Ngày 25/8/2014, Chính ph ã ban hành Ngh quyt s 63/NQ-CP v mt s gii pháp v thu tháo g khó khn, vng mc, y mnh s phát
trin ca doanh nghip. Trong ó có mt s ni dung ni bt nh:
- Gia hn thi hn np thu không quá 60 ngày i vi s tin thu giá tr gia tng ca máy móc, thit b nhp khu to tài sn c nh ca d án u t mà tng giá
tr nhp khu t 100 t ng tr lên. Thc hin hoàn thu trc kim tra sau chm nht là 5 ngày làm vic, k t ngày c quan thu nhn c y h s ngh hoàn
thu ca doanh nghip.
- i vi hot ng chuyn nhng bt ng sn, cá nhân c la chn phng pháp tính, np thu 25% trên thu nhp tng ln chuyn nhng; hoc 2% trên giá bán
tng ln chuyn nhng.
- i vi hot ng chuyn nhng chng khoán, cá nhân c la chn phng pháp tính, np thu 20% trên thu nhp nm và cui nm quyt toán; hoc tính,
np thu 0,1% trên giá bán chng khoán tng ln chuyn nhng và cui nm không quyt toán thu.
- Cá nhân h kinh doanh có thu nhp t kinh doanh ã thc hin np thu theo phng pháp khoán và cá nhân là i lý bo him, i lý x s, bán hàng
a cp c t chc tr thu nhp khu tr thu thu nhp cá nhân thì không phi quyt toán thu. Ngi np thu có doanh thu t 50 t ng/nm tr xung thc hin
khai thu giá tr gia tng theo quý.

Ngh quyt cng a ra các gii pháp v thu tháo g khó khn, vng mc, y mnh s phát trin doanh nghip thuc
thm quyn ca Quc hi...
Ngh quyt s 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 ca Chính ph.

