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Theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP (Nghị định 34),
trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN 

và tiền thuê đất của năm 2022 được thực hiện như sau

THỦ TỤC GIA HẠN NỘP THUẾ,
TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA NĂM 2022

• Nộp Giấy đề nghị gia hạn 01 lần cho toàn bộ số thuế và tiền thuê đất     
 được gia hạn cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng/quý

• Có thể gửi Giấy đề nghị bằng phương thức điện tử, bản giấy trực tiếp    
 đến cơ quan thuế hoặc qua dịch vụ bưu chính

• Nếu Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai   
 thuế tháng/quý thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/09/2022

Nếu Giấy đề nghị gia hạn gửi cho cơ quan thuế sau ngày 30/09/2022 thì    
không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 34

Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, 
tiền thuê đất được gia hạn trong khoảng thời 
gian được gia hạn thời hạn nộp

TAX

Cơ quan thuế không phải thông báo 
cho người nộp thuế về việc chấp nhận 
gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

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 34 

Người nộp thuế trực tiếp kê khai, 
nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối 
tượng được gia hạn

Trong thời gian gia hạn:                  
Nếu có cơ sở xác định người nộp   
thuế không thuộc đối tượng gia     
hạn, cơ quan thuế có văn bản      
thông báo về việc không gia hạn    
& người nộp thuế phải nộp đủ số    
tiền thuế, tiền thuê đất và tiền      
chậm nộp trong khoảng thời gian   
đã thực hiện gia hạn

Sau khi hết thời gian gia hạn:    
Qua thanh tra, kiểm tra nếu cơ    
quan nhà nước phát hiện người   
nộp thuế không thuộc đối tượng   
được gia hạn theo quy định,      
người nộp thuế phải nộp số tiền   
thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền    
chậm nộp


