
1. Đối tượng áp dụng
– Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá

nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các
ngành kinh tế: 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).

– Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá
nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh trong
các ngành kinh tế: 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 tour du
lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng
bá và tổ chức tour du lịch.

– Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định
theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số
39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN
và tiền thuê đất thuế TNCN

(i). Gia hạn nộp thuế GTGT

Người nộp thuế được gia hạn nộp thuế GTGT 5 
tháng đối với các kỳ tính thuế sau:

– Trường hợp người nộp thuế kê khai và nộp
thuế GTGT theo tháng: Gia hạn nộp thuế 5
tháng đối với số thuế GTGT phát sinh của các
tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020.

– Trường hợp người nộp thuế kê khai và nộp
thuế GTGT theo quý: Gia hạn nộp thuế 5 tháng
đối với số thuế GTGT phát sinh của quý I và
quý II năm 2020.

– Thời gian gia hạn 5 tháng được tính kể từ ngày
kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy
định của pháp luật về quản lý thuế.

– Trong thời gian gia hạn nộp thuế, người nộp
thuế vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT theo quy
định hiện hành.

(ii). Gia hạn nộp tiền thuê đất
Người nộp thuế được gia hạn nộp tiền thuê đất 5 
tháng đối với kỳ nộp tiền như sau:

– Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê phải nộp kỳ
đầu năm 2020 của doanh nghiệp đang được
Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức
trả tiền thuê đất hàng năm và sử dụng đất vào
mục đích sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng
được gia hạn nêu trên.

– Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết
thúc thời hạn nộp tiền thuê đất theo quy định
của pháp luật, thời hạn nộp chậm nhất là ngày
31 tháng 10 năm 2020.

Các giải pháp về thuế và bảo hiểm xã hội của Chính phủ để 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19
Thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp do tác động của dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính vừa soạn Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn 
nộp thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”), thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”) và tiền thuê đất cho một số đối tượng 
chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid-19. 

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đang lấy ý kiến Dự thảo văn bản cho phép tạm dừng đóng bảo 
hiểm xã hội (“BHXH”) cho một số doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo dự thảo, các đối tượng sau đây sẽ được gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN, tiền thuê đất năm 2020,    
cụ thể như sau:
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(iii). Gia hạn nộp tiền thuế của cá nhân, nhóm cá 
nhân, hộ gia đình

 – Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế 
thu nhập cá nhân đến ngày 15 tháng 12 năm 
2020 đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp 
năm 2020 của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia 
đình kinh doanh thuộc đối tượng gia hạn 

Để được gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN 
và tiền thuê đất theo Nghị định này, người nộp 
thuế phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền 
thuê đất theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 
trước ngày 31 tháng 5 năm 2020.

3. Tạm dừng đóng BHXH
Theo Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/3/2020, Thủ 
tướng đã yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn 
thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối 
với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
đến hết tháng 6 hoặc tháng 12/2020 và không 
tính lãi phạt chậm nộp. Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam đang soạn thảo Dự thảo hướng dẫn về vấn 
đề này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật Quý khách 
hàng sau khi các dự thảo văn bản được chính thức 
thông qua. 


