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Ngày 04/3/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ,

giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội

ứng phó với dịch Covid-19, tại điểm 1, Mục II của Chỉ thị có giao: “Bộ Tài chính trình Chính

phủ ban hành Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng

bởi dịch Covid-19, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2020.”

Để hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn chung cho sản xuất kinh doanh của các đối

tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền gia hạn nộp thuế của Chính

phủ, Bộ Tài chính trình Chính Phủ về việc ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và

tiền thuê đất.

Hiện nay, dự thảo đang được lấy ý kiến rộng rãi và dự kiến được ban hành trong thời

gian tới. Điểm tin của chúng tôi xin cập nhật các nội dung chính của dự thảo nghị định bao

gồm:
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 Đối tượng áp dụng bao gồm:

(1) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động trong các lĩnh vực (i): 

 Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; 

 Sản xuất, chế biến thực phẩm; Dệt; Sản xuất trang phục; Sản xuất giày, dép; Sản xuất sản phẩm từ cao

su; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; Sản xuất, lắp ráp ô tô (trừ sản xuất, lắp ráp ô tô từ 09 chỗ

ngồi trở xuống).

 Vận tải đường sắt; Vận tải đường bộ; Vận tải đường thủy; Vận tải hàng không; Kho bãi và các hoạt động

hỗ trợ cho vận tải; 

 Dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống; 

 Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và

tổ chức tua du lịch.

(i) Danh mục ngành kinh tế được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.
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 Đối tượng áp dụng bao gồm:

(2) Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo NĐ 39/2018 như sau:

Loại doanh nghiệp Số lao động Doanh thu Nguồn vốn

Doanh nghiệp siêu nhỏ

 Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công

nghiệp, xây dựng
<= 10 người <= 3 tỷ đồng <= 3 tỷ đồng

 Lĩnh vực thương mại, dịch vụ <= 10 người <= 10 tỷ đồng <= 3 tỷ đồng

Doanh nghiệp nhỏ

 Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công

nghiệp, xây dựng
<= 100 người <= 50 tỷ đồng <= 20 tỷ đồng

 Lĩnh vực thương mại, dịch vụ <= 50 người <= 100 tỷ đồng <= 50 tỷ đồng

(ii) Căn cứ để xác định các tiêu chí doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ là thông tin vốn, doanh thu trên BCTC hoặc số lao

động đóng bảo hiểm tại thời điểm 31/12/2019 đối với doanh nghiệp thành lập trước 01/01/2020 hoặc thông tin vốn,

lao động trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thành lập năm 2020.
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 Loại thuế được gia hạn:

(1) Thuế GTGT của tổ chức:

 Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT đối với tổ chức nộp thuế GTGT theo tháng

- Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 6/2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2020.

 Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT đối với tổ chức nộp thuế GTGT theo quý

- Thời hạn nộp thuế GTGT Quý 01 năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT Quý 02 năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2020.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức hoạt động theo lĩnh vực tại mục (i) có các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc ở địa

phương cấp tỉnh khác nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính (không bao gồm đơn vị có hoạt động xây dựng, lắp đặt,

bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì các Chi nhánh,

đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT nếu có hoạt động sản xuất kinh doanh trong

các ngành kinh tế thuộc lĩnh vực (i) được gia hạn.
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 Loại thuế được gia hạn:

(2) Thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế tại mục (i) thực hiện nộp số tiền

thuế GTGT và TNCN được gia hạn trước ngày 15 tháng 12 năm 2020.

(3) Tiền thuê đất của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp: 

Thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020, chậm nhất là ngày 31 tháng 10 

năm 2020. Áp dụng cho tổ chức cá nhân sử dụng đất có mục đích sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế

nêu tại mục (i).
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 Loại thuế được gia hạn:

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh có hoạt động sản xuất,

kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế tại mục (i) thì:

 Doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT phải nộp;

 Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp.

 Tiền thuê đất gia hạn được xác định theo từng quyết định, hợp đồng có mục đích sử dụng đất vào sản

xuất, kinh doanh các ngành kinh tế nêu tại mục (i).

 Trình tự thủ tục gia hạn:

 Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng gia hạn phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp

thuế, tiền thuê đất theo mẫu ban hành cho Cơ quan thuế quản lý chậm nhất là ngày 31 tháng 5 năm

2020.

 Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền

thuê đất; Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc

đối tượng gia hạn thì có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế

phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn nhưng

không đúng đối tượng.



© Baker Tilly 8
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Bản tin này là thông tin chung chỉ cho mục đích nội bộ nên

không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của tổ

chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp

thông tin chính xác và cập nhật nhanh nhất một cách có thể.

Tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin

này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong

tương lai. Bất cứ ai khi dựa trên thông tin ở đây để áp dụng

vào một trường hợp cụ thể nào đó cần có được sự tư vấn từ

các chuyên viên.


