
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
____  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62/ /2008 /QĐ-BTC '
Hà Nội, ngày 01 tháng 2  năm 2008.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ điểm 8 mục III Phần c  Thông tư số 134/2007/TT-BTC 

ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH   

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11;

Căn cử Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật và Luật sửa đồi một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ điểm 8 mục III Phần c  Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 
23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP 
ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp.



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kê từ ngày đăng 
công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007./. 

/
Nơi nhận:

VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- VP QH, VP Chủ tịch nước; VP CP;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
- Các Bộ. CQ ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- UBND. Sở TC, Cục thuế các tỉnh. TP trực 
thuộc TW;
- Các Tổng công ty Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản “ Bộ T ư  pháp;
- Công báo:
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT. TCT (VT, CS).350
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