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Kính giri: Ban lãnh dqo QuS' Doanh nghiêp/Hiêp hQi

Hiên tai, Bê Tài chính dang soan tháo DV' tháo Thông tu' hu'ópng dân thi

hành mot so dieu cúa Luât Quán 19 thuó và Nghi dinh 126/ND-CP quy dinh chi

tiet mot sô dieu cüa Luât Quán 19 thue (sau dây gQi tát là DV tháo) và lây y kiên

cúa Các dôi tuqng chiu tác dêng. So vói quy dinh hiên hành, DV tháo bô sung quy

dinh vê nôp thuê báng ngoai tê; cách phân IOQi và phucmg pháp tính thuê cá

nhân, hô kinh doanh; thu thâp thông tin nguài nôp thuê; quán 1.9 thuê vói hoat dông

kinh doanh dua trên nên tang sô; sira dôi Các mâu biêu hô so khai thuê; quy dinh vê

tính thuê, phân bô nghia vu thuê vói truàng hqp hach toán tâp trung tai tru chính,

có don vi phv thuêc khác dia bàn; vê hô so, trinh tu, thú tuc hoàn thuê. DV kiên ván

bán sê ánh hu&ng dên h0Qt dêng cúa tât cá Các cá nhân, hQ kinh doanh, doanh

nghiêp, trong dó có Các ngân hàng, doanh nghiêp thuong mai diên tú, mang xã hêi.

Dê báo dám tính hqp l}, khá thi cúa vãn bán, báo dám quyên và lvi ích cúa

doanh nghiêp, Phông Thuong mai và Công nghiêp Viêt Nam (VCCI) rât mong QUIS'

Doanh nghiêp/Hiêp hêi dóng góp kiên dôi vói DV tháo.

Toàn ván DV' tháo và Bán thuyet minh duqc dáng tái trên trang web cúa

VCCI tai dia chí http://vibonline.com.vn - Muc DV tháo. VCCI rât mong nhân durgc

kiên quy báu cúa Quy Don vi tru'&c ngày 23/03/2021 dê kip tông hpp giri Ban

soan tháo.

Vãn bàn vui lông giri tói dia chi (có thê giri truóc qua fax h04c email):

Ban Pháp chá vccl - SÓ 9 Dào Duy Anh, Dbng Da, Hà Nêi

Dien thoqi.• 024.35770632/024.35742022 - máy lê: 355; Fax: 02435771459

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

Trân trpng cám on sv hgp tác cúa QuS/ Don vi.v
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