC cho Sở Tài chính tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp BCTC cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp). 

- Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu 

công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp BCTC năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu 

cầu.          

- Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp BCTC cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng 

khoán.           

- Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán BCTC thì phải kiểm toán trước khi nộp BCTC theo quy định. BCTC của 

các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào BCTC khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh 

nghiệp cấp trên.  



 

II. Hàng quý (đối với trường hợp doanh nghiệp kê khai theo Quý):  

STT Các loại báo cáo 

 

Thời hạn kê khai 

 

Form 

 

Chi tiết 

 

1 Tờ khai thuế GTGT 

 

- Chậm nhất là ngày Cuối 

cùng của tháng đầu Quý sau 

 

01/GTGT 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

Doanh nghiệp có doanh thu 

dưới 50 tỷ VND/năm thì nộp 

hàng Quý. 

 

2 Tờ khai thuế TNCN 

 

- Chậm nhất là ngày Cuối 

cùng của tháng đầu Quý sau 

 

05/KK-TNCN 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

Nếu trong tháng phát sinh số 

thuế thu nhập cá nhân phải nộp 

nhỏ hơn 50 triệu VND/tháng thì 

phải kê khai theo quý. 

 

3 Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với  

hãng  hàng  không  nước  ngoài,  tái  

bảo hiểm nước ngoài 

Chậm nhất là ngày Cuối 

cùng của tháng đầu Quý sau 

 

Đối với hãng hàng không 

nước ngoài: 01/HKNN 

Đối với Công ty tái bảo 

hiểm nước ngoài: 

01/TBH 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

 

  

III. Hàng tháng (đối với trường hợp doanh nghiệp kê khai theo tháng): 

STT Các loại báo cáo 

 

Thời hạn kê khai 

 

Form 

 

Ghi chú 

 

1 Tờ khai thuế GTGT 

 

- Chậm nhất là ngày thứ 20 của 

tháng tiếp theo 

 

01/GTGT 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

Doanh nghiệp có doanh thu trên 50 

tỷ VND/năm thì nộp theo tháng. 

 

2 Tờ khai thuế TNCN 

 

Chậm nhất là ngày thứ 20 của 

tháng tiếp theo 

 

05/KK-TNCN 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

Nếu doanh nghiệp có phát sinh thuế 

thu nhập cá nhân phải nộp lớn hơn 

50 triệu VND/tháng thì kê khai theo 

tháng. 

 

3 Thuế tiêu thu đặc biệt 

 

Thời hạn chậm nộp là ngày 20 

của tháng tiếp theo. 

01/TTĐB 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

 



 

4 Thuế báo vệ môi trường 

 

Thời hạn chậm nộp là ngày 20 

của tháng tiếp theo. 

 

01/TBVMT 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

 

5 Thuế tài nguyên 

 

Thời hạn chậm nộp là ngày 20 

của tháng tiếp theo. 

 

01/TAIN 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

 

  

IV. Từng lần phát sinh: 

STT Các loại báo cáo 

 

Thời hạn kê khai 

 

Form 

 

Chi tiết 

 

1 Thuế thu nhập doanh 

nghiệp đối với hoạt động 

chuyển nhượng bất động 

sản (không phát sinh 

thường xuyên) 

 

Thời hạn nộp là ngày thứ 10 

tính từ ngày phát sinh 

 

02/TNDN 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

 

2  

 

 

 

 

 

 

Thuế nhà thầu 

- Thời hạn nộp là ngày thứ 10 

tính từ ngày phát sinh 

 

- Tờ khai thuế Nhà thầu Nước ngoài (Mẫu 

01/NTNN) (Áp dụng bên VN khấu trừ và 

nộp thuế thay Nước ngoài) 

- Tờ khai thuế Nhà thầu Nước ngoài (Mẫu 

03/NTNN) (Áp dụng đối với nhà thầu 

nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo 

tỷ lệ % trên Doanh thu tính thuế) 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

 

- Thời hạn 45 ngày kể từ khi 

kết thúc hợp đồng Nhà thầu 

 

- Tờ khai Quyết toán thuế Nhà thầu Nước 

ngoài (Mẫu 02/NTNN) (Áp dụng bên VN 

khấu trừ và nộp thuế thay Nước ngoài) 

- Tờ khai Quyết toán thuế Nhà thầu Nước 

ngoài (Mẫu 04/NTNN) (Áp dụng đối với 

nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế 

TNDN theo tỷ lệ % trên Doanh thu tính 

thuế) 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

 

3 Thuế thu nhập doanh 

nghiệp từ hoạt động 

chuyển nhượng vốn của 

nhà thầu nước ngoài 

Ngày thứ 10 kể từ ngày cơ 

quan có thẩm quyền chuẩn y 

việc chuyển nhượng vốn, 

hoặc ngày thứ 10 kể từ ngày 

05/TNDN 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

 



 các bên thỏa thuận chuyển 

nhượng vốn tại hợp đồng 

chuyển nhượng vốn 

 

4 Thuế TNDN hoạt động 
chuyển nhượng vốn (áp 
dụng đối với hoạt động 
bán toàn bộ doanh 
nghiệp dưới hình thức 
chuyển nhượng vốn có 
gắn với bất động sản) 
 

Ngày thứ 10 kể từ ngày cơ 
quan có thẩm quyền chuẩn y 
việc chuyển nhượng vốn, 
hoặc ngày thứ 10 kể từ ngày 
các bên thỏa thuận chuyển 
nhượng vốn tại hợp đồng 
chuyển nhượng vốn 
 

06/TNDN 
 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 
 

 

V. Hoàn thuế, giảm thuế: 

STT Các loại báo cáo 

 

Thời hạn kê khai 

 

Form 

 

Chi tiết 

 

1  

 

Hoàn thuế VAT 

 

1. Hoàn trước, kiểm tra sau: 6 

ngày làm việc  làm việc kể từ 

ngày cơ quan quản lý thuế có 

thông báo về việc chấp nhận hồ 

sơ; 

2. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm 

tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 

40 ngày kể từ ngày cơ quan quản 

lý thuế có thông báo bằng văn 

bản về việc chấp nhận hồ sơ 

 

01/HT 

 

Các trường hợp hoàn thuế VAT: 

1. Hoàn thuế theo dự án đầu tư; 

2. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ 

xuất khẩu (Đề nghị hoàn theo tháng, nếu 

số thuế được hoàn trên 300.000.000 

VND; ngược lại đề nghị hoàn theo Quý); 

3. Hoàn thuế từ vốn chương trình, dự án 

ODA viện trợ không hoàn lại; 

4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ 

mua trong nước từ tiền viện trợ không 

hoàn lại của cơ quan, tổ chức nước ngoài; 

5. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ 

mua từ nguồn viện trợ quốc tế khắc phục 

thiên tai; 

6. Hoàn thuế ưu đãi miễn trừ ngoại giao. 

 

2 Hoàn thuế Tiêu thụ đặc biệt 

(đối với xăng sinh học) 

 

Từng lần phát sinh 

 

01a/ĐNHT 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

 

3 Hoàn thuế theo Hiệp định tránh 

đánh thuế 2 lần 

 

Từng lần phát sinh 

 

02/HT 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

 



4 Hồ sơ miễn, giảm theo hiệp 

định tránh đánh thuế hai lần 

 

Trường hợp kê khai, khấu trừ: 

nộp hồ sơ cùng với ngày nộp 

thuế Quý (ngày cuối cùng tháng 

đầu của Quý tiếp theo);  

Trường hợp từng lần phát sinh 

hoặc trực tiếp: trước 15 ngày 

trước thời hạn kết thúc hợp 

đồng, kê khai, hoặc chi trả. 

 

01/HTQT 

 

Nơi nộp: Cơ quan thuế 

 

 

Các nội dung trên dùng để tham khảo, cần tham khảo chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng. Ngoài ra, các nội dung trên có thể thay đổi hoặc 

có sự khác biệt so với các quy định của văn bản pháp luật tại thời điểm áp dụng, địa bàn, loại hình doanh nghiệp,… 


