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I,
Trâ Rn cong väntsO 1859/CT:flHT ngày24/3/2014 cOa Cue Thuê TP Ho

Chi Minh ye vic ap dung phutvng pFIap tii-ih thuê dôi vol doanh nghip mOi thành
lap, Bô Tài chmnh cO kieh 1nhu au:

Tai diem c lchoâri 3 Diêu 12 Thông tu sO 219/2013/TT-BTC ngây
31/12/2013 cOa Bô Tai chinh hithng dn vic dàng k' t%T nguyen áp dung phi.rang
pháp khâu tnt thuê dôi v&i:

"c) Doanh nghip, Hap the xa mài thành lap co' thijc hiên dâu tu, mua sm
tài san cO djnh, may moe, thiêt N co' giá tri tü 1 t9 dOng trâ len ghi trên hOa dircin
mua tâi san cô dinh, may mOc, thiêt bi, ké ca' hóa dan mua tãi san cô djnh, may
mOe, thiêt bi tnrâc khi thành lap (khong bao gOm o tO cM' ngu('Yi tà' 9 chO ngôi trâ
xuOng cOa cci sà kinh doanh không boat dng vn Mi, du ljch, khách san); tO chOc
rnróc ngoài, cá nhãn rnr('Yc ngoài kinh doanh tai Vit Nam theo hap dOng nhà thâu,
hop dOng nhà thâu phii.

Ca sà kinh doanh huO'ng S tai dim b, c khoàn nay phái gài Thông báo
ye vic áp dung phurcing pháp tInh thuê t&i cci quan thuê quàn 1 tn rrc tiêp ding vOl
ho so dang k)? thuê."

Can cit hithng S trén và tinh hinh thvc t8 theo báo cáo cOa Cue Thus
thành phO HO Chi Minh, BO Tái chInh âé nghj:

DM vOl các doanh nghip thành lp thngày 01/1/2014 dn ngây 28/2/2014,
dôi vOl các trurbng hop Cpe Thuê thành phô HO Chi Minh, Cue Thus các tinh,
thành phO dã hithng dan doanh nghiep bang van bàn, h$c doanh nghip, don vi cO
van bàn dàng k)2 áp dung phucrng pháp khan tth thuê dOi vOl co quan thuê và duqc
ca quan thuê chap nhn ap dung phuting pháp khâu ti* thuê, doanh nghip dã dt
in, thong báo phát hành và sit dung hOa dan GTGT thI các doanh nghiep nay áp
dung phuang pháp khâu trü thuê. DOng th&i, Cue Time cO trách nhiem djnh k3'
tháng (hoac qu) thçrc hin dOn dOe hem tra các doanh nghip nay thvc hi4n np
to khai thuê day do; vá thvc hin cOng the kiêm tra tO khai thuê tai ca quan thuê
(hem tra tai bàn) dOi vol các to khai thuê cOa các doanh nghip nay de huOng dan,
ho thy va yéu cau doanh nghip thue hin kip th&i, dung quy djnh pháp luât
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ye thuê.

Doi vâi các doanh nghip thành lap sau th&i gian trén, îê ngh Cyc Thuê
hu&ng dan thuc hiên theo huàng dn tai Thông tu so 219/20131TT-BTC ngày
31/12/2013c6aBôTâichInh.

BO Tâi chInh có 9 kin d Cuc Thu8 thành phô HO Chi Minh, CucThuê các
tinh, thanh phô biêt va thisc hiên dung quy dinh Trong qua trinh thuc hiên,u co
wang mac, dê nghi Cuc Thuê kip thai bao cao Bô Ta' chinh, Tong cuc Thuê dê.// c
duac hu&ngdn, chi dao kip thèi./.
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- BO thrOng Dinh Tin Dung (de baa cáo);
- UBND TP HCM (d p/hqp chi 40 Ciic ThuE);

- Baa Tu6i ü-ê (dph6i ho cong tác);

- Tong eve ThuE (d chi dao thvc hien);
- VuCST,PCBTC;
- Lint: VT, TCT (VT, CS).
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