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THỒNG TU 

Hiróng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và 
sử dụng Quỹ phát tricn khoa học và công nghệ cùa doanh nghiệp 

Căn củỆ Luật Quản lỷ thuế so 38/20Ỉ9/QH14 ngày 13 thảng 6 năm 2019; 

Cân cứ Luật Thuê thu nhập doanh nghiệp sô Ỉ4/2008/QH12; Luật sô 
32/2013/QH13 sưa đôi, bô sung một sô điêu của Luật thuê thu nhập doanh 
nghiệp; Luật số 7Ị/2014/QHỈ3 sửa đối, bỏ sung một so điểu của các Luật; 

Cân cử Nghị quyết sổ 43/2022/QH15 ngày lì thảng 01 năm 2022 của 
Quốc hội vẻ chỉnh sách tài khoá, tiên tệ hô trợ Chương trình phục hôi và phát 
triền kinh tẻ - xã hội; 

Cản cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 thảng 10 năm 2020 của 
Chính phu quy định chi tỉêt một sô điêu của Luật Quan lý thuê; 

Càn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng ỉ 2 năm 2013 của 
Chính phu quy định chi tiêt và hướng dán thi hành một sỏ điêu của Luật thuê thu 
nhập doanh nghiệp; 

Căn cử Nghị định ẽsYỈ 95/2014/NĐ-CP ngày 17 thảng 10 năm 2014 của 
Chính phu quy định vê đâu tư và cơ chê tài chính đôi với hoạt động khoa học và 
công nghệ; 

Căn cứ Nghị định so 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 20ỉ8 của 
Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và hướng dân thi hành một sô điêu cua Luật Chuyên 
giao công nghệ; 

Cân cử Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phu quy định chức nãng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đê nghị của Tông cục trường Tông cục Thuê; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân vê nghĩa vụ thuê 
khi doanh nghiệp trích lập và SUỆ dụng Quỹ phái triên khoa học và cóng nghệ 
của doanh nghiệp. 

* 
> 
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Điều lẳ Phạm vi điều chỉnh và dối tirựng áp dụng 

1Ề Phạm vi điều chinh: Thông tư này hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi 
doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triẻn khoa học và công nghệ của 
doanh nghiệp (sau đây gọi chung là Quỹ). 

2. Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động 
theo quy định cua pháp luật Việt Nam (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), các 
cơ quan nhà nước, tô chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh 
nghiệp 

1. Hăng năm, doanh nghiệp được trích theo tỳ lệ phân trăm (%) tính trên 
thu nhập tính thuê thu nhập doanh nghiệp đê tạo nguôn Quỹ theo quy định tại 
khoản 1 Điều 17 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, khoản 1 
Điều 18 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngàỵ 26/12/2013 cua Chính phu quy 
dinh chi tiêt và hướng dẫn thi hành Luật Thuê thu nhập doanh nghiệp và khoán 
1, khoan 2 Điều 9 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 cua Chính 
phù quy định về dâu tư và cơ chê tài chính đôi với hoạt động khoa học và công 
nghệ, cụ thể: 

a) Đôi với doanh nghiệp nhà nước: Thực hiện trích từ 3% đên 10% thu 
nhập tính thuê thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuê. Tỳ lệ trích cụ thê căn 
cứ vào kha nănn và nhu cầu chi cho các hoạt dộng khoa học và công nghệ cua 
doanh nghiệp; 

b) Đôi với các doanh nghiệp không thuộc đôi tượng nêu tại diêm a khoán 
1 Diêu này: Doanh nghiệp tự quyết định mức trích cụ thê, nhưng tôi đa không 
quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. 

2. Khoan trích Ọuỹ được xác định theo từng kỳ tính thuê thu nhập doanh 
nghiệp và được trừ vào thu nhập tính thuê thu nhập doanh nghiệp khi xác định 
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuêế 

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng Quỹ 

1Ể Ọuỹ chí được sư dụng cho hoạt động đâu tư nghiên cứu, phát triên khoa 
học và công nghệ của doanh nghiệp và các nội dung được phép chi Quỹ theo quy 
định của pháp luật. 

2. Các khoản chi từ Quỹ phai có đây đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định. 
Dôi với khoan chi từ Quỹ không có hóa đơn, chứng từ theo quy định phai thực hiện 
nghĩa vụ nộp naân sách Nhà nước theo quy định tại khoan ] Điều 4 Thông tư này. 

3. Doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuê đôi với các khoán chi 
từ Quỹ và các khoan tiền chậm nộp, tiên lãi phát sinh từ sô thuê thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp xác định theo quy định tại khoản 1, khoan 2 Điêu 4 Thông tư này. 

4. Việc sư dụng Quỹ được tính theo nguyên tắc khoản trích Quỹ trước thì 
sử dụng trước. 



5. Trườna hợp trone năm, doanh nghiệp cỏ nhu cầu sử dụng cho hoạt động 
khoa học và công nghẹ vượt quá sô tiên hiện cỏ tại Quỹ thì dược lựa chọn tính vào 
chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ 
tính thuê hoặc trích trước Quỹ của các năm tiẽp theo đê bù vào sô còn thiếu theo 
quy định tại khoản 7 Điều 10 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của 
Chính phu quy định về đâu tư và cơ chế tài chính đôi với hoạt dộng khoa học và 
công nghệẳ 

Điều 4. Nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp sử dụng không đúng mục 
đích; khỗng sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoán trích Quỷ hằng 
năm 

1. Nghĩa vụ thuê khi doanh nghiệp sư dụng Quỹ không đúng mục đích 

Trường hợp doanh nghiệp sừ dụng Quỹ không đúng mục đích thì doanh 
nghiệp phai nộp ngân sách Nhà nước phân thuê thu nhập doanh nghiệp tính trên 
khoan thu nhập dà trích tương ứng với khoan sử dụne không đúng mục đích và 
tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó. Lãi suất tính tiền lãi phát 
sinh đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp thu hôi tính trên phân Quỹ sư dụng 
không dúng mục đích là mức tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quàn lý 
thuế và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Thời gian tính lãi 
được tính liên tục kc từ ngày ticp theo ngày trích Quỹ dên ngày liên kê trước 
ngày sô thuê thu hôi nộp vào ngân sách Nhà nước. 

2. Nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng không 
hẻt 70% khoản trích Quỹ hang năm 

a) Trong thời hạn 05 (năm) năm, kê từ khi trích lập Quỹ theo quy dịnh tại 
Điều 2 Thông tư này mà doanh nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng không hêt 
70% khoan trích Quỹ hằng năm thì doanh nghiệp phài nộp n^ân sách Nhà nước 
phân thuê thu nhập doanh nghiệp tính trên khoan thu nhập dà trích nhưng không 
sư dụng hoặc sử dụng khôna hết 70% khoan trích Quỹ hăng năm, đông thời phai 
nộp tiên lãi phát sinh từ sô thuê thu nhập doanh nghiệp đỏ. Tiên lãi phát sinh từ 
sổ thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo quy định tại điêm b 
khoản 2 Điều này. 

Trường hợp nhận điêu chuyên Quỹ thì thời hạn 05 năm đôi với khoan 
nhận điều chuyên Quỹ được xác định kẻ từ kỳ tính thuê thu nhập doanh nghiệp 
nhận điêu chuyên Quỹ. 

b) Lãi suât tính tiên lài phát sinh đôi với sô thuê thu nhập doanh nghiêp thu 
hôi tính trên phân Ọuỹ không sử dụn£ hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn 
một năm áp dụng tại thời diêm thu hôi và thời gian tính lãi là hai năm theo quy định 
tại khoản 2 Điều 17 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sổ 14/2008/QH12. 

c) Sô Quỹ đã sư dụng bao gồm: Sô tiền Quỹ chi đúng mục đích đầ được 
quyết toán theo quy dịnh; số tiền đà tạm ứng và có đầy đù hóa dom, chứng từ 
nhưng chưa đủ điêu kiện quyêt toán đê thực hiện các hoạt động của Quỹ; các 
khoán điêu chuyên từ Quỹ cua tông công ty với doanh nghiệp thành viên, của 
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công ty mẹ với công ty con hoặc ngược lại; và khoản tiền nộp về Quỹ phát triển 
khoa học và công nghệ quôc gia hoặc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cua 
các Bộ chu quản, tính, thành phô (nêu có) theo quv định của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

Việc điêu chuyên giữa Ọuỹ của công ty mẹ, tông công ty với Quỹ cùa công 
ty con, doanh nghiệp thành viên và ngược lại chi áp dụng đối với các công ty con 
hoặc doanh nghiệp thành viên mà công ty mẹ sơ hữu 100% vốn và không bao gôm 
các trường hợp sau: 

- Doanh nghiệp có vôn dâu tư nước ngoài điêu chuyên cho công tv mẹ ở 
nước ngoài; 

- Công ty mẹ ở Việt Nam điêu chuyên cho công ty con ờ nước ngoài. 

3. Trường hợp doanh nạhiệp trích Quỹ và doanh nghiệp điêu chuyên Quỹ 
không được ưu đãi thuê thu nhập doanh nghiệp thì thuê suât thuê thu nhập 
doanh nghiệp dùng đê tính sô thuê thu hôi là thuê suât áp dụng cho doanh 
nghiệp theo từng kỳ tính thuê của doanh nghiệp khi trích lập Quỹ hoặc thời 
điêm điêu chuyên Quỹ. 

4. Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp đôi với trường hợp trích lập Quỹ 
trong thời gian doanh nghiệp đang được hưởng ưu đâi thuc thu nhập doanh nghiệp: 

a) Trường họp doanh nghiệp có trích Quỹ trong thời gian đang được 
hướng ưu đãi thuế thu nhập doanh nạhiệp (áp dụng thuế suất ưu đãi, thời gian 
miễn thuê, giảm thuê), nêu doanh nghiệp sử dụng không đúng mục đích hoặc 
không sứ dụng hoặc sư dụng không hêt 70% đôi với sô Quỹ đà được trích trong 
thời gian doanh nghiệp đang dược hưtrng ưu đài thuê thu nhập doanh nghiệp, thì 
sô thuê thu Iihập doanh nghiệp thu hôi được xác định theo mức ưu đãi thuê thu 
nhập doanh nghiệp tại thời cỉiẻm trích lập Quỹ. 

b) Trường hợp doanh nghiệp có trích Quỹ trong thời gian đang được 
hướng ưu đài thuê thu nhập doanh nghiệp, có nhận điêu chuyên Quỹ từ doanh 
nghiệp khác (doanh nghiệp điêu chuyên), nêu doanh nghiệp sử dụng không 
dúng mục đích hoặc không sử dụng hoặc sử dụng không hêt 70% đôi với sô 
Quỹ đã trích và nhận điêu chuyên, thì sô thuê thu nhập doanh nghiệp thu hôi 
được xác định như sau: 

- Dôi với sô tiên trích lặp Quỹ tại doanh nghiệp thì sô thuê thu nhập 
doanh nghiệp thu hôi được xác định theo mức ưu đãi thuê thu nhập doanh 
nghiệp tại thời điêm trích lập Quỳ cùa doanh nghiệp. 

- Đôi với sô tiên doanh nghiệp nhận điều chuyên từ doanh nehiệp khác thì 
sô thuê thu nhập doanh nghiệp thu hồi được xác định như sau: 

+ Trường hợp tại thời diêm nhận điêu chuyên Quỹ, doanh nghiệp điêu 
chuyên không dược hưởnạ ưu đãi thuê thu nhập doanh nghiệp thì số thuê thu 
nhập doanh nghiệp thu hôi được xác định theo mức thuế suất thuế thu nhập 
doanh nghiệp không được hưởng ưu dãi. 
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+ Trường hợp tại thời điểm nhận điều chuyển Quỹ, doanh nghiệp điều 
chuyên đang được hương ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì số thuế thu 
nhập doanh nghiệp thu hồi dược xác định theo mức ưu đãi thuế thu nhập doanh 
nghiệp của doanh nghiệp điêu chuyên tại thời diêm điều chuyên. 

Việc xác định số tiền nhận điều chuyên sử dụng không đúng mục đích, chưa 
sứ dụng hoặc sử dụng không hết 70% dược phân bô theo tỷ lệ giữa số tiền nhặn 
điêu chuyên với sô Quỹ trong kỳ tính thuê (bao gồm ca số trích Ọuỹ và số tiền 
nhận điều chuyên). 

5. Doanh nghiệp tự tính, tự khai, tự nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối 
với sô Quỹ sử dụnti không đúng mục đích, không sư dụng hoặc sừ dụng không 
hẻt 70% và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định cua pháp luật 
quan lý thuế. 

Điều 5. Quản lý tài sán hình thành tù Quỹ 

1. Doanh nghiệp phải ỉập hô SƯ tài sàn cô định được hình thành từ nguôn 
Quỹ dê theo dòi quản lý theo quy định pháp luật và không được tính khấu hao 
tài sản cố định vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp, bao gồm các trường hợp sau: 

a) Tài sản cô định hình thành dê phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học 
và công nghệ của doanh nghiệp; 

b) Mua máy móc, thiết bị có kèm theo các đối tượng chuyển giao công 
nghệ theo quy định tại Dicu 7 Luật Chuyên giao công nghệ đê thay thê một phân 
hay toàn bộ công nghệ dà, đang sử dụng bàng công nghệ khác tiên tiến hơn 
nhăm nâng cao năng suủt, chầt lượng sản phâm hoặc cai tiến phát triên sàn phâm 
mới cùa doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoán 3 Điều 10 Nghị định sổ 
95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 cua Chính phù quy định về đầu tư và cơ chế 
tài chính đôi với hoạt động khoa học và công nghệ; 

c) Mua máy móc, thiết bị cho đôi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp hoạt 
động sán xuất, kinh doanh cua doanh nghiệp trong 02 năm (năm 2022 và năm 
2023) theo nội dung nêu tại diêm b khoan 3 Điêu 3 Nghị quyết số 
43/2022/ỌH15 ngày 11/01/2022 cua Quốc hội về chính sách tài khỏa, tiền tệ hỗ 
trợ Chương trình phục hôi và phát triên kinh tê - xã hội. 

2. Các tài san cố định đâ dược đầu tư từ nguồn Quỹ, nếu doanh nghiệp có 
thực hiện sửa chừa, nâng cấp thì tiếp tục sứ dụng nguồn Quỹ cua doanh nghiệp 
để chi trả. 

3. Trường hợp tài sản cố định đâ được hình thành từ nguồn Quỹ đề phục 
vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ chưa hẻt hao mòn, nêu 
chuyên giao cho hoạt động san xuât kinh doanh cua doanh nghiệp thì phần giá 
trị còn lại của tài sàn cố định tính vào thu nhập khác và phần giá trị còn lại của 
tài san cô định dỏ được trích khâu hao, tính vào chi phí được trừ khi xác định 
thu nhập chịu thuê thu nhập doanh nghiệp. 
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4. Trường hợp tài sản cô định đã được hình thành từ nguồn Quỹ chưa hết 
hao mòn vừa dùng cho hoạt dộng nghiên cứu khoa học và công nghệ, đồng thời 
dùng cho hoạt động san xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiếp 
tục theo dõi quàn lý theo quy định cua Bộ Tài chính về chế dộ quan lý, sử dụng 
và trích khâu hao tài sản cô định và không phai tính khâu hao tài sản cố định vào 
chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 

5. Trường hợp tài san cô định được hình thành từ kêt quả thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, sau đó được chuyên giao phục vụ 
cho hoạt động sản xuât kinh doanh của doanh nghiệp thì giá trị của tài sản cô 
định tính vào thu nhập khác và giá trị cua tài sàn cố định đó dược trích khấu hao, 
tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 
nghiệp. 

6. Trường hợp tài san cô định được mua từ nguôn Quỹ có thực hiện điều 
chuyên tài sản này, thì doanh nghiệp phai xác định giá trị còn lại dẻ điều chinh 
tảng, giảm nguôn Quỹ khi điêu chuyên tài sàn. 

7. Đôi với tài sản cô định đang sử dụng cho hoạt động sản xuât kinh 
doanh chuyên sang dùng cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, 
doanh nghiệp xác định giá trị còn lại của tài sản cố định đê chi mua tài sản cố 
định từ nguôn Quỳ và theo dòi tài sàn cô định theo quy dinh tại khoản 1 Điêu này. 

8. Các trường hợp thanh lý tài sản phục vụ cho hoạt động khoa học và 
công nghệ cùa doanh nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành. 

9. Các tài sản khác, doanh nghiệp phải tô chức quản lý theo dõi theo quy 
định, dam bảo sư dụng đúng mục đích. 

Điều 6. Quán lý Ọuỹ trong trường họp tố chức lại doanh nghiệp 

1. Trường hợp doanh nghiệp có tô chức lại doanh nghiệp mà dẫn tới hình 
thảnh một doanh nghiệp mới theo quy định pháp luật Việt Nam thì doanh nghiệp 
mới thành lập được kê thừa và chịu trách nhiệm vê quan lý, sư dụng Quv cua 
doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp trước khi tổ chức lại doanh nghiệp. 

2. Trường hợp doanh nghiệp có tô chức lại doanh nghiệp không thuộc các 
trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này thì doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp 
sau khi tố chức lại doanh nghiệp được kế thừa và chịu trách nhiệm về quan lý, 
sử dụng Quỹ cua doanh nghiệp trước khi tô chức lại doanh nghiệp. Việc phân 
chia Quỹ phát triên khoa học và công nghệ do (các) doanh nghiệp quyết định và 
thông báo với cơ quan thuê. 

Điều 7. Báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng Quỹ 

1. Hằng năm, doanh nghiệp phải lặp Báo cáo trích lập, điều chuyển và sử 
dụng Quỹ theo mẫu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 
80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 cùa Bộ ẵĩài chính hướng dẫn 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 tiêt một số điều của Luật Quản lý thuế. 
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2. Trường hợp các doanh nghiệp có sự điêu chuyên nguôn giữa các Quỹ 
theo quy định tại diêm c khoán 2 Điêu 4 Thông tư này thì doanh nghiệp nhặn 
điêu chuyên phai báo cáo tình hình nhận điêu chuyên và sứ dụng sô tiên Ọuỹ 
được điều chuyên. 

3. Báo cáo trích lập, điêu chuvên và sử dụng Quỹ đuợc gưi đên cho các 
cơ quan theo quy dịnh tại khoản 1, khoán 4 Điều 11 Nghị định số 95/2014/NĐ-
CP ngày 17/10/2014 cùa Chính phu quy định vê đâu tư và cơ chê tài chính đôi 
với hoạt động khoa học và công nghệ. Thời hạn nộp báo cáo cùng thời hạn nộp 
tờ khai quyết toán thuê thu nhập doanh nghiệp năm của doanh nghiệp. 

Điều 8. Hỉệu lực thi hành và ỉổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Z5 tháng /fX năm 2022 và 
áp dựng cho việc xác định nghĩa vụ thuê từ kỳ tính thuê thu nhập doanh nghiệp 
năm 2022. 

2. Bài bỏ Điều 4, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 16, Điều 17 Thông tư 
liên tịch số 12/2016AĨTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển 
khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. 

3. Nội dung chi, hướng dẫn sư dụng Quỹ và nộp Quỹ phát triên khoa học 
và công nghệ của doanh nghiệp về Quỹ phát triên khoa học và công nghệ quôc 
gia hoặc Quỹ phát triên khoa học và công nghệ của các Bộ chu quản, tinh, thành 
phô thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật vê khoa học và công nghệ và 
quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

4. Trường hợp các văn bàn quy phạm pháp luật được dần chiêu bởi các 
nội dung có liên quan quy định trong Thông tư này được sưa đôi, bô sung hoặc 
thay thế băng các văn ban quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn ban 
mới. 

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tô chức, cá 
nhân phàn ánh kịp thời về Bộ Tài chính đế nghiên cứu giải quyết./. 

Noi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đàng; 
- Vãn phònií Quốc hội; 
- Văn phòng Chu tịch nước; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiêm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chinh phù; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, 

Sở Tải chinh, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước 
các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bàn (Bộ Tư pháp); 
- YVebsite Chính phủ; 
- YVebsite tìộ Tài chính; \Vebsite Tống cục Thuế; 
- Các dơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VI, TCT (VT, csYm/ 

ĩ*>ể ' 

Anh Tuấn 

KT. BỢ TRƯỜNG 
THỨTRƯỜNG 


