
 

 

 

    UBND TỈNH HÀ TĨNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2049 /STC-TCDN 

V/v đôn đốc, tổng hợp, phân tích và rà 

soát Báo cáo tài chính năm 2017 của 

doanh nghiệp FDI trên địa bàn.. 

       Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 5 năm 2018 

  

                            Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh 

 
 

 Thực hiện Văn bản số 3946/BTC-TCDN ngày 05/4/2018 của Bộ Tài chính; 

Văn bản số 1868/UBND-KT1 về việc tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 

2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  (Về quy trình, nội dung tổng hợp, 

phân tích được thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 4362/BTC-TCDN ngày 

01/4/2016; Văn bản số 4363/BTC-TCDN ngày 01/4/2016 của Bộ Tài chính) . 

 Tại mục 2 tiểu mục a công văn số 4362/BTC-TCDN ngày 01/4/2016 của Bộ 

Tài chính “Giao Cục Thuế địa phương có trách nhiệm phối hợp, cung cấp cho Sở 

Tài chính nắm bắt thông tin về: 

- Số doanh nghiệp được cấp mã số thuế (mã số 10 chữ số) tính đến ngày 

31/12/2017, chi tiết theo: (i) tổng số doanh nghiệp còn hoạt động; (ii) số doanh 

nghiệp không nộp báo cáo tài chính năm cho Cục Thuế; (iii) số doanh nghiệp Cục 

Thuế không liên hệ được do bỏ địa điểm kinh doanh.” 

- Số đã nộp ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 chi tiết theo từng doanh 

nghiệp FDI được cấp mã số thuế 10 chữ số; thông tin về số đã nộp NSNN tổng hợp 

của cả khu vực FDI (bao gồn cả đơn vị được cấp mã số thuế 10 chữ số và mã số 

thuế 13 chữ số). 

 Sở Tài chính đề nghị Cục thuế phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp FDI nộp 

báo cáo tài chính năm 2017 và cung cấp đầy đủ số liệu, thông tin theo yêu cầu tại  

Công văn số 4362/BTC –TCDN ngày 01/4/2016 và Công văn 4363/BTC-TCDN 

ngày 01/4/2016 của Bộ Tài chính, gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/6/2018 để 

tổng hợp, phân tích báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh đầy đủ, kịp thời.  

 Sở Tài chính kính đề nghị Cục Thuế tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện trước 

ngày 20/6/2018./.                                             

Nơi nhận:   
- Như trên;  

- UBND tỉnh (để b/c) 

 - Lưu VT, TCDN. 
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