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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 08tháng 10 năm 2018 

QUYÉT ĐỊNH 
Quỵ định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu to chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế 

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, 
cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của 
Thủ tướng Chính phủ (Ịuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Tổng cục Thuê; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức 
cán bộ, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Vị trí và chức năng 
1. Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 

chung là Cục Thuế) là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức 
thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách 
nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế 
quản lý thu trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

2. Cục Thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại 
Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 
Cục Thuế thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm theo quy định của 

Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật có liên quan khác và 
các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây: 

lẵ Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện thống nhất các văn 
bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp 
luật khác có liên quan; các quy định, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế do Bộ Tài 
chính, Tổng cục Thuế ban hành trên địa bàn tỉnh, thành phố. 



2. Phân tích, tổng hợp, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp 
uỷ, chính quyền địa phương về lập dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác 
quản lý thuế trên địa bàn; chủ trì và phổi họp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, 
đơn vị liên quan đế thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp íhuể thuộc 
phạm vi quản lý của Cục Thuê: đăng ký thuê; khai thuê; tính thuê, thông báo 
thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn thuế, ệiảm thuế; xoá nợ tiền thuế, 
tiền phạt; kế toán thuế đối với người nộp thuế; đôn đôc người nộp thuê thực hiện 
nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. 

4. Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông 
tin về người nộp thuế. 

5. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuể theo mục tiêu nâng cao chất 
lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế 
và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện 
chính sách, pháp luật về thuế. 

6. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính 
sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ 
nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. 

7. Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao, các biện pháp 
nghiệp vụ quản lý thuế trực tiếp thực hiện việc quản lý thuế đối với người nộp 
thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế theo quy định của pháp luật và các 
quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. 

8. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thuế trong việc tổ chức triển 
khai nhiệm vụ quản lý thuế. 

9. Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt 
động quản lý thuế; 

10. Trực tiếp thanh ưa chuyên ngành thuế, kiểm tra thuế, giám sát việc kê 
khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành 
chính sách pháp luật về thuế đối với người nộp thuế; tổ chức và cá nhân quản lý 
thu thuế, tổ chức được uỷ nhiệm thu thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục 
trưởng Cục Thuế. 

11. Tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ, công vụ của cơ 
quan thuế, của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Cục 
Thuế. 

12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế, khiếu nại tố cáo liên quan đến 
việc chấp hành trách nhiệm công vụ của cơ quan thuế, công chức thuế thuộc 
quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế theo quy định của pháp luật; xử lý vi 
phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các 
tổ chức, cá nhân vi phạm phảp luật về thuế. 

13. Tổ chức thực hiện thống kê, ké toán thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế, 
lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo phục vụ cho việc chỉ đạo, 
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điều hành của cơ quan cấp trên, của Uỷ ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan 
có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Cục Thuế. 

14. Kiến nghị với Tổng cục trường Tổng cục Thuế những vấn đề vướng 
mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy định 
của Tổng cục Thuế về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ; kịp thời báo 
cáo với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về những vướng mắc phát sinh, những 
vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế. 

15. Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn, giảm 
thuế, hoàn thuế, gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế, xoá nợ tiền thuế, 
tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật. 

16. Được yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá 
nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho việc quản lý thu 
thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện 
trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế vào ngân sách nhà 
nướcệ 

17. Được ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương 
tiện thông tin đại chúng đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế. 

18. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế; giữ bí mật thông tin của 
người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi 
có đê nghị theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuê. 

19. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu 
cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

20. Triển khai các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông 
tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội 
ngành vào các hoạt động của Cục Thuế; 

21. Quản lý bộ máy biên chế, công chức, viên chức, lao động và tổ chức 
đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của Cục Thuế theo quy định 
của Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. 

22. Quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế và kinh phí, tài sản được 
giao theo quy định của pháp luật. 

23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 
giao. 

Điều 3Ẽ Cơ cấu tể chức 
1. Cơ cấu tổ chức của Cục Thuế tỉnh, thành phố được tổ chức như sau: 
a) Đối vói các Phòng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố: 
- Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được 

tổ chức không quá 11 Phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và 
không quá 10 Phòng Thanh tra - Kiểm tra; 
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- Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể thu từ dầu 
thô và đất) hoặc (Ịuản lý 2.000 doanh nghiệp trở lên (trừ Cục Thuế thành phô Hà 
Nội và Cục Thuê thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức không quá 9 Phòng 
thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và không quá 5 Phòng Thanh tra -
Kiểm tra; . 

- Cục Thuế có số thu dưới 2.500 tỷ đồng/năm {không kể thu từ dầu thô và 
đất) hoặc quản lý dưới 2.000 doanh nghiệp được tổ chức không quá 8 Phòng 
thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và Phòng Thanh tra - Kiêm tra. 

b) Chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Thuế khu 
vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố. 

Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Thuế khu vực trực 
thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở 
tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế căn cứ vào tiêu chí về quy mô, đối 
tượng quản lý và tình hình thực tế tại địa phương báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định cơ cấu tổ chức đổi với từng Cục Thuế tỉnh, thành phổ và chức 
năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành 
phố; Chi cục Thuế khu vực. 

Trên cơ sở cơ cấu tổ chức của các Cục Thuế đã được Bộ trưởng Bộ Tài 
chính phê duyệt, Tổng cục trường Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của các Phòng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố. 

Điều 4. Lãnh đao Cuc Thuế • • 

1. Cục Thuế có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng. 
Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thuế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục Thuế trên địa bàn. 

Phó Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước 
pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. 

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cục trưởng, Phó Cục trưởng và 
các chức danh lãnh đạo khác của Cục Thuế thực hiện theo quy định của pháp 
luật và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Điều 5. Biên chế và kinh phí 
1. Biên chế của Cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định 

trong tổng biên chế được giao. 
2. Kinh phí hoạt động của Cục Thuế được cấp từ nguồn kinh phí của 

rp Ậ _ _ rpi Ấ Tông cục Thuê. 
Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thỉ hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 

và thay thế Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài 
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chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 
Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế. 

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh 
Vãn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phổ trực thuộc 
Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định nầy./.Ậ^-

Nơi nhận: íịs 
- Như Điều 6; 
- UBND các tinh, TP trực thuộc TW; 
- Sờ Tài chính, KBNN các tinh, TP trực thuộc 
TW; 
- VPĐƯ, CĐ; 
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính; 
- Lưu VT, TCCB. 

Dũng 
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