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Nghệ An, ngày 26 tháng 7 năm 2013

CHỈ THỊ
Về tăng cường công tác chỉ ñạo thu hồi nợ thuế trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An
Tình hình nợ thuế những tháng ñầu năm 2013 có xu hướng gia tăng và kéo
dài, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh vì nguyên nhân và ñộng cơ khác nhau ñã
chiếm dụng tiền thuế của Nhà nước, vi phạm pháp luật về thuế. Tổng nợ thuế ñến
30/6/2013 tăng 19,6% so với thời ñiểm cuối năm 2012. Mặc dù ngành thuế ñã thực
hiện nhiều biện pháp ñể thu hồi nợ thuế nhưng số nợ thuế ngày càng tăng cao làm
ảnh hưởng ñến nguồn thu, gây khó khăn trong cân ñối thu chi ngân sách Nhà nước.
ðể khắc phục tình trạng nợ thuế nêu trên, chấp hành nghiêm pháp luật về
thuế và hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ thị:
1. Các doanh nghiệp, hộ gia ñình, cá nhân sản xuất kinh doanh (gọi chung là
người nộp thuế): Ngoài các khoản thuế ñược miễn, giảm, giãn thời gian nộp thuế
theo quy ñịnh của Chính phủ và Bộ Tài chính, người nộp thuế phải thực hiện
nghiêm các quy ñịnh của pháp luật về thuế, nâng cao ý thức trong việc kê khai, tính
thuế và nộp ñầy ñủ, kịp thời các khoản thuế phát sinh vào ngân sách Nhà nước, hạn
chế tối ña tình trạng nợ ñọng thuế.
2. Cục Thuế Nghệ An có trách nhiệm:
a) Chỉ ñạo các phòng, ban liên quan và các Chi cục Thuế rà soát, phân tích
nguyên nhân tình trạng nợ thuế của từng ñối tượng nợ thuế; tổ chức ñôn ñốc thu
nộp ngân sách ngay khi phát sinh số thuế phải nộp. Công khai thông tin các trường
hợp nợ thuế chây ì trên các phương tiện thông tin ñại chúng theo quy ñịnh của Luật
Quản lý thuế. Củng cố hồ sơ các trường hợp có nợ thuế lớn, kéo dài ñể tổ chức
cưỡng chế thu nợ thuế vào ngân sách Nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật;
b) ðôn ñốc các tổ chức quản lý chi trả thu nhập nộp ngay tiền thuế thu nhập
cá nhân vào ngân sách nhà nước theo ñúng quy ñịnh.

