
  

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP 
TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:  14  /HHDN-CSPL                   Gia Lai, ngày 19  tháng 3 năm 2021           
V/v góp ý Dự thảo thông tư hướng  
dẫn về quản lý thuế. 
 

       Kính gửi:  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
 
 

 

 Thực hiện Công văn số 0232/PTM-PC ngày 03/3/2021 của Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam về việc góp ý Dự thảo thông tư hướng dẫn về quản lý 
thuế; 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tham gia một số ý kiến như sau: 
1. Tại khoản 2, Điều 17 dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế, đối với người nộp thuế có địa 
điểm kinh doanh khác tỉnh chỉ hướng dẫn 04 đối tượng sau: 
 - Địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất; 
 - Hoạt động kinh doanh điện toán; 
 - Hoạt động chuyển nhượng bất động sản; 
 - Hoạt động xây dựng; 
 Trong thực tế, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại có doanh thu lớn 
thường thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh để bán hàng. Vì vậy, đề nghị bổ 
sung quy định về phân bổ nghĩa vụ thuế GTGT đối với trường hợp địa điểm kinh 
doanh có hoạt động thương mại và hoạt động kinh doanh khác. 
 2. Quy định về khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế GTGT, thuế tài 
nguyên đối với nhà máy sản xuất thủy điện tại Điều 17, 19 dự thảo: 
 Đề nghị quy định này chỉ áp dụng đối với dự án thủy điện bắt đầu sản xuất 
kinh doanh từ  01/01/2011 như quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC; các nhà 
máy hoạt động trước 01/01/2011 vẫn áp dụng theo tỉ lệ cũ. 

Ngoài ra, Hiệp hội thống nhất dự thảo. 

  Trân trọng! 
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Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu VP. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
KT.CHỦ TỊCH 

P. CHỦ TỊCHTT&TỔNG THƯ KÝ 
 
 
 
 
              

Nguyễn Tuấn 



  

 


