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BỘ TÀI CHÍNH  
------- 

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

-------------- 

Số: 18469/BTC-TCHQ 

V/v theo dõi và xử lý nợ thuế đối với 

Người nộp thuế có dấu hiệu bỏ trốn 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009 

  

Kính gửi:  - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; 
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố. 

  

Theo quy định tại Điều 53 Luật quản lý thuế; Điều 29 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 

25/10/2007 của Chính phủ thì Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành 

nghĩa vụ nộp thuế. Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm dừng việc xuất cảnh của cá 

nhân trong trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo thông báo của cơ quan Quản lý 

thuế. Để thực hiện đúng quy định này, sau khi thống nhất với Bộ Công an, Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện như sau:  

1) Tất cả các cá nhân là: người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam nếu có nợ thuế thu 

nhập cá nhân thì không được xuất cảnh. Trường hợp cá nhân là chủ doanh nghiệp hoặc người 

đại diện hợp pháp của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có nợ tiền thuế, tiền phạt thì không 

được xuất cảnh. 

2) Để có cơ sở cho cơ quan Công an xem xét việc xuất cảnh của các đối tượng trên, những đối 

tượng này khi xuất cảnh từ Việt Nam phải có giấy xác nhận của cơ quan Hải quan, cơ quan 

Thuế hoặc trao đổi thông tin bằng dữ liệu điện tử giữa cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan với 

cơ quan Công an về việc cá nhân đó không có nợ thuế, doanh nghiệp do cá nhân đó là chủ 

doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp không có nợ thuế. 

3) Trường hợp các cá nhân nêu tại Điểm 1 còn nợ tiền thuế, tiền phạt nên chưa được xuất cảnh 

nhưng sau đó đã nộp đủ tiền nợ thuế, nợ phạt thì cơ quan Hải quan có văn bản xác nhận việc 

nộp thuế để cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục xuất cảnh cho cá nhân đó theo quy 

định. 

4) Để việc xác nhận nghĩa vụ thuế của các đối tượng nêu tại Điểm 1 được chính xác, cơ quan 

Hải quan, cơ quan thuế có trách nhiệm rà soát, tổng hợp, phân loại nợ thuế và có các biện 

pháp quản lý, theo dõi cụ thể đối với từng loại nợ thuế. Đối với khoản nợ của các đối tượng 

là người nước ngoài cần giám sát chặt chẽ để có giải pháp xử lý kịp thời. Trường hợp có dấu 

hiệu tẩu tán tài sản, bỏ trốn thì Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm 

lập hồ sơ chuyển cho cơ quan Công an tỉnh, thành phố nơi người nợ thuế cư trú hoặc có trụ 

sở đăng ký kinh doanh để phối hợp thực hiện các biện pháp dừng xuất cảnh khi xét thấy cần 

thiết nhằm thu hồi đủ tiền thuế nợ cho Nhà nước. 

5) Hồ sơ chuyển cho cơ quan công an gồm:  

- Công văn đề nghị cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật đối với người nộp thuế 

chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế có dấu hiệu bỏ trốn. 

- Các chứng từ có liên quan như chứng từ ghi số thuế phải thu, quyết định truy thu thuế, ấn 

định thuế, thông báo tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế… (bản sao). 

- Bảng kê chi tiết số tiền nợ thuế. 

- Các văn bản, thông báo yêu cầu người nợ tiền thuế nộp thuế. 

- Biên bản làm việc với đại diện người có thẩm quyền của doanh nghiệp (nếu có). 



 

Công ty Tư Vấn và Kế Toán Đông Dương  

[a] 60/1 Tôn Thất Tùng, P.Bến Thành, Q.1, HCMC 

[t] 0916 129 130 [w] dongduong.net 2/2 

- Văn bản xác nhận hoặc Biên bản làm việc có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc 

công an phường, xã về việc cá nhân không có mặt tại nơi cư trú; doanh nghiệp không còn 

hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.  

- Văn bản xác nhận hoặc Biên bản làm việc có xác nhận của cơ quan thuế quản lý doanh 

nghiệp về việc doanh nghiệp đã ngừng hoạt động kinh doanh hoặc đã bỏ trốn khỏi địa chỉ 
đăng ký kinh doanh. 

- Lệnh thu thuế, thu phạt. 

- Các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 

- Các chứng từ khác có liên quan. 

 

Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan; Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nghiêm 

túc các nội dung trên. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính để 

được hướng dẫn cụ thể./. 

  
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Công an (để phối hợp); 

- Tổng cục Thuế; 

- Vụ Pháp chế (BTC); 

- Lưu: VT, TCHQ.  

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG     
Đỗ Hoàng Anh Tuấn 

  


