
 

                         THÔNG BÁO 

   Về việc phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo hình thức đặt in/tự in 

  

1. Tên đơn vị đăng ký tự in biên lai: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao 

Bằng 

- Mã số thuế: 4800.862.432   Điện thoại: 02063.954.949 

- Địa chỉ giao dịch: Khu đô thị mới, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng 

- Tổ chức thu loại phí, lệ phí: Án phí, phí thi hành án 

- Số điện thoại giao dịch: 02063.954.949 

2. Địa điểm thu phí, lệ phí tại: tỉnh Cao Bằng 

3. Đăng ký sử dụng biên lai thu phí, lệ phí như sau:  

Căn cứ Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí; 

Căn cứ Thông tư/Quyết định số: 2030/QĐ-BTP ngày 30/09/2019 của Bộ Tư 

pháp ban hành Danh mục biểu mẫu chứng từ, báo cáo Kế toán nghiệp vụ Thi 

hành án dân sự và Quy trình in ấn , quản lý và sử dụng Biên lai thu tiền Thi hành 

án theo quy định tại Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài 

chính hương dẫn chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án dâ sự. 

Chúng tôi thông báo về việc phát hành biên lai đặt in, tự in, biên lai điện tử 

như sau:  

3.1 Đăng ký sử dụng biên lai đặt in như sau: 

- Loại biên lai mẫu số: C20-THA Biên lai thu tiền gồm 4 liên: 

+ Liên 1: Lưu cuống biên lai (Nền màu trắng chữ màu đen) 

+ Liên 2: Giao cho người nộp tiền (Nền màu trắng chữ màu đỏ) 

+ Liên 3: Lưu hồ sơ thi hành án (Nền màu trắng chữ màu tím) 

+ Liên 4: Giao cho kế toán (Nền màu trắng chữ màu xanh lá cây) 

Từ số: 0000001 đến số : 0005000 

- Loại biên lai mẫu số: C21-THA Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa 

án gồm 4 liên: 

+ Liên 1: Lưu cuống biên lai (Nền màu trắng chữ màu đen) 
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+ Liên 2: Giao cho người nộp tiền (Nền màu trắng chữ màu đỏ) 

+ Liên 3: Lưu hồ sơ thi hành án (Nền màu trắng chữ màu tím) 

+ Liên 4: Giao cho kế toán (Nền màu trắng chữ màu xanh lá cây) 

Từ số: 0000001 đến số : 0005000 

- Loại biên lai mẫu số: C22-THA: Biên lai thu tiền nộp Ngân sách nhà 

Nước gồm 4 liên: 

+ Liên 1: Lưu cuống biên lai (Nền màu trắng chữ màu đen) 

+ Liên 2: Giao cho người nộp tiền (Nền màu trắng chữ màu đỏ) 

+ Liên 3: Lưu hồ sơ thi hành án (Nền màu trắng chữ màu tím) 

+ Liên 4: Giao cho kế toán (Nền màu trắng chữ màu xanh lá cây) 

Từ số: 0000001 đến số : 0005000 

- Loại biên lai mẫu số: C23-THA Biên lai thu tiền thi hành án (theo đơn 

yêu cầu) gồm 4 liên: 

+ Liên 1: Lưu cuống biên lai (Nền màu trắng chữ màu đen) 

+ Liên 2: Giao cho người nộp tiền (Nền màu trắng chữ màu đỏ) 

+ Liên 3: Lưu hồ sơ thi hành án (Nền màu trắng chữ màu tím) 

+ Liên 4: Giao cho kế toán (Nền màu trắng chữ màu xanh lá cây) 

Từ số: 0000001 đến số : 0005000 

- Loại biên lai thu tiền phí, lệ phí mẫu số: 01BLP4-001, ký hiệu: 

48AA-21P gồm 4 liên: 

+ Liên 1: Lưu cuống biên lai (Nền màu trắng chữ màu đen) 

+ Liên 2: Giao cho người nộp tiền (Nền màu trắng chữ màu đỏ) 

+ Liên 3: Lưu hồ sơ thi hành án (Nền màu trắng chữ màu tím) 

+ Liên 4: Giao cho kế toán (Nền màu trắng chữ màu xanh lá cây) 

Từ số: 0000001 đến số : 0005000 

- Số biên lai này được đặt in tại Công ty cổ phần in Việt Lập và đăng ký sử 

dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01 tháng 04 năm 2021. 

- Mẫu biên lai thu phí, lệ phí kèm theo. 

 Chúng tôi cam kết thực hiện việc tạo, phát hành, quản lý, sử dụng biên lai 

theo đúng chế độ hiện hành của nhà nước ./.        

                                                                                                                     

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chi cục THADS huyện, TP (để thực hiện); 

- Trang thông tin điện tử Cục THADS; 

- Lưu: VT; KT. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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