


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỤC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

 

Số:          /ĐKKD-GS 

V/v cập nhật thông tin căn cước công dân gắn 

chip của người đại diện theo pháp luật  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng 3 năm 2023 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận được phản ánh của một số cơ quan 

đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp về việc doanh nghiệp nhận được thông báo của 

cơ quan Thuế yêu cầu: chậm nhất ngày 31/3/2023, doanh nghiệp phải hoàn thành 

thủ tục cập nhật Căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp 

sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.  

Về vấn đề này, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã trao đổi với Tổng cục 

Thuế và Tổng cục Thuế khẳng định: không có chủ trương cũng như không gửi 

thư điện tử hay bất kỳ thông báo nào cho người nộp thuế về nội dung nêu trên.  

Việc đăng ký thay đổi, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

đã được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.  

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thông tin rộng 

rãi đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; trường hợp phát hiện hành vi vi phạm 

pháp luật, thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý. 

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Sở. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Trần Duy Đông (để b/c); 

- Tổng Cục thuế (để phối hợp); 

- Lưu: VP Cục, GS(TA68). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Bùi Anh Tuấn 
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