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

Sô: Ẩ+1 /2020/NĐ-CP ỊỊà Nội, ngàyữS thảng 4 năm 2020

NGHI ĐINH
• •

Gia hạn thòi hạn nộp thuế và tiền thuê đát

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 thảng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bỏ sung một sổ điểu của Luật Quản lý thuế ngày 20 
thảng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật sửa đỗi, bổ sung một sổ điều của các Luật về thuế ngày 26 
tháng ỉ  ỉ  năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Thuế giả trị gia tăng, 
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 20Ỉ6;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh;

Chỉnh phủ ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tàng, 
thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các đổi tượng sau:

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong 
các ngành kinh tế sau:

a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản;

b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuẩt trang phục; sản xuất da và 
các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa 
(trừ giường, tù, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tểt bện; 
sản xuất giây và sản phâm từ giây; sản xuât sàn phẩm từ cao su và plastic; sản



2

xuất sàn phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sàn xuất kim loại; gia còng cơ 
khí; xử lý và trảng phù kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, mảy vi tính và 
sàn phẩm quana, học; sàn xuẩt ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, 
tù, bàn, ghế;

c) Xây dựng.

2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh 
trong các ngành kinh tế sau:

a) Vạn tài kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; eiáo dục và đào tạo; y tê 
và hoạt độnc, trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sàn;

b) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du 
lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đèn quàng bá và 
tổ chức tua du lịch;

c) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu 
trữ, bào tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thè thao, vui chơi giải 
trí; hoạt độns chiểu phim.

Danh mục ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được xác 
định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 thậna. 7 năm 201S của 
Thủ tướno, Chính phủ về Ban hành hệ thổng ngành kinh tế Việt Nam.

Phân ngành kỉnh tể theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 
sổ 27/2018/QĐ-TTg gồm 5 cấp và việc xác định n°ành kinh tế được áp dụns 
theo nguyên tắc: Trường hợp tên ngành kình tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này thuộc ngành cấp 1 thì ngành kinh tế được áp dụne. quy định «ìa hạn 
bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 2, Gấp 3. cầp 4, cấp 5 của 
ngành cấp 1; trường hợp thuộc ngành cẩp 2 thì ngành kình tể được áp dụng 
quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tể thuộc phân cấp 3, cáp 4, 
cấp 5 cùa ngành cẩp 2; trường họp thuộc ngành cẩp 3 thì nsành kinh tể được 
áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cà các ngành kình tể thuộc phân cắp 4, 
cấp 5 của ngành cấp 3; trường họp thuộc ngành cấp 4 thì ngành kình tể được 
áp dụng quy định gia hạn bao gôm tât cả các ngành kình tể thuộc phân cấp 5 
cùa ngành câp 4.

3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt độrm sản xuất sàn 
phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triên; sản phẩm cơ khi trọn« điểm.

Sàn phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nshị 
định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03̂  thảng 11 năm 2015 của Chinh phủ về phát 
triển công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm cơ khí trọns. điểm được xác định theo 
Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính 
phù phê duyệt Chiên lược phát triên ngành cơ khí Việt Nam đển năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2035.
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4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định cùa 
Luật Hồ trợ doanh nghiệp nhò và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định 
sổ 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phù quy định chi 
tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải 
pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhàn chịu ảnh hường do 
dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm công bổ danh sách tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hồ trợ khách hàng để cơ quan quản lý 
thuế thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định này.

Ngành kinh tế, lĩnh vực cùa doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân 
kinh doanh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này là ngành, lĩnh 
vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động 
sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020.

Điều 3. Gia hạn thòi hạn nộp thuế và tiền thuê đất

1. Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu)

a) Gia hạn thời hạn nộp thuể đổi với số thuế giá trị gia tăng phát sinh 
phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối 
với trường họp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, 
quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giả trị gia tăng theo quý) 
của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia 
hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giả trị gia tãng theo quy 
định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế cùa kỳ tính 
thuế được gia hạn đẫn đển làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp và gửi 
đen cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì sổ thuế 
được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

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 2020 
chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2020.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng cùa kỳ tính thuể thảng 4 năm 2020 
chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2020.



4

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2020 
chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2020.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháne 6 năm 2020 
chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Thời hạri nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 năm 2020 chậm 
nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 2 năm 2020 chậm 
nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2020.

b) Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này cỏ 
các chì nhảnh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giả trị eia tăng riêng với 
cơ quan thuể quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi 
nhánh, đon vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuè giả trị 
gia tăng. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nehiệp. tổ chức 
nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này không cỏ hoạt 
động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chỉ 
nhánh, đon vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuè giá trị 
gia tăng.

2. Đổi với thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với sổ thuế thu nhập doanh nshìệp còn 
phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và sổ thuể thu nhập 
doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuể năm 2020 của doanh 
nghiệp, tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc đổi tượng 
được quy định tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia hạn ỉà 05 thảne;, kể từ 
ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của 
pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện nộp sổ thuể thu nhập 
doanh nghiệp còn phải nộp theo quyêt toán của năm 2019 vào nsàn sách nhà 
nước thì doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh sổ thuế thu nhập doanh 
nghiệp đã nộp để nộp cho sổ phải nộp của các loại thuế khác. Để thực hiện 
điều chỉnh, người nộp thuế lập thư tra soát (Mau sổ Cl-11/NS ban hành kèm 
theo Thông tư sổ 84/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài 
chính) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin Hên quan đển nội duns. đề 
nghị điều chinh gửi cơ quan thuế.

b) Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này cỏ 
các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuể thu nhập doanh nghiệp 
riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chì nhánh, đon vị trực thuộc thì
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các chi nhảnh, đơn vị trực thuộc cùng thuộc đổi tượng đirợc gia hạn nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp. Trường họp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh 
nghiệp, tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này 
không cỏ hoạt động sân xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực đirợc 
gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đổi tượng được gia hạn 
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cùa hộ gia đình, cá 
nhân kinh doanh

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhàn đối với 
số tiền thuế phát sinh phài nộp năm 2020 của hộ gia đinh, cá nhân kinh doanh 
hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và 
khoản 3 Điều 2 Nghị định này. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện 
nộp sổ tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31 tháng 12 
năm 2020.

4. Đối với tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đổi với sổ tiền thuê đất phải nộp kỳ 
đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối 
tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất 
trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền 
dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 05 tháng kể từ 
ngày 31 tháng 5 năm 2010.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân có nhiều Quyết định, Họp đồng thuê đất trực tiếp của Nhà nước 
và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó cỏ ngành kinh 
tể, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị 
định này.

5. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cả nhân kinh doanh 
có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tể khác nhau trong đó cỏ 
ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 
Điều 2 Nghị định này thì: doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ sổ thuể 
giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; hộ gia đình, cá nhân 
kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế giả trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân 
phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.

Điều 4. Trình tự, thủ tục gia hạn

1. Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia 
hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức



6

khác) theo Mau tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan 
thuế quản lý trực tiểp một lần cho toàn bộ các kỳ cùa các săc thuế và tiền thuê 
đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ SO' khai thue theo thảng (hoặc 
theo quý) theo quy định pháp luật về quản !ý thuể, Trường hợp Giấy đề nghị 
gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hô sơ 
khai thuể llìáng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhát là ngày 30 tháng 7 
năm 2020, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuê, tiền thuê đât 
của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đc nghị gia hạn.

Trường họp người nộp thuế được nhả nước cho thuê đẩt tại nhiêu địa 
bàn khác nhau thì cơ quan thuế quàn lỷ trực tiếp ngirời nộp thuê có trách 
nhiệm sao gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan 
thuế nơi có đẩt thuê.

2. Người nộp thuế tự xác định và chịu trảch nhiệm về việc đề nghị gia 
hạn đảm bảo đúng đổi tượng được gia hạn theo Nghị định này. Nêu người nộp 
thuế gửi Giấy đề nghị gla hạn nộp thuể và tiền thuê đất cho cơ quan thuê sau 
ngày 30 tháng 7 năm 2020 thì không được sia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo 
quy định tại Nghị định này.

3. Cơ quan thuế không phải thông bảo cho người nộp thuể về việc chấp 
nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Trường họp trong thời gian gia hạn, cơ 
quan thuế có cơ sờ xác định người nộp thuế không thuộc đổi tượng gia hạn thì 
cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn 
và người nộp thuế phải nộp đù số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp 
trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước. Trườn" 
hợp sau khi hểt thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hỉện qua thanh tra, kiểm 
tra người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất 
theo quy định tại Nghị định này thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn 
thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuể xác định lại vào ngân sách 

nhà nước.

4. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, căn cử Giấy đề nghị gia hạn 
nộp thuế và tiền thuê đẩt, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với sổ 
tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn (bao gồm cả trường họp Giấy đề nghị ơia 
hạn gửi cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuể theo tháng (hoặc theo 
quỷ) chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020.

Điều 5. Tổ chức thưc hiên và liiêu lưc thỉ hành 

1. Nghị định này cỏ hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và xử lý 
vướng mẳc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương và các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đỉnh, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
-  B an  B í th ư  T ru n g  ư ơ n g  Đ à n g ;

- T h ù  tư ớ n g , c á c  P h ó  T hủ  tưÓTig C h ín h  phủ;

- C á c  b ộ , CO' qu an  n g a n g  b ộ , c ơ  quan th u ộ c  C h ín h  phủ;

- H Đ N D , U B N D  c á c  tin h , thành  p h ố  trự c th u ộ c  trung  ư ơ n g ;

- V ă n  p h ò n g  T r u n g  u o n g  v à  c á c  B an  c ù a  Đ à n g ;

- V ă n  p h ò n g  T ổ n g  B í  thư;

- V ă n  p h ò n g  C h ù  t ịc h  n ư ó c ;

- H ội đ ồ n g  D â n  tộ c  v à  c á c  ủ y  ban củ a  Q u ố c  hội;

- V ăn  p h ò n g  Q u ố c  h ộ i;

1 T ò a  án nh ân  dân  tố i ca o ;

- V iệ n  k iề m  sá t  n h â n  dân  tố i cao;

- K iê m  to á n  N h à  n ư ớ c ;

- ủ y  ban  G iá m  sá t tà i c h ín h  Q u ố c  gia;

- N g â n  h à n g  C h ín h  sá c h  x ã  h ộ i;

- N g â n  h à n g  P h á t tr iển  V iệ t  N a m ;

- ủ y  ban  T r u n g  ư ơ n g  M ặt trận T ổ  q u ố c  V iệ t  N am ;

- C ơ  q u an  tru n g  ư ơ n g  c ủ a  c á c  đ oàn  thể;

- V P C P : B T C N , c á c  P C N , T rọ  lý T T g , T G Đ  c ổ n g  T T Đ T ,  

c á c  V ụ , C ụ c , đ ơ n  v ị  trự c  th u ộ c , C ô n g  báo;

- L ư u: V T , K T T H  (2 b ) . ' t í o

[ÍNH PHỦ
Í*ỚNG

uân Phúc



GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUÉ VÀ TIÈN THUÊ ĐÁT

Kính gửi: Cơ quan thuế

[01] Tên người nộp thuế

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ:........

[04] Số điện thoại

[05] Tên đại lý thuế (nếu cỏ):

[06] Mã số thuế:

[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:

a) □  Thuế GTGT của doanh nghiệp, tổ chức

b) □  Thuế TNDN của doanh nghiệp, tổ chức

c) □  Thuế GTGT và thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

d) □  Tiền thuê đất (kê chi tiết địa chỉ từng khu đất thuê thuộc đối
tượng gia hạn tiền thuê đất)

- Khu đất thuê 1:....

- Khu đất thuê 2:....

[08] Trường hợp được gia hạn:

I. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Lĩnh vực 
hoạt động

Số lao động
Doanh thu 

(VNĐ)
Nguôn vôn 

(VNĐ)

□  b) Doanh nghiệp siêu nhỏ:

Lĩnh vực 
hoạt động

Số lao động
Doanh thu

(VNĐ)
Nguồn vốn 

(VNĐ)

II. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt 
động trong các lĩnh vực:

□  a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
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□  b) Sàn xuất, chế biến thực phẩm; □  c) Dệt; □  d) Sản xuất trang phục;
□  e) Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; □  f) Ché biến gồ và sản xuất 
sản phẩm từ gỗ, tre, nửa (trừ giường, tù, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, 
rạ và vật liệu tết bện; □  g) Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; □  h) Sản xuất 
sản phẩm từ cao su và Plastic; □  i) Sản xuất sản phẩm từ.khoáng phi kim loại 
khác; □  j) Sản xuất kim ỉoại; □  k) Gia công cơ khí; xừ lý và tráng phủ kim 
loại; □  ỉ) Sản xuât sản phâm điện tử, máy vi tính và sàn pliâm quang học;
□  m) Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; □  n) Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

□  p) Xây dựng;

□  q) Vận tải kho bãi; □  r) Dịch vụ lưu trú và ăn uống; □  s) Giáo dục và 
đào tạo; □  t) Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; □  u) Hoạt động kinh doanh 
bât động sản; □  v) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; □  w) Hoạt động 
của các đại lý đu lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan 
đen quảng bá và tổ chức tua đu lịch;

□  x) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; □  y) Hoạt động của thự 
viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; □  z) Hoạt động thê 
thao, vui chơi giải trí;

□  a l)  Hoạt động chiếu phim;

□  b l) Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

□  c l)  Sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm;

□  d l)  TỔ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về những thông tin đã khai; tôi cam kết nộp đầy đủ số tiền 
thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn./.

- M ục I: N N T  tự xác định theo quy định xác định theo quy định cùa Luật H ỗ trợ doanh nghiệp nhò và 

vừa số 0 4 /2 0 1 7 /Q H 14 và N gh ị định số  39 /2 0 1 8 /N Đ -C P  ngày 11 /3 /2018  cùa Chính phù quy định chỉ tiết m ột 

số  điều cùa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhò và vừa.

- M ực II: N N T  tự xác định theo quy dịnh tại Q uyết định số  2 7 /2 0 18/Q Đ -T T g ngày Ọ 6/7/201s cùa  

Thủ ĩướng Chính; Nghị định số 1Ị l/2015/N Đ -C P  ngày 3 /11/2015 cùn Chinli phủ; Q uyết định số 319/Q Đ -TTg  

ngày 15 /3 /2018  của Thủ tướng Chính phù. T ồ chức tín dụng, chì nhánh ngân hàng nư ớc ngoài tự xác định 

theo danh m ục do ngân hàng nhà nước V iệt Nam  cô n g  bố.

- G iấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê ddt chỉ gửi 01 lần ch o  cơ  quan thuế quản lý trực tiếp  

cho toàn bộ các kỳ của các sác thuế và tiền thuê đất được gia hạn. Plnrcmg thức nộp người nộp thuế tựa chọn  

như sau:

+ N gư ời nộp thuế nộp theo phương thức điện từ gửi tới c ổ n g  tliông tin điện tử cùa cơ  quan thuế.

+ N gư ời nộp thuế nộp trực tiếp tới cơ  quan thuế hoặc nộp qua đựờng bưu chinh.

Ngày,......... tháng............. năm.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ
Họ và tên : .....................................
Chửng chỉ hành nghề số:......... .

NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI N ộp THUÉ

Kỷ, ghi rồ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:


