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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG  

 

Số:          /ĐHPVĐ-KHTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

Quảng Ngãi,  ngày       tháng 10  năm 2022 
                          

                   V/v kê khai thông tin  

               của cá nhân phục vụ việc  

     khấu trừ thuế TNCN năm 2022 

 

  

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường  

  

 Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của 

Bộ Tài chính, Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ Tài chính. 

 Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Lãnh đạo yêu cầu Trưởng các 

đơn vị thuộc Trường thông báo cho toàn thể cán bộ, viên chức (CBVC), người 

lao động (bao gồm cả nhân viên hợp đồng ngắn hạn), thực hiện việc kê khai 

thông tin cá nhân phục vụ việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 

2022; cụ thể như sau: 

 1. Đối với cán bộ, viên chức, nhân viên hợp đồng 1 năm: 

 a. Ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

 Toàn bộ CBVC, nhân viên hợp đồng 01 năm phải làm giấy ủy quyền cho 

Trường quyết toán thuế theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN (trừ CBVC có thu nhập 

ngoài Trường và có nhu cầu cuối năm được hoàn lại tiền thuế 10%). Nhà trường 

chỉ chịu trách nhiệm quyết toán phần thu nhập trong trường. CBVC, nhân viên 

hợp đồng 01 năm không làm giấy ủy quyền thì cuối năm Trường sẽ không quyết 

toán thuế và lúc đó cá nhân sẽ tự quyết toán tại Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi. 

 b. Đăng ký mã số thuế (chỉ áp dụng cho CBVC, nhân viên hợp đồng 01 

năm chưa có mã số thuế) 

 CBVC, nhân viên hợp đồng 01 năm chưa có mã số thuế thì thực hiện việc 

đăng ký mã số thuế theo mẫu 05/ĐK-TCT (Thông tư 105/2020/TT-BTC). 

 c. Đăng ký lần đầu; đăng ký tăng hoặc giảm người phụ thuộc (chỉ áp 

dụng cho CBVC, chưa đăng ký hoặc có biến động về người phụ thuộc (NPT) 

trong năm 2022 theo Thông tư 105/2020/TT-BTC) 

 -  Trường hợp đăng ký lần đầu và đăng ký tăng thêm NPT giảm trừ gia 

cảnh thì thực hiện theo mẫu số 20-ĐK-TCT. Kèm theo hồ sơ của NPT giảm trừ 

gia cảnh (bản sao CMND/CCCD hoặc giấy khai sinh; sổ hộ khẩu nếu cùng hộ 

khẩu hoặc xác nhận mẫu 21b/XN-TNCN nếu không cùng hộ khẩu) 
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 - Trường hợp đăng ký giảm (đăng ký NPT nhưng đã mất; con là NPT 

nhưng nay không còn đi học hoặc muốn kết thúc việc đăng ký đối với NPT) thì 

thực hiện theo mẫu 20-ĐK-TCT. Kèm theo hồ sơ của NPT giảm trừ gia cảnh 

(bản sao CMND/CCCD hoặc giấy khai sinh; bản sao sổ hộ khẩu)  

 2. Đối với nhân viên hợp đồng ngắn hạn:  

 Toàn bộ nhân viên hợp đồng ngắn hạn phải làm bản cam kết theo mẫu số 

02/CK-TNCN (Thông tư 92/2015/TT-BTC). Trường hợp nhân viên không làm 

bản cam kết, Trường sẽ khấu trừ thuế 10% đối với tất cả các khoản thu nhập từ 

2.000.000đ/lần trở lên (bao gồm cả tiền lương) theo qui định. 

   Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho CBVC, người lao động thực 

hiện. Toàn bộ hồ sơ các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ của từng cá nhân 

gửi về Trường qua Phòng Kế hoạch - Tài chính (đồng chí Lê Hoàng Cẩm 

Xuyên), hồ sơ nộp chậm nhất đến hết ngày 07/11/2022. 

 Nhận được công văn này đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện 

để đảm bảo quyền lợi người lao động./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT Hội đồng trường; 

- HT, PHT; 

- Lưu: VT, KHTC.                                                                                                                                                                                            

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 

Trần Đình Thám 
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