
Cục thuế TP.Hồ Chí Minh – Tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với Cơ quan thuế 

 

Trang  1      Video hướng dẫn đăng ký và kê khai quyết toán thu nhập cá nhân : https://bit.ly/38HboIv  

Số điện thoại hỗ trợ đối với người nộp thuế quyết toán tại Cục thuế TP.Hồ Chí Minh: 028.3770.2288  nhánh số 3 

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH 

 

TÀI LIỆU  

HƯỚNG DẪN NGƯỜI NỘP THUẾ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ  

VỚI CƠ QUAN THUẾ 

CÁCH 1: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ VỚI CƠ QUAN THUẾ QUA 

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA  

Trường hợp NNT đăng ký qua Cổng dịch vụ công quốc gia thì không cần phải đến Cơ Quan 

Thuế để hoàn thành đăng ký mà thực hiện đăng ký tài khoản và kê khai trực tuyến theo 

hướng dẫn sau: 

+ Yêu cầu : Dữ liệu thông tin của Người nộp thuế gồm Mã số thuế, số điện thoại, 

CMND/CCCD/Hộ chiếu đã được đồng bộ tại dữ liệu của Cổng dịch vụ công quốc gia trùng 

với dữ liệu Hệ thống quản lý thuế của cơ quan thuế thì sử dụng cách này người nộp thuế sẽ 

được cấp mật khẩu giao dịch điện tử qua tin nhắn điện thoại và không cần đến cơ quan thuế 

để đăng ký. 

 

Bước 1: Vào cổng dịch vụ 

công quốc gia 

https://dichvucong.gov.vn  

1. Thực hiện đăng ký 

vào cổng dịch vụ công trực 

tuyến: 

+ Nhấn đăng ký:  
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Trang  2      Video hướng dẫn đăng ký và kê khai quyết toán thu nhập cá nhân : https://bit.ly/38HboIv  

Số điện thoại hỗ trợ đối với người nộp thuế quyết toán tại Cục thuế TP.Hồ Chí Minh: 028.3770.2288  nhánh số 3 

+Chọn thuê bao di động 

 

 

+ Điền thông tin yêu cầu 
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Trang  3      Video hướng dẫn đăng ký và kê khai quyết toán thu nhập cá nhân : https://bit.ly/38HboIv  

Số điện thoại hỗ trợ đối với người nộp thuế quyết toán tại Cục thuế TP.Hồ Chí Minh: 028.3770.2288  nhánh số 3 

 

+ Nhập mã xác thực 

+ Nhấn đăng ký 

 

 

 

+ Nhập mã OTP được gửi 

qua tin nhắn điện thoại 

+ Nhập mật khẩu: tạo mật 

khẩu vào cổng dịch vụ 

công 

+ Xác nhận mật khẩu 

+ Nhấn nút đăng ký 

 Xuất hiện thông 

báo Đăng ký thành công. 
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Trang  4      Video hướng dẫn đăng ký và kê khai quyết toán thu nhập cá nhân : https://bit.ly/38HboIv  

Số điện thoại hỗ trợ đối với người nộp thuế quyết toán tại Cục thuế TP.Hồ Chí Minh: 028.3770.2288  nhánh số 3 

2. Thực hiện đăng 

nhập cổng dịch vụ công 

+ Điền thông tin yêu 

cầu: số CMND/CCCD, 

mật khẩu 

+ Nhập mã xác thực 

+ Nhấn đăng nhập 

 

 

 

3. Vào Thanh toán 

trực tuyến => Nộp thuế cá 

nhân/Trước bạ 
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Trang  5      Video hướng dẫn đăng ký và kê khai quyết toán thu nhập cá nhân : https://bit.ly/38HboIv  

Số điện thoại hỗ trợ đối với người nộp thuế quyết toán tại Cục thuế TP.Hồ Chí Minh: 028.3770.2288  nhánh số 3 

 

+ Nhấn Kê khai thuế cá 

nhân 

 

 

 

Trong trường hợp dữ liệu 

thông tin của Người nộp 

thuế về Mã số thuế, số 

điện thoại giao dịch, 

CMND/CCCD/Hộ chiếu 

đã được đồng bộ tại dữ 

liệu của Cổng dịch vụ 

công Quốc gia thì chọn “ 

Kê khai thuế cá nhân” sẽ 

xuất hiện màn hình sau: 

+Bấm vào chữ “ Vui lòng 

bấm vào đây” ở góc phải 

màn hình 

 

 

 

https://bit.ly/38HboIv


Cục thuế TP.Hồ Chí Minh – Tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với Cơ quan thuế 

 

Trang  6      Video hướng dẫn đăng ký và kê khai quyết toán thu nhập cá nhân : https://bit.ly/38HboIv  
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+ Vào mục tiện ích 
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Trang  7      Video hướng dẫn đăng ký và kê khai quyết toán thu nhập cá nhân : https://bit.ly/38HboIv  
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+ Vào thông tin thuế 

 

 

+ Nhấn “Thêm thông tin 

thuế” 

+Nhập mã số thuế => nhấn 

Tra cứu để đồng bộ Mã số 

thuế: 
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Trang  8      Video hướng dẫn đăng ký và kê khai quyết toán thu nhập cá nhân : https://bit.ly/38HboIv  

Số điện thoại hỗ trợ đối với người nộp thuế quyết toán tại Cục thuế TP.Hồ Chí Minh: 028.3770.2288  nhánh số 3 

+NNT chọn Thanh toán 
trực tuyến-> Nộp thuế cá 
nhân/trước bạ -> Khai thuế 

cá nhân 

 

 

Hệ thống hiển thị màn hình 

cho phép nhập  

+Mã số thuế 

+Mã kiểm tra  

 thực hiện nhấn nút 
Đăng ký 
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Trang  9      Video hướng dẫn đăng ký và kê khai quyết toán thu nhập cá nhân : https://bit.ly/38HboIv  

Số điện thoại hỗ trợ đối với người nộp thuế quyết toán tại Cục thuế TP.Hồ Chí Minh: 028.3770.2288  nhánh số 3 

 Trường hợp 
CMND/CCCD trên Cổng 
DVCQG trùng với 

CMND/CCCD trên hệ 
thống quản lý thuế của cơ 

quan thuế thì hệ thống hiển 
thị thông tin đăng ký tài 
khoản cá nhân để NNT tiếp 

tục đăng ký tài khoản như 
hình bên: 

 NNT nhấn nút Tiếp 
tục 

 

  

- Mã số thuế: Tự động hiển thị MST đã nhập ở màn hình trước đó 

- Tên cá nhân: Tự động hiển thị theo thông tin MST 

- Tỉnh/Thành phố cư trú: Tự động hiển thị theo thông tin MST 

- Cục Thuế quản lý: Tự động hiển thị theo thông tin MST 

- Số điện thoại: Lấy thông tin số điện thoại từ cổng DVC 

- Email: Lấy thông tin email từ cổng DVC và cho phép NNT sửa. 
 

 

Hiển thị “ Tờ khai đăng 

ký giao dịch với cơ quan 

thuế bằng phương thức 

điện tử”  

   nhấn “ Hoàn 

thành đăng ký” 
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Trang  10      Video hướng dẫn đăng ký và kê khai quyết toán thu nhập cá nhân : https://bit.ly/38HboIv  

Số điện thoại hỗ trợ đối với người nộp thuế quyết toán tại Cục thuế TP.Hồ Chí Minh: 028.3770.2288  nhánh số 3 

Lưu ý: 

+Trường hợp đăng ký 

thành công: hệ thống thông 

báo hoàn thành đăng ký và 

gửi mẫu thông báo vào 

hòm thư điện tử, đồng thời 

gửi mật khẩu đăng nhập 

vào số điện thoại đăng ký 

của NNT. 

 

+ Trường hợp chưa được 

cấp mật khẩu đăng nhập 

giao dịch thuế điện tử: đề 

nghị người nộp thuế liên 

hệ cơ quan thuế gần nhất 

để hoàn thành đăng ký 

Hoặc liên hệ bộ phận hỗ 

trợ kê khai thuế điện tử của 

cơ quan thuế để được 

hướng dẫn:  

*Tại Cục Thuế TP.HCM 

số điện thoại:……………. 

*Tại các Chi Cục Thuế số 

điện thoại: tìm trên danh 

bạ của các Chi Cục Thuế 
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Trang  11      Video hướng dẫn đăng ký và kê khai quyết toán thu nhập cá nhân : https://bit.ly/38HboIv  
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CÁCH 2: NGƯỜI NỘP THUẾ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN TRANG 

THUEDIENTU.GDT.GOV.VN . SAU ĐÓ CẦN PHẢI ĐẾN CƠ QUAN THUẾ ĐỂ ĐĂNG KÝ PHÊ 

DUYỆT VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ 

Trường hợp đăng ký trực tiếp trên Cổng của Tổng cục Thuế, NNT phải đến Cơ quan Thuế 

bất kỳ để xác minh thông tin và hoàn thành đăng ký 

 

Bước 1: Vào 

https://canhan.gdt.gov.vn  

+nhấn nút Đăng ký 

 

+ nhập Mã số thuế, mã 

kiểm tra, chọn đăng ký 
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Trang  12      Video hướng dẫn đăng ký và kê khai quyết toán thu nhập cá nhân : https://bit.ly/38HboIv  
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Bước 2: Nhập thông tin 

Số điện thoại, email, mã 

xác nhận  

=> nhấn “Tiếp tục” 

Lưu ý: 

+ Trường hợp chưa được 

cấp Mã xác nhận: thông 

tin Mã xác nhận để trống.  

+Trường hợp Mã xác 

nhận đã được cấp bởi cơ 

quan thuế: thông tin Mã 

xác nhận bắt buộc nhập. 

 

Bước 3: Hiển thị “ Tờ 

khai đăng ký giao dịch 

với cơ quan thuế bằng 

phương thức điện tử”  

=> nhấn “ Hoàn thành 

đăng ký” 

Lưu ý: 

+Trường hợp Mã xác 

nhận đã được cấp bởi cơ 

quan thuế: hệ thống thông 

báo hoàn thành đăng ký và 

gửi mẫu thông báo vào 

hòm thư điện tử, đồng thời 

gửi mật khẩu đăng nhập 

vào số điện thoại đăng ký 

của NNT. 
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Trang  13      Video hướng dẫn đăng ký và kê khai quyết toán thu nhập cá nhân : https://bit.ly/38HboIv  
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+ Trường hợp chưa được 

cấp Mã xác nhận: đề nghị 

người nộp thuế đến cơ 

quan thuế gần nhất để 

hoàn thành đăng ký (cần 

mang CMND/CCCD/Hộ 

chiếu) 
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