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Số: 5009/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

V/v nộp dần tiền thuế nợ

Kính gửi: Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam.
(Số 51, Đường số 8, KCN Việt Nam Singapore, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 200721-PGPV ngày 21/7/2020 của Công ty
TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam về việc nộp dần tiền thuế nợ. Tổng cục Hải quan có ý
kiến như sau:
Căn cứ Điều 92 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25
Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 và khoản 2 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 quy định:
“4. Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được
cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá mười hai tháng,
kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền nợ thuế được xem xét trên cơ
sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Người nộp thuế phải
nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”
Căn cứ Khoản 5 Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 (có hiệu
lực thi hành từ ngày 01/07/2020) quy định:
“5. Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được
cơ quan quản lý thuế khoanh tiền thuế nợ trong thời hạn khoanh nợ; không tính tiền chậm nộp
thuế theo quy định của Luật này; được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn nhưng không quá 12
tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế.
Việc nộp dần tiền thuế nợ được thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người nộp thuế xem
xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định số lần nộp dần và hồ sơ, thủ tục về nộp dần tiền thuế nợ”.

Theo quy định dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam nợ
tiền chậm nộp nhưng không có khả năng nộp 1 lần và có đề nghị nộp dần thì được nộp dần số
tiền chậm nộp trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng
chế thi hành quyết định hành chính thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng về số tiền chậm
nộp. Điều kiện, hồ sơ, thẩm quyền, thời hạn giải quyết thực hiện theo quy định tại Điều 134
Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam biết và thực
hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam;
- TT Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (để thực hiện);
- Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-T.huong (3b).
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