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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc Tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước
Trong những năm qua công tác thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh ñạt
ñược những kết quả ñáng phấn khởi. Ngành Thuế ñã có nhiều cố gắng, các ngành,
các cấp tích cực phối hợp với cơ quan Thuế triển khai nhiều biện pháp quản lý thu
thuế chống thất thu ngân sách. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Tốc ñộ
tăng thu ngân sách nhà nước chưa tương xứng với tốc ñộ tăng trưởng kinh tế. Các
hoạt ñộng sản xuất kinh doanh chưa ñược quản lý chặt chẽ và ñầy ñủ. Ý thức tự giác
chấp hành nghĩa vụ nộp thuế chưa nghiêm túc, ñặc biệt là trong các lĩnh vực: Xây
dựng nhà ở tư nhân, kinh doanh vận tải, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, kinh doanh
xe 2 bánh gắn máy...
ðể tăng cường công tác quản lý thu thuế trên ñịa bàn, khắc phục các hạn chế, tồn
tại, ñồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người nộp thuế trong việc chấp hành
Luật Quản lý thuế, tạo sự bình ñẳng giữa các thành phần kinh tế trong việc thực hiện
nghĩa vụ thuế ñối với ngân sách nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước trên ñịa
bàn, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp, Giám ñốc các Sở, Thủ
trưởng các Ban, ngành, Giám ñốc các doanh nghiệp, các tổ chức và hộ kinh doanh
thực hiện tốt các nội dung sau:
1. ðối với hoạt ñộng kinh doanh vận tải
a) Giao Sở Giao thông- Vận tải chỉ ñạo Trung tâm ðăng kiểm phương tiện cơ
giới thủy, bộ Quảng Trị phối hợp cung cấp danh sách các loại phương tiện trên ñịa
bàn tỉnh theo ñề nghị của cơ quan Thuế, ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế
thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thu thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước. Tất cả
phương tiện vận tải của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh khi ñăng kiểm ngoài thủ
tục theo quy ñịnh thì phải có giấy giới thiệu của doanh nghiệp ñó;
b) Giao Công an tỉnh chỉ ñạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp, tạo ñiều
kiện ñể cơ quan Thuế trực tiếp tiến hành truy thu thuế, xử phạt vi phạm hành chính
ñối với các chủ phương tiện nợ ñọng thuế kéo dài, không chấp hành nộp thuế hàng
tháng;
c) ðối với hoạt ñộng kinh doanh vận tải trong các doanh nghiệp: Cơ quan Thuế
tổ chức kiểm tra việc thực hiện sổ sách kế toán, hóa ñơn chứng từ của các doanh
nghiệp ñể xác ñịnh nghĩa vụ thuế, trường hợp doanh nghiệp hạch toán doanh thu vân
tải không chính xác hoặc không thực hiện ñầy ñủ chế ñộ sổ sách kế toán, hóa ñơn,
chứng từ thì cơ quan Thuế ấn ñịnh mức khoán thuế cho từng ñầu xe ñể thực hiện thu
thuế ñúng quy ñịnh hiện hành. Các phương tiện vận tải phải kê khai trước bạ sang tên

