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Hướng dẫn triển khai thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính Phủ được ban hành thể hiện sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của Chính 
phủ đối với người nộp thuế gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Nhằm tháo gỡ những vướng 
mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 41, ngày 20/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 
5977/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định như sau.  

Gia hạn nộp thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”) 
 – Số thuế TNDN được gia hạn chỉ bao gồm số thuế còn phải nộp của quyết toán năm 2019, không bao gồm 
số thuế TNDN tạm tính theo quý. Như vậy, số thuế được hưởng gia hạn tối đa sẽ không quá 20% tổng số 
thuế phải nộp của cả năm 2019;

 – Số thuế TNDN được gia hạn bao gồm cả số thuế TNDN tăng thêm trong trường hợp người nộp thuế bổ 
sung hồ sơ quyết toán thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn, và số thuế tăng thêm theo quyết 
định thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền kết luận trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn. 

 – Trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế TNDN không trùng với năm dương lịch, thời hạn nộp thuế được 
gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN của doanh nghiệp.

Gia hạn nộp thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”) 
 – Số thuế GTGT được gia hạn bao gồm cả thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi người nộp thuế có hoạt 
động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh; 

 – Đối với công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng nguồn vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT, Kho 
bạc Nhà nước tạm dừng khấu trừ thuế GTGT trong thời gian gia hạn khi thanh toán vốn ngân sách cho các 
dự án và công trình xây dựng liên quan.

Mặc dù đối tượng, trình tự, thủ tục gia hạn và hồ sơ gia hạn đã được quy định cụ thể tại Nghị định 41, thực 
tế áp dụng và cách xác định đối tượng đủ điều kiện được gia hạn nộp thuế vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng. 
Doanh nghiệp cần rà soát kỹ lưỡng hoặc tư vấn với KPMG để đảm bảo áp dụng đúng quy định, tránh các rủi 
ro về tuân thủ và phạt chậm nộp. 
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