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Kính giri: Ban linh QuS' Hiêp hQi/Doanh nghiêp

Hiên tai, Bê Tài chính dang xây dv•ng Dl,r tháo Thông tu' huúng dan ve

thue thu nhâp doanh nghiêp (TNDN) doi vói cos só' thvc hiên xã hêi hóa chua

truy thu theo nghi quyét só 63/NQ-CP ngày 25/08/2014 cria Chính Phil (sau dây

gpi tát là DV tháo) và lây kiên cúa Các dôi turqng chiu tác dêng. DV tháo bãi bó

quy dinh vê viêc tam th&i chua thuc hiên truy thu thuê TNDN dôi vái Các ca

thuc hiên xã hôi hóal và huóng dân Các co só thuc hiên xã hôi hóa thuc hiên nghia

vu thuê thu nhâp doanh nghiêp. DV kiên vãn bàn trên sê ành hu&ng dén hoat dêng

cüa Các co só' thvc hiên xã hQi hóa trong linh vvc giáo (IPC dào tao, (Iqy nghe, y

te, vãn hóa, the thao, môi trtriyng.

Dê bào dàm tính hgp IS', khà thi cúa vãn bán, bio dám quyen và lvi ích

cüa doanh nghiêp, Phông Thtrong mai và Công nghiêp Viêt Nam (VCCI) rát

mong Qui 1-1iêp hêi/Doanh nghiêp dóng góp S' kiên dôi vói Các DV thào.

Toàn ván DV tháo duqc dãng tài trên trang web cúa VCCI tai dia chi

http://vibonline.com.vn — Muc DV tháo. VCCI rât mong nhân duqc S' kiên qui báu

cüa Quy" Don vi truúc ngày 13/01/2021 dé kip tông hqp gúi Ban soan thào.

Vãn bàn vui lông giri tái dia chi (có thê gúi truóc qua fax hoãc email):

Ban Pháp chá VCCI - Só 9 Dào Duy Anh, Dóng Da, Hà Nêi

Dien thoqi: 024.35770632/024.35742022 - máy lê: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân treng cám cm hgp tác cüa Qui Don

Nui nhên:

- Nhtr trên;

- Ban Thu¿mg turc (dé b/c);

- Ltru VT, PC.
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Chính phú vê viêc süa dói, bó sung mot só diêu tai Các Nghi dinh quy dinh vê thué.


