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THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN 
và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN 
 

 
 Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 
năm 2007; 
 Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
 Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài Chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về việc đơn giản hoá 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ, ngành, 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính hướng dẫn tại 
Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính như sau: 

Điều 1. Sửa đổi Điểm 2.3 mục I phần D như sau: 
“2.3. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu 

tư vốn, chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá 
nhân có thu nhập chịu thuế khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thuế, thành phần hồ sơ 
gồm: 

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01/ĐK-TNCN ban hành kèm theo 
thông tư này; 

- Bản sao (không cần công chứng) chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu 
còn thời hạn sử dụng”. 

Điều 2. Bổ sung thêm Điểm 4 vào mục I phần D như sau: 
“4. Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế: 
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4.1. Đối với hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại cục Thuế, thời hạn cấp mã 
số thuế không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đã được 
kê khai đầy đủ các chỉ tiêu. 

Trường hợp nhận hồ sơ đăng ký thuế qua hệ thống bưu điện, thời hạn cấp 
mã số thuế không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận (theo sổ đăng ký công 
văn đến) hồ sơ đăng ký thuế đã được kê khai đầy đủ các chỉ tiêu. 

4.2. Đối với hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại chi cục Thuế, thời hạn cấp 
mã số thuế không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đã 
được kê khai đầy đủ các chỉ tiêu. 

Trường hợp nhận hồ sơ đăng ký thuế qua hệ thống bưu điện, thời hạn cấp 
mã số thuế không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận (theo sổ đăng ký công 
văn đến) hồ sơ đăng ký thuế đã được kê khai đầy đủ các chỉ tiêu”. 

Điều 3. Thay thế mẫu tờ khai đăng ký Thuế Thu nhập cá nhân số 01/ĐK-
TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 ) bằng 
mẫu tờ khai đăng ký Thuế Thu nhập cá nhân số 01/ĐK-TNCN kèm theo thông tư 
này. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá 

nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để nghiên cứu giải 
quyết./. 
 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; 
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- HĐND, UBND, Sở Tài chính, cục Thuế các tỉnh, 
thành phố trực thuộc TW; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Website Chính phủ; 
- Các đơn vị thuộc Bộ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN). 
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