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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH PHÚ THỌ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––– ––––––––––––––––––––––––   
Số: 3316/Qð-UBND Phú Thọ, ngày 28 tháng 12  năm 2015 

 
      

QUYẾT ðỊNH 
Về việc quy ñịnh tạm thời nguyên tắc và tiêu thức phân công quản lý thuế 

ñối với các doanh nghiệp thành lập mới trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 
      

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật sửa ñổi bổ sung một số 

ñiều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
Căn cứ Luật ðầu tư số 67/2014/QH13; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; 
Căn cứ Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế 
quản lý ñối với doanh nghiệp; 

Căn cứ Văn bản số 247/HC-HðND ngày 21/12/2015 của Thường trực Hội 
ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ; 

Xét ñề nghị của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ tại Tờ trình số  4311/CT-THDT   ngày 
20/10/2015,                  

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Quy ñịnh tạm thời nguyên tắc và tiêu thức phân công quản lý thuế ñối 
với các doanh nghiệp thành lập mới trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ như sau: 

1. Nguyên tắc phân công quản lý thuế ñối với doanh nghiệp: 

a) Việc phân công quản lý thuế ñối với các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh phải 
ñảm bảo phù hợp với năng lực quản lý của cơ quan thuế các cấp, các quy ñịnh của 
Luật Ngân sách nhà nước về thẩm quyền quản lý, phân cấp nguồn thu tại ñịa phương 
và phù hợp với các quy ñịnh của Luật Quản lý thuế hiện hành.  

ðảm bảo phù hợp với các nội dung về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ (%) phân 
chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ theo các Nghị 
quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ. 
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Phù hợp với tổ chức hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp, ñặc ñiểm của 
từng ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ. 

b) Tiêu thức phân công quản lý thuế ñối với các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 
ñược xây dựng theo nguyên tắc: Cục thuế tỉnh trực tiếp quản lý thuế ñối với Doanh 
nghiệp nhà nước; Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài; Doanh nghiệp hạch toán 
toàn ngành, doanh nghiệp hoạt ñộng trên nhiều ñịa bàn, doanh nghiệp có quy mô kinh 
doanh lớn; Doanh nghiệp có hoạt ñộng kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh ñặc 
thù, có tính chất phức tạp; Doanh nghiệp có số thu ngân sách ñược phân chia chủ yếu 
ngân sách tỉnh ñược hưởng. Chi cục Thuế trực tiếp quản lý các doanh nghiệp còn lại 
có ñịa ñiểm hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trên ñịa bàn cấp huyện. 

2. Tiêu thức phân công quản lý thuế ñối với doanh nghiệp: 

2.1. Cục thuế tỉnh trực tiếp quản lý ñối với: 

a) Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm cả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và 
doanh nghiệp cổ phần hóa có vốn nhà nước, không phân biệt tỷ lệ (%) vốn nhà nước 
trên tổng số vốn. 

b) Doanh nghiệp ñầu tư nước ngoài, bao gồm cả doanh nghiệp 100% vốn ñầu 
tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài, không phân biệt tỷ lệ (%) 
ñầu tư nước ngoài trên tổng số vốn. 

c) Doanh nghiệp dự án BOT, BBT, BT. 

d) Doanh nghiệp có vốn ñiều lệ ñăng ký từ 05 tỷ trở lên (trừ các doanh nghiệp 
thành lập mới thuộc ñịa bàn các huyện: Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê và 
các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã). 

ñ) Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.  

e) Doanh nghiệp có trụ sở chính ở trong tỉnh ñồng thời có các chi nhánh, cửa 
hàng, văn phòng ñại diện, ñơn vị hạch toán phụ thuộc ở tỉnh khác; Doanh nghiệp có 
trụ sở chính ở ñịa bàn một huyện nhưng có cơ sở trực thuộc trên ñịa bàn huyện khác. 

f) Doanh nghiệp hoạt ñộng kinh doanh thuộc các ngành, nghề: hoạt ñộng tài 
chính; ngân hàng; bảo hiểm; chứng khoán; kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế; hoạt 
ñộng pháp luật; kinh doanh bất ñộng sản.  

g) Doanh nghiệp sản xuất (kể cả trường hợp nhận gia công ñồng thời nhận ủy 
thác bán hàng hóa vào thị trường Việt Nam), nhập khẩu (kể cả trường hợp nhận ủy 
thác nhập khẩu) hàng hóa thuộc ñối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. 

2.2. Chi cục Thuế các huyện, thành, thị trực tiếp quản lý ñối với: 

a) Doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã và các doanh nghiệp, tổ chức còn lại 
không thuộc Cục thuế tỉnh quản lý có ñịa ñiểm hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trên 
ñịa bàn huyện, thành, thị; 

b) Doanh nghiệp hoạt ñộng kinh doanh chính là khai thác khoáng sản; 
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c) Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hợp tác xã thành lập mới thuộc ñịa bàn các 
huyện: Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê. 

d) Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới ñược phân công cho Chi cục Thuế 
quản lý theo các nguyên tắc và tiêu thức trên, sau ñó có hoạt ñộng sản xuất kinh 
doanh xuất khẩu thường xuyên phát sinh hoàn thuế giá trị gia tăng thì ñiều chỉnh 
phân công Cục Thuế trực tiếp quản lý thuế.  

ðiều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Cục Thuế tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư thực hiện phân 
công quản lý thuế ñối với các doanh nghiệp mới thành lập, tổ chức lại, thay ñổi ñịa 
chỉ trụ sở khác ñịa bàn tỉnh kể từ ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành ñến ngày 
31/12/2016 theo ñúng nguyên tắc và tiêu thức phân công quy ñịnh tại Quyết ñịnh này.  

- ðối với doanh nghiệp, tổ chức ñang hoạt ñộng ñã ñược phân công cơ quan 
thuế quản lý trước thời ñiểm 10/10/2015 vẫn ñược giữ nguyên. Trường hợp Cục Thuế 
tỉnh phân công lại cơ quan thuế quản lý thì phải ñảm bảo thực hiện ñúng nguyên tắc 
và tiêu thức phân công quản lý thuế quy ñịnh tại Quyết ñịnh này, ñồng thời không 
ảnh hưởng ñến dự toán thu ngân sách và nguồn thu ngân sách ñược phân cấp ñiều tiết 
trên ñịa bàn.  

- Trường hợp trong quá trình tổ chức thực hiện, Nghị quyết Hội ñồng nhân dân 
tỉnh có quy ñịnh khác dẫn ñến thay ñổi tiêu thức phân công ñang thực hiện thì Cục 
thuế tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư thực hiện theo Nghị quyết của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh kể từ ngày Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh có hiệu lực thi 
hành. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực thực 
hiện sau khi Hội ñồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy ñịnh tiêu thức phân 
công cơ quan Thuế quản lý ñối với doanh nghiệp thành lập mới trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Thọ. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng, Giám ñốc các ñơn vị: Sở 
Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước 
tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Các cơ quan, ñơn vị, tổ chức và cá nhân 
khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 

Bùi Minh Châu 

 


