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V/v không tính tiền chậm nộp

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La
Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 737/CT-QLN ngày 19/6/2019 của Cục Thuế tỉnh
Sơn La về việc không tính tiền chậm nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy
định như sau:
“Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn
vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn
đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số
tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh
trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.”
- Tại điểm a Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2017 của Bộ Tài
chính hướng dẫn như sau:
“3. Trình tự, thủ tục không tính tiền chậm nộp
a) Người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại
khoản 1 Điều này cung cấp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn bản xác nhận của đơn vị sử
dụng vốn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán theo mẫu số 01/TCN
ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Cơ quan thuế ban hành quyết định về việc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, thời
gian kiểm tra tối đa là 03 ngày làm việc. Sau khi kiểm tra, cơ quan thuế xác định:
- Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp thì cơ quan thuế
ban hành thông báo về việc người nộp thuế không phải nộp tiền chậm nộp thuế.
- Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp phải nộp tiền chậm nộp thì cơ quan thuế ban
hành thông báo về việc người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp thuế (thông báo tiền thuế nợ, tiền
phạt và tiền chậm nộp) và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của
pháp luật.”
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng
công trình giao thông II Sơn La còn nợ tiền thuế GTGT do cung ứng dịch vụ được thanh toán
bằng nguồn vốn NSNN nhưng chưa được thanh toán thì Cục Thuế tỉnh Sơn La căn cứ hồ sơ cụ

thể của Công ty để xem xét giải quyết không tính tiền chậm nộp và xác định thời gian không tính
tiền chậm nộp đối với Công ty theo đúng quy định.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Sơn La biết và thực hiện./.
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