
   

 Kính gửi:  

  - Sở Khoa học và Công Nghệ; 

  - Cục thuế tỉnh; 

  - Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh; 

  - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh; 

  - Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh; 

  - Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Công trình      

  thủy lợi Trà Vinh. 

 

Ngày 07/11/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2022/TT-

BTC, hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, có hiệu lực  thi hành kể từ 

ngày 23/12/2022 và áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế từ kỳ tính thuế 

thu nhập doanh nghiệp năm 2022 (đính kèm). 

Thực hiện Công văn số 5209/UBND-KT ngày 16/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, về việc phổ biến Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 

07/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Sở Tài chính thông báo đến Quý cơ 

quan và các Doanh nghiệp được biết Thông tư nêu trên của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính để nghiên cứu thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc STC; 

- Trang TTĐT STC; 

- Lưu: VT, TCDN, NS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tiêu Thanh Tân 
  

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:           /STC-NS 

V/v phổ biến Thông tư số 

67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày      tháng 12 năm 2022 
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