HƯỚNG DẪN KHAI NỘP
LPTB ĐIỆN TỬ
ÔTÔ, XE MÁY

1. Đăng nhập hệ thống để khai thuế
(Đăng nhập bằng mã số thuế và ngày cấp)
Bước 1: truy cập vào trang http://thuedientu.gdt.gov.vn  chọn mục “Cá
nhân”.

Bước 2: chọn vào Tra cứu thông tin Người nộp thuế

1. Đăng nhập hệ thống để khai thuế
(Đăng nhập bằng mã số thuế và ngày cấp)
Bước 3: nhập “Mã số thuế” hoặc CMND/CCCD dẫn  nhập “ Mã kiểm tra” 
Nhấn “Tra cứu”.
nhập CMND/ CCCD

Bước 4:Khi giao diện hiện ra NNT lưu ý thông tin về Mã số thuế, ngày cấp và cơ
quan thuế
Sau khi đã ghi lại thông
tin bên dưới nhấn vào
Đăng nhập

Ghi nhớ lại

Ghi nhớ lại

1. Đăng nhập hệ thống để khai thuế
(Đăng nhập bằng mã số thuế và ngày cấp)
Bước 5: nhập “Mã số thuế” và “ Mã kiểm tra”  Chọn “Tiếp tục”.
 Nhập “Ngày cấp mã số thuế” (ghi nhận ở Bước 3)
“Cơ quan thuế tỉnh/thành phố” : chọn Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh
 “Cơ quan thuế quản lý” chọn cơ quan thuế đã ghi nhận ở Bước 3
 Sau khi đã điền đầy đủ thông tin bấm “ Đăng nhập “

Ngày cấp MST ghi
nhận ở bước 3

Cơ quan thuế ghi
nhận ở bước 3

2. Kê khai lệ phí trước bạ
Bước 1: NNT chọn <Lệ phí trước bạ>, chọn tiếp <Kê khai lệ phí trước bạ>.
Hệ thống hiển thị màn hình “Lấy thông tin phương tiện”
Bước 2: nhập/chọn đầy đủ thông tin, nhấn “Tiếp tục”

2.Kê khai lệ phí trước bạ
Bước 3: nhập các chỉ tiêu trên màn hình nhập:

2.Kê khai lệ phí trước bạ
Bước 4: nhấn <Hoàn thành kê khai>, hệ thống chuyển sang màn hình hoàn thành.
Bước 5: chọn <Nộp tờ khai>, hệ thống thực hiện gửi mã OTP về điện thoại cho
NNT, giao diện chuyển sang màn hình xác thực nộp tờ khai.

3.Kê khai lệ phí trước bạ điều chỉnh bổ sung
( trường hợp đã khai, nộp tờ khai thuế điện tử )
Bước 1: chọn <Lệ phí trước bạ>, chọn tiếp <Kê khai lệ phí trước bạ>. Hệ
thống hiển thị màn hình “Lấy thông tin phương tiện”

3.Kê khai lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung
( trường hợp đã khai , nộp tờ khai thuế điện tử)
Bước 2: chọn Tình trạng tờ khai < Bổ sung>, hệ thống hiển thị màn hình lấy thông
tin phương tiện.
Bước 3: nhập đầy đủ thông tin ở màn hình Lấy thông tin phương tiện. Nhấn < Tiếp
tục>, hệ thống hiển thị thông tin kê khai của tờ khai trước.

3.Kê khai lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung
( trường hợp đã khai, nộp tờ khai thuế điện tử)

 Lưu ý:
 Trường hợp hệ thống kiểm tra thấy NNT đã nộp tiền nhưng không tích vào ô
“Đã nộp tiền”, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo:

NNT nhấn vào <Kiểm tra lại>, hệ thống trở lại màn hình Lấy thông tin phương
tiện
NNT nhấn vào <Tiếp tục kê khai>, hệ thống hiển thị ra màn hình nhập tờ khai
bổ sung tờ khai NNT đã nhập trước đó như sau:

3.Kê khai lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung
( trường hợp đã khai , nộp tờ khai thuế điện tử)
Bước 4: kê khai sửa chỉ tiêu trên tờ khai cũ, Nhấn < Hoàn thành kê khai>, hệ
thống chuyển sang màn hình hoàn thành kê khai
Bước 5: NNT chọn “Nộp tờ khai”, hệ thống chuyển sang màn hình xác thực
nộp tờ khai

4. Tra cứu tờ khai LPTB đã nộp
Bước 1: chọn <Tra cứu tờ khai LPTB>. Tại màn hình tra cứu tờ khai LPTB NNT
nhập các yêu cầu:
- Mã số thuế: Hiển thị theo tài khoản đăng nhập
- Từ ngày…đến ngày…

4.Tra cứu tờ khai LPTB đã nộp
Bước 2: Chọn <Tra cứu>, hệ thống hiển thị màn hình danh sách tờ khai theo
điều kiện tra cứu.

5. Nộp thuế
Bước 1: chọn <Lệ phí trước bạ>  chọn tiếp <Nộp thuế>, hệ thống hiển thị
các ngân hàng đang phối hợp thu thuế LPTB

Bước 2: NNT chọn ngân hàng có tài khoản để thực hiện nộp thuế, hệ thống
chuyển sang trang chủ của ngân hàng được chọn

5.Nộp thuế
Bước 3: đăng nhập bằng tài khoản internet banking để thực hiện nộp thuế

5.Nộp thuế
Bước 4: chọn Thanh toán → chọn Nộp thuế trước bạ để thực hiện nộp LPTB

5.Nộp thuế
Bước 5: nhập thông tin Hình thức nộp thuế, Loại thuế, Số tờ khai/Số QĐ/Số thông
báo (là Mã Hồ sơ đã được gửi tin nhắn đến điện thoại của NNT), chọn <Xác
nhận>

5.Nộp thuế
Bước 6: Hệ thống Internet Banking của Ngân hàng sẽ truy vấn sang hệ thống của
Tổng cục Thuế để lấy các thông tin kê khai phương tiện, điền đầy đủ lên màn hình
nộp tiền. Kiểm tra lại thông tin và nhấn <Xác nhận> để thực hiện nộp tiền.

6. Tra cứu chứng từ đã nộp LPTB
Bước 1: chọn <Tra cứu chứng từ LPTB>. Tại màn hình tra cứu chứng từ
LPTB NNT nhập các yêu cầu tra cứu

6.Tra cứu chứng từ đã nộp LPTB
 Bước 2: nhập thông tin điều kiện tra cứu, chọn <Tra cứu>, hệ thống hiển thị
màn hình danh sách chứng từ theo điều kiện tra cứu.

7. Tra cứu bảng giá LPTB
Bước 1: NNT chọn <Tra cứu bảng giá LPTB>. Tại màn hình tra cứu bảng giá LPTB
NNT nhập các yêu cầu tra cứu

Bước 2: Chọn <Tra cứu> hệ thống hiển thị danh sách bảng giá theo điều kiện tra
cứu

8.Nộp thuế
Người nộp thuế có thể nộp thuế qua Cổng dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG)

Bước 1: NNT đăng nhập vào Cổng DVCQG (dichvucong.gov.vn), chọn <Thanh
toán trực tuyến> -> <Nộp thuế cá nhân/Trước bạ>

8.Nộp thuế
Người nộp thuế có thể nộp thuế qua Cổng dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG)

Bước 2: Chọn <Nộp thuế cá nhân>

8.Nộp thuế
Người nộp thuế có thể nộp thuế qua Cổng dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG)

Bước 3: Thông tin NNT sẽ hiển thị đầy đủ ở vùng 1, nếu NNT tự nộp thì chọn
<Thanh toán> ở vùng 2. Nếu nộp thay NNT thì chọn <Thuế trước bạ> ở vùng 3,
sau đó chọn <Thanh toán> ở vùng 4.

8.Nộp thuế
Người nộp thuế có thê nộp thuế qua Cổng dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG)

Bước 4: chọn Ngân hàng, sau đó chọn <Thanh toán>, Hệ thống sẽ tự động
chuyển đến kênh thanh toán internet banking của Ngân hàng, Người nộp thuế thực
hiện các thủ tục nộp tiền theo hướng dẫn của Ngân hàng.

Bước 5: Sau khi hoàn thành, Người nộp thuế sẽ nhận được tin nhắn từ Tổng cục
Thuế gửi vào số điện thoại đã đăng ký với cơ quan Thuế có nội dung “Ho so
LPTB da duoc truyen sang CSGT. Moi bạn den phong dang ky xe de lam thu
tuc”. Khi đến Cơ quan đăng ký xe, Người nộp thuế kê khai và cung cấp Mã hồ sơ
(là Mã Hồ sơ đã được gửi tin nhắn đến điện thoại của Người nộp thuế) cho Cơ
quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe, cấp biển số theo quy định.

