
 
   TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

 PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
         

            Số: 02/TB-TCKT                                              Vĩnh Long, ngày 17 tháng 01 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

V/v ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 
 

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư 151/2014/TT-BTC 

ngày 10/10/2014; Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015; 

Để việc chuẩn bị cho công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân đúng quy định, 

Phòng Tài chính - Kế toán đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức trong trường đăng ký ủy 

quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017 như sau: 

 - Các cá nhân thuộc 1 trong 2 đối tượng sau được ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

năm 2017, đăng ký theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN đính kèm: 

 + Duy nhất 1 nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công tại trường Trường Đại học 

Xây dựng Miền Tây. 

 + Có thu nhập chịu thuế tại Trường ĐHXD Miền Tây và có thu nhập vãng lai ở các 

nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng đã được đơn vị trả thu 

nhập khấu trừ tại nguồn. 

 (Thuộc đối tượng nào đánh dấu  vào đối tượng đó). 

 - Các cá nhân còn lại: không đăng ký mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN, liên hệ phòng 

TCKT để lấy số liệu tự quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế.  

 Các đơn vị tập hợp giấy ủy quyền, thống kê danh sách đăng ký, gửi về phòng Tài 

chính kế toán. 

 Thời gian nộp: chậm nhất ngày 08/02/2018. 

 Các cá nhân chậm trễ trong việc nộp biểu mẫu phục vụ cho việc quyết toán thuế 

TNCN thì cá nhân đó tự chịu trách nhiệm với cơ quan thuế. 

 

                                                                              PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 
                                                                                                 

Nơi nhận:                                                                              
- BGH; 

- Các phòng ban, khoa, bộ môn, trung tâm;                 (đã ký) 

- Lưu P.TCKT.                                                                   

                                                                

                                                   

             Phạm Hồng Thái 

http://tintucketoan.com/thong-tu-1512014tt-btc-huong-dan-ve-thue-ttdn-gtgt-tncn-quan-ly-thue/

