
THÔNG BÁO
V/V Kiểm tra thông tin quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Năm 2019

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính về việc 
hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật 
thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ của chính phủ quy đinh chi tiết một số 
điều của luật thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài Chính về việc 
hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có 
hoạt động kinh doanh, hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu 
nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 
71/2014/QH13 và nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của chính phủ quy định 
chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định về thuế;

Căn cứ vào tình hình quyết toán Thuế thu nhập cá nhân năm 2019,

Nay Tài chính Kế toán (TCKT)  thông báo đến toàn thể CB-GV-NV về việc kiểm tra 
thông tin số liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Năm 2019 trên trang thông tin cá nhân 
(http://noibo.tdc.edu.vn/login.asp). 

Thời gian phản hồi thông tin: từ ngày ra thông báo đến ngày 16/03/2020.
 
Lưu ý: Sau thời gian nêu trên Phòng TCKT sẽ không giải quyết các trường hợp 

chậm trễ.

Đề nghị CB-GV-NV thực hiện đúng tinh thần thông báo trên. Mọi thắc mắc liên hệ 
trực tiếp Phòng TCKT (Gặp cô Kim Thoa).

Trân trọng.

TL. HIỆU TRƯỞNG
   TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

                  Cao Phước Kiên

UBND TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   02/TB-CNTĐ-TC TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2020

Nơi nhận:
-  BGH (để báo cáo);
-  Các Đơn vị (để thực hiện);
-  Lưu VP.       (Đã ký)
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