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Số: 28549/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

V/v gia hạn nộp tiền thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Kính gửi: Công ty TNHH Kỹ thuật Taikisha Việt Nam
Đ/c: Tầng 12 - Detech Tower, Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm - TP Hà Nội;
MST: 0100774624
Trả lời Công văn số 20200415/TVE-ACC ngày 15/4/2020 của Công ty TNHH Kỹ thuật
Taikisha Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về gia hạn nộp tiền thuế. Cục Thuế TP Hà Nội
có ý kiến như sau:
- Căn cứ Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn
nộp thuế và tiền thuê đất:
+ Tại Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng như sau:
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:
tế sau:

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh
…
c) Xây dựng.
…

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 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ
thống ngành kinh tế Việt Nam.
Phân ngành kinh tế theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg
gồm 5 cấp và việc xác định ngành kinh tế được áp dụng theo nguyên tắc: Trường hợp tên ngành
kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thuộc ngành cấp 1 thì ngành kinh tế được áp dụng
quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 của
ngành cấp 1; trường hợp thuộc ngành cấp 2 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn
bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 2; trường hợp
thuộc ngành cấp 3 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành
kinh tế thuộc phân cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 3; trường hợp thuộc ngành cấp 4 thì ngành kinh

tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 5 của ngành
cấp 4.
…
Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, 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.
+ Tại khoản 5 Điều 3 quy định như sau:
“5. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động
sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có 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 số thuế 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 giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo
hướng dẫn tại Nghị định này.”
+ Tại Điều 4 quy định về trình tự, thủ tục gia hạn:
“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 khác) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành
kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các
sắc thuế và tiền thuê đất 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 nộp thuế và
tiền thuê đất 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 7 năm 2020, cơ quan quản lý 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.
…
2. 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 này. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp
thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 7 năm 2020 thì không được gia hạn
nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.
…”
- Căn cứ 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 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ
thống ngành kinh tế Việt Nam.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Kỹ thuật Taikisha Việt Nam hoạt
động sản xuất trong ngành kinh tế xây dựng và phát sinh doanh thu đối với ngành kinh tế này
trong năm 2019 hoặc năm 2020 thì thuộc trường hợp được gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất
theo quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ.
Trường hợp Công ty thuộc đối tượng được gia hạn thì Công ty gửi Giấy đề nghị gia hạn
tới Cục Thuế TP Hà Nội chậm nhất ngày 30/7/2020. Hiện nay, Cổng thông tin thuế điện tử
(Etax) của Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn) đã hỗ trợ doanh nghiệp gửi Giấy đề
nghị gia hạn. Đề nghị doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị gia hạn qua hệ thống Etax và không phải
nộp bản giấy tới cơ quan thuế.
Trên website của Cục Thuế TP Hà Nội đã đăng tải các bài viết, video clip hướng dẫn về
cách lập, gửi, tra cứu Giấy đề nghị gia hạn, ... Công ty có thể truy cập website
http://hanoi.gdt.gov.vn để tham khảo và biết thêm chi tiết.
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Kỹ thuật Taikisha Việt Nam được biết và
thực hiện./.
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