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TP.Bắc Kạn, ngày 22 tháng 8 năm 2022

V/v Triển khai ứng dụng Thuế điện tử
cho thiết bị di động (eTax Mobile 1.0)

Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã.
Căn cứ Công văn số: 4899/TCT-CNTT ngày 14/12/2021 của Tổng cục
Thuế về việc Triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile
1.0);
Căn cứ Công văn số 1541/TCT-DNNCN ngày 12/05/2022 của Tổng cục
Thuế về việc thúc đẩy tình hình nộp thuế điện tử của cá nhân.
Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất để Người nộp thuế thực hiện tốt
chính sách pháp luật thuế, Chi cục thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ
Mới triển khai cung cấp ứng dụng Thuế điện tử dành cho cá nhân sử dụng trên
thiết bị di động với tên gọi: eTax Mobile.
Phạm vi triển khai: Triển khai ứng dụng eTax Mobile cho người nộp thuế
thực hiện nghĩa vụ khai, nộp thuế, phí, lệ phí trong lĩnh vực thuế trên phạm vi cả
nước với các nhóm đối tượng như sau:
- Cá nhân kinh doanh, Hộ kinh doanh (Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
nộp thuế theo phương pháp khoán; Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế
theo phương pháp kê khai); Cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản;
- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công; đầu tư vốn; chuyển nhượng
vốn; trúng thưởng; thừa kế; quà tặng; bản quyền; nhượng quyền thương mại.
- Cá nhân có nghĩa vụ tài chính về đất;
- Cá nhân có nghĩa vụ về lệ phí trước bạ phương tiện.
Etax Mobile hỗ trợ được những gì?
Với ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin về
nghĩa vụ thuế, thông tin đăng ký thuế về mã số thuế cá nhân, nhận thông báo thuế,
nộp thuế điện tử thông qua liên kết với tài khoản ngân hàng và sử dụng các tiện
ích khác giúp tạo thuận lợi trong quá trình tìm hiểu thông tin trong lĩnh vực thuế,
tính thuế. Trên nền tảng ứng dụng này, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phát triển thêm
nhiều dịch vụ khác trong tương lai.
Làm thế nào để Sử dụng Etax Mobile?
Ứng dụng eTax Mobile hỗ trợ các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành
IOS phiên bản từ 9.0, Android phiên bản từ 4.1 trở lên. Để sử dụng ứng dụng,

người nộp thuế cài phần mềm eTax Mobile tại các kho ứng dụng của Apple(cho
IOS) hoặc Google(cho Android) và cài đặt lên thiết bị di động.
Sau khi cài đặt ứng dụng, người nộp thuế đăng nhập ứng dụng bằng tài
khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế.
Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có thể
đăng ký tạo tài khoản theo một trong các cách như sau:
(1) Đăng ký tài khoản ngay trên ứng dụng eTax Mobile (tại màn hình Đăng
nhập chọn chức năng “Đăng ký ngay”), hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Tổng
cục Thuế https://thuedientu.gdt.gov.vn/ (Chọn Đăng ký tài khoản trong phần Cá
nhân), điền thông tin đăng ký và gửi lên hệ thống:
- Trường hợp người nộp thuế chọn xác thực qua ngân hàng thì người nộp
thuế đăng nhập bằng tài khoản đã được hệ thống gửi qua email, tin nhắn điện thoại
của người nộp thuế.
- Trường hợp người nộp thuế không chọn xác thực qua ngân hàng thì có thể
đến cơ quan thuế bất kỳ (không phân biệt cơ quan thuế quản lý), xuất trình
CMND/CCCD để được cơ quan thuế kích hoạt tài khoản hoặc người nộp thuế có
thể gửi Tờ khai đăng ký tài khoản giao dịch điện tử thông qua tổ chức chi trả hoặc
đội thuế liên phường, xã.
Sau khi nhận được mã kích hoạt trên hệ thống, ứng dụng sẽ tạo tài khoản
và gửi cho người nộp thuế thông qua tin nhắn đến số điện thoại mà người nộp
thuế đã đăng ký với cơ quan thuế.
(2) Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua Cổng dịch vụ công Quốc
gia (Cổng DVCQG).
Bước 1: Người nộp thuế đăng nhập vào Cổng DVCQG theo đường dẫn, sau
đó vào chức năng “Thanh toán trực tuyến” > “Nộp thuế cá nhân/Trước bạ”> “Kê
khai thuế cá nhân”.
Bước 2: Người nộp thuế nhập thông tin “Đăng ký tài khoản cá nhân”.
Cơ quan Thuế tổ chức tiếp nhận và xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá
trình triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile 1.0) qua
hệ thống điện thoại:
- Thành phố Bắc Kạn:
+ Bộ phận Tuyên truyền - hỗ trợ NNT, số điện thoại: 02093 871 399;
+ Bộ phận tin học, số điện thoại 02093 810 180;
+ Đội Kiểm tra thuế, số điện thoại: 02093 879 150

- Huyện Bạch Thông:
+ Bộ phận tuyên truyền - hỗ trợ NNT, số điện thoại: 0209 3850 374;
+ Đội Kiểm tra thuế, số điện thoại: 02093 850 881;
- Huyện Chợ Mới:
+ Bộ phận tuyên truyền - hỗ trợ NNT, số điện thoại: 0209 3864 003;
+ Đội Kiểm tra thuế, số điện thoại: 0209 3864 824.
Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn-Bạch Thông-Chợ Mới thông báo để
người nộp thuế biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn;
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