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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Quản lý Thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính 
quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; 

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện tại Tờ trình số 
438/TTr-CCT ngày 26/9/2018, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là 
Hội đồng tư vấn thuế) bao gồm các thành viên có tên sau đây: 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Hội đồng tư vấn thuế có nhiệm vụ: 

 1. Tư vấn cho Chi cục Thuế huyện Chi Lăng về mức thuế của các hộ 
kinh doanh trên địa bàn, bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, công khai, công 
bằng, hợp lý.  

2. Tư vấn về mức doanh thu dự kiến, mức thuế dự kiến của hộ kinh doanh 
nộp thuế ổn định đầu năm gồm hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế 
giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; hộ kinh doanh thuộc diện 
phải nộp thuế. 

3. Tư vấn về mức doanh thu dự kiến, mức thuế dự kiến của hộ kinh 
doanh mới ra kinh doanh; hộ kinh doanh có thay đổi về hoạt động kinh doanh 
trong năm. 

4. Tư vấn về mức thuế miễn, giảm đối với hộ kinh doanh. 

Điều 3. Hội đồng tư vấn thuế hoạt động theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân 
dân xã, thị trấn. 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện 
thành lập lại Hội đồng tư vấn thuế hoặc bổ sung, thay thế các thành viên theo 
đúng quy định hiện hành. 
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Điều 4. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Chi cục trưởng Chi 
cục Thuế huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, các ông, bà có tên 
tại Điều 1 và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 
 

Nơi nhận:           
- Như Điều 3; 
- TT Huyện ủy (BC); 
- TT HĐND Huyện (BC); 
- CT, PCT UBND Huyện; 
- UBMTQ VN Huyện; 
- Lưu: VT, CCT. 

 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 
Đinh Hữu Học 
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