
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: Si. /2022/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày Jt& thángiínăm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục 
đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-ƯBND ngày 19 tháng 01 
năm 2018 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đoi, bô sung một sổ điểu của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tô chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 
năm 2015; Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Ban hành vãn bản 
quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sổ 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 
của Chính phủ vể thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 
của Chính phủ sửa đôi, bô sung một sô điêu của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 
của Chính phủ quy định chỉ tỉêt một sô điêu của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 
của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; 
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Căn cứ Thông tư sổ 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dân vê đăng kỷ thuê; 

Căn cứ Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đâu tư hướng dân vê đăng ký doanh nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ke hoạch và Đầu tư tại Tờ trình 
số 11650/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2022 và ỷ kiến thẩm định của 
Sở Tư pháp tại Công văn sổ 5867/STP-VB ngày 23 tháng 11 năm 2022. 

QƯYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều, thay thế một số cụm từ của 
Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký 
thuế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 
số 02/2018/QĐ-ƯBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Sửa đối, bố sung Điều 2 như sau: 

"Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cá nhân, thành viên hộ gia đình có nhu cầu thực hiện liên thông nhóm 
thủ tục hành chính quy định tại Điều 1 Quy chế này. 

2. ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện (sau đây gọi là ủy ban 
nhân dân cấp huyện); Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện; Chi cục Thuế 
thành phố Thủ Đức, quận, huyện, khu vực (sau đây gọi là Chi cục Thuế 
cấp huyện)." 

2. Sửa đối, bo sung Điều 5 như sau: 

"Điều 5Ế Thành phần hồ sơ 

Người thành lập hộ kinh doanh nộp một bộ hồ sơ và nộp lệ phí đăng ký theo 
quy định hiện hành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc ủy ban nhân dân 
cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. 

Hồ sơ gồm: 

a) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo Mầu quy định tại Phụ lục III-1 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 
của Bộ Ke hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp); 

b) Tờ khai đăng ký thuế (theo Mau số 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo 
Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về đăng ký thuế); 
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c) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên 
hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình 
đăng ký hộ kinh doanh; 

d) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập 
hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; 

đ) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên 
làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký 
hộ kinh doanh; 

e) Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc (theo Mầu số 03-ĐK-TCT-BK01 
ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế) (nếu có)." 

3. Thay thế cụm từ "cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình" bằng cụm từ 
"cá nhân, thành viên hộ gia đình" trong toàn bộ nội dung tại Điều 3, Điều 6. 

4 Thay thế cụm từ "giấy tờ chứng thực cá nhân (bản scan) của đại diện 
hộ kinh doanh" bằng cụm từ "giấy tờ pháp lý cá nhân (bản scan) của người thành 
lập hộ kinh doanh" tại Điểm a Khoản 2 Điều 6Ể 

Điều 2. Hiêu lưc thi hành • • 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2023. 

2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, 
bổ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới. 

Điều 3. Trách nhiêm thi hành 

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, 
ngành Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, 
Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận, huyện, khu vực, thành phố Thủ Đức và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 
- Đoàn ĐBQH Thành phố; 
- Thường trực HĐND Thành phố; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- ủy ban MTTQ VN Thành phố; 
- VPUB: CVP, các PCVP; 
- Sở Tư pháp; 
- Trung tâm Công báo Thành phố; 
- Lưu: VT, KSTT/L . 

Phan Văn Mãi 

TMề ỦY BAN NHÂN DẢN 
CHỦ TỊCH 




