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V/v trién khai h6a don, chüng tu diên tir

thco Luât sô :Stzo19lQH14.

Kinh giri:

CONG HOÀ XÂ HOI CHÜ NGHIA VIET NAM
Dôc lap - Tg do - II4nh phric

IIà Nam, ngày 3l thang I nàm 2020

- Doanh nghiêp - Nguùi nôp thué trên dia bàn tinh;
- Bâo Hà Nam;
- Dài phât thanh và truyèn hinh tinh I{à Nam;
- Công thông tin diên tir tinh Hà Narn;
- Dai 1ÿ thué - Công ty CP xüc tién thtrong mni & cIàu tu VFIT;
- Sô Thông tin và truyèn thông Hà Nam;

C TRIJÔNG
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Trién khai nhüng quy dinh vè hôa don, chring tir diên tir trên dia bàn tinh Hà
Nam, thùi gian qua Cpc Thué tinh Hà Nam dâ c6 nhièu biên phâp nâng cao chât
lugng công tâc tuyên truyèn hô tro; Trién khai cIôi thoai Nguùi nôp thué tpp tmng
nôi dung vè hôa dcrn, chüng tù'diên tü; phôi hqp câc co quan hüu quan, câc HiÇp
hôi Doanh nghiêp và Dai 1ÿ thué ffên dia bàn trién khai vè hôa clon, chirng tù diÇn

' Y 'r ' I
tü; Dâ yêu câu nhüng dcrn vi trong lînh vuc công.nghç thông tin cung câp dich vu
vè hôa d<rn, chürng tù diên tü' dâp frng câc yôLr càu ,rè t âc, mât; vè sri clung công
ughê urûi; vè tich ho.p hôa dcm và phàn mèm ké toân... AOI vcri Công dàng Doanh
nghiêp, Ngrrô'i nôp lhué trên dia hàn tinh Hà Nam.

Theo tinh thàn Luât Quân lÿ thué sO :SIZO19/QH14, Cuc Thué tinh IIà Nam
dâ ban hành vàn bân s6 XOZTCT-TTHTÏ.{NT tiép tuc huông dân vè hôa dcrn,

chirng tir diên tü'. Tuy nhiên côn cô câch hiéu khâc nhau, cô thê hiéu nhàrn. không
càn thiét vè chü tnrcrng triên khai hôa don, chûng tri diên tir này. Vè tnOi diém thuc
hiên h6a dcyn, chfmg tù'diên tü'thuc hiên thco quy dinh tai Khoân 2 Dièu 151 Luât

Quân lÿ thué sô :S/2019/QH14. Theo d6 dâ khuyén khîch co'qltan, tô chü'c, cd

nhân dp dqmg qtry dinh rè hôo dcm, chung tù'diên tù cùa Luât này truoc ngày 0l
thdng 7 nàm 2022. Khi Doanh nghiêp, nguài nQp thué âp dpng h6a clon, chimg tri
diên tù'truôc ngày 0ï1112022. co quarl thué tiép nhân và huông dân câc thü tuc,

giài quyét vuông mâc fuéu cQ dé thuc hiên. Trân trong câm on.ly

C TRITÔNGNoi nhSn:
- Nhu trên;

- UBND tinh (dé bâo câo);
- Lânh dpo Cçc;
- Câc công ty cung câp dich vu;
- Câc phông, Chi cuc Thué,
- Luu:VT, Web, TTHT.
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