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Kirrlr güri: - Câc doatrh nghiêp trên diu bàn [ïntr
- Buu diên tlnh I.Ià Nam.

Bâo Hà Naur.
Dài phât thanh và truyèn hinh tinh Hà Nam
Công thông tin diên tt'r tinh Hà Nam.
Hôi doanh,nghiÇp tré Hà n4111; HQi doanh nghiÇp vùa và nhé;
Dpi lÿ thuê - Công ty CP xüc tiên thuong mpi & dâu tu VHT.
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Cuc Thué tinh Hà Nam xin gui lùi chào trân tr.ong tôi C§ng dàng Dou4
nghiêp và Quÿ co quan thùi gian qua trgng thçc hiôn tôt chinh sôch ph6p luât thuô
d+c biçt công tdc ring dung Công nghÇ thông tin vào thgc hiÇn câc thü tpc hành
chinh thué.

Nhüng nàm qua, Ngành Thué dâ dây m4nh viêc üng dUng Công nghê thông
tin vào công tâc quân lÿ thué và trong thgc hiên câc giao dich vôi Nguài n§p thué.

Nàrn 2012, Ngành thué tinh Hà Nam dâ trién khai công tâc khai thué diçn tü
toi toàn thé Doanh nghi§p trên dia bàn toàn tinh. Tù thâng 512019, dâtrién khai
thué diçn tû (khai thué dtQn trh; nçp thué diên tù; hoàn thué dtQn t{r; xd.c dinh sé
liÇu thtr nQp ngân sâch nhà naoe bàng phwrng titu diÇn tü) trên dia bàn tinh Hà
Nam. Nâm 2Ol9 dâ cô trên 133 thü tpc hành chînh dugc cung câp trpc tuyén ctat

câp dQ 3; câp dq 4. rât cacâc thü tuc vè thué tti viêc lâp, nQp/güi Hà so tnué Qtà
so khai thué; Hà so quyét bân...) tôi co quan thué, dâ dugc Công dông Doanh
nghiÇp và Nguài n§p thué ffôn dia hàn toàn tinh Hà Nam tfch crrc huông img,
thuc hiên bàng phuonq thü'c diên ta.

Hiên na5, di.1, bênh viêm duùng hô hâp câp do chüng môi cüa Virut Corona
(Covid-t9) gày ratrên diên rông, diën bién phüc t4p kh6 luùng. Thuc hiên chi dao
cüa Chinh phü và chi dpo cüa tinh Hà Nam, han ché viêc di chuyén, di lai... trânh
nguy co lây lan cllch bênh. Cluc'l'hué tinh Hà Nam cIè nghi Quÿ Doanh nghiÇp và
Nguùi nôp thué trên clia bàn ilép t;wc cluy tri bàng phuong thûc diÇn tri trong viÇc
lap, nQp/güi Hô so thué (Hà so khai thué; Hà so quyét iodn...) thuc hiên câc thü
tpc thué. Tir nay (dÇtc biçt tôi hét ngà1t l5/4/2020), Cuc Thué tinh Hà Narn thuc
hiôn chtr tnrorrg không truc tiép nhrin hè so cüa Nguoi nôp thué.

Truùng hçrp không tlrçc hiên duo. c bùng phuong thûc diÇn tt fuéu cQ, dè
rrglri güi Hè so vàn bânr (Si,iy) thông qua duùng buu chfnh. Han ché viêc di
chttyên, cTi lni, kh,ôns tôi nQp trtrc tiép tai co quan thué dé dàm bâo an toàn cho
bân thân và tich cuc phông chông dich covid-I9.

Cuc Thué tinh Hà Nam thông bâo dé Quÿ doanh nghiÇp biét và thuc hiên .»è xa^-'
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nghi Buu diÇn tinh Hà Nam; Eai lÿ thué - Công ty CP xüc tién thuong mai & dàu

tu VHT ptrOi hçp trién khai; Dè nghi Bâo Hà Nam; Dài phât thanh và truyèn hinh
tinh Hà Nam; Công thông tin diên tü tinh Hà Nam; Câc hiêp hôi Doanh nghiêp
trên dia bàn tinh Hà Nam phOi trçp pfrô bién, thông tin.

Cuc Thué tinh Hà Nam thông bâo dê Quÿ doanh nghiêp biét và thuc hiên.
Trân trgng câm on.l.[rz

Noi nltQn:

- Nhu kinh gü'i;

- UBND tinh (dé bâo câo);
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- Tông cuc Thuê (tlê bâo câo);
- Sô Ké hoach và dàu tu;
- Ban quân lÿ câc khu CN tinh;
- Lânh cl4o Cuc;
- Câe Phông, Chi cyc Thué;
- Ltru: VT, Web, TTHT.
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