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TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA

Số:        /CT-KK
V/v hướng dẫn gia hạn 

theo NĐ số 34/2022/NĐ-CP

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Sơn La, ngày       tháng       năm       

           Kính gửi: Các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 28/5/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP về 
việc gia hạn nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu 
nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế 
thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Tại Nghị định 
quy định thời gian cụ thể như sau:

I. Đối tượng được gia hạn: Áp dụng theo Điều 3, Nghị định số 34/2022/NĐ-
CP ngày 28/5/2022.

II. Thời gian gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất: Áp dụng theo Điều 4 
của Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022, cụ thể như sau:

1. Gia hạn nộp thuế TNDN: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế 
thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022 
của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 3 Nghị định 
này. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2. Gia hạn nộp thuế GTGT
- Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải 

nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người 
nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ 
tháng 3 đến tháng 8 năm 2022 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng 
theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2022 (đối với trường hợp kê khai 
thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 3 Nghị 
định này. Thời gian gia hạn là 06 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 
đến tháng 5 năm 2022 và quý I năm 2022, thời gian gia hạn là 05 tháng đối với 
số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2022 và quý II năm 2022, thời gian gia 
hạn là 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2022, thời gian 
gia hạn là 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2022. Thời 
gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia 
tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế 
được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp và gửi đến cơ 
quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn 
bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.
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- Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê 
khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật 
hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên 
Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của 
tháng, quý được gia hạn như sau:

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2022 
chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2022.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2022 
chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2022.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2022 
chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2022 
chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2022 
chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2022 
chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý I năm 2022 
chậm nhất là ngày 30 tháng 10 năm 2022.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý II năm 2022 
chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2022.

3. Gia hạn tiền thuê đất
- Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh 

phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá 
nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định này đang được Nhà nước 
cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. 

- Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2022 đến ngày 
30 tháng 11 năm 2022

III. Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế
- Thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022, cụ 

thể: Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng 
được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (sau đây gọi là 
Giấy đề nghị gia hạn) lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương 
thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu 
chính) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP cho 
cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh 
trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo 
tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp Giấy đề 
nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo 
quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2022, cơ quan quản lý 
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thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn 
trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn. 

Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn 
cơ quan thuế quản lý khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế 
có trách nhiệm truyền thông tin gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý 
có liên quan.

Lưu ý: Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị 
gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định số 34/2022/NĐ-
CP. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30 
tháng 9 năm 2022 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định 
tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP.

- Để đảm bảo quyền lợi cho NNT được hưởng các chính sách ưu đãi của 
Chính phủ, Cục Thuế đề nghị NNT nghiên cứu kỹ nội dung tại Nghị định số 
34/2022/NĐ-CP để tự xác định thuộc đối tượng được gia hạn, đồng thời thực 
hiện gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho cơ quan thuế theo đúng 
quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp (Phòng Kê khai & kế toán thuế điện thoại: 0223 852228, 
02123 753128) để được hướng dẫn, giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Sơn La (để báo cáo);
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Lãnh đạo Cục Thuế;
- Phòng TTHT, TTKT1,2,3;
- Các Chi cục thuế khu vực;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, KK.(480b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

                            

                         

                  Trần Mạnh Cường
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