
Bản tin PwC Tháng 09/2017

Ấn phẩm này chỉ nhằm mục đích cung cấp hướng dẫn tổng quát và không nên sử dụng để đưa ra quyết định cụ thể.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Chị Vũ Thị Thu Nguyệt, Trưởng phòng Truyền thông và Marketing, ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ 4690, Email: vu.thi.thu.nguyet@vn.pwc.com 

Tiêu đề: Các công ty kinh doanh xuyên quốc gia như Facebook, Google, Agoda có trốn thuế tại Việt 
Nam hay không?
Tác giả: Hoàng Ly – Vương Diệu Quân
Nguồn: CafeF đăng ngày 07/09/2017
Đường dẫn bài viết: http://cafef.vn/cac-cong-ty-kinh-doanh-xuyen-quoc-gia-nhu-facebook-google-agoda-
co-tron-thue-tai-viet-nam-hay-khong-20170906092421387.chn
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