TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3561/CT-TTHT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2020

V/v: Chính sách thuế

Kính gửi: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HÀ
Lô C 42b/I Đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc Xã Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh
Mã số thuế: 0302471164
Trả lời văn thư số 1101/2020/CV-MH ngày 15/01/2020 của Công ty về chính sách thuế,
Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về văn bản giao dịch với cơ quan thuế quy định:
“4. Ngôn ngữ được sử dụng trong hồ sơ thuế là tiếng Việt. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài
thì phải được dịch ra tiếng Việt. Người nộp thuế ký tên, đóng dấu trên bản dịch và chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch. Trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài có tổng
độ dài hơn 20 trang giấy A4 thì người nộp thuế có văn bản giải trình và đề nghị chỉ cần dịch
những nội dung, điều khoản có liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.”
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có chứng từ bằng tiếng nước ngoài thì phải
được dịch ra tiếng Việt. Người nộp thuế ký tên, đóng dấu trên bản dịch và chịu trách nhiệm trước
pháp luật về nội dung bản dịch.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy
phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TTKT2;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT (vhlam.5b).
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