
Ngày 28/05/2022 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê 

đất trong năm 2022. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 28/5/2022 đến 31/12/2022.

1. Đối tượng áp dụng 

NGHỊ ĐỊNH 34/2022/NĐ-CP
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Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế

Đối tượng được gia hạn Điều kiện áp dụng

Nhóm sản xuất

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm, dệt, sản xuất 

săn phẩm điện tử, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, sản xuất kim loại, gia 

công cơ khí, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, sản 

xuất ô tô và xe có động cơ khác; xây dựng; thoát nước và xử lý nước thải;

Nhóm ngành kinh doanh

Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; lao động; y tế và 

hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản; hoạt động truyền hình, 

lập trình; hoạt động dịch vụ thông tin…

Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng 

điểm; Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
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2. Thời hạn gia hạn

Thời hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất theo nghị định 34/2022/NĐ-CP

Đối tượng Sắc thuế Kỳ khai thuế Thời hạn

Doanh nghiệp

Thuế GTGT (trừ thuế

GTGT hàng nhập khẩu)

03/2022 20/10/2022

04/2022 20/11/2022

05/2022 20/12/2022

06/2022 20/12/2022

07/2022 20/12/2022

08/2022 20/12/2022

Q1.2022 30/10/2022

Q2.2022 31/12/2022

Thuế TNDN

Q1.2022 31/07/2022

Q2.2022 31/10/2022

Hộ, cá nhân kinh doanh Thuế GTGT, TNCN Phát sinh trong năm 2022 30/12/2022

50% tiền thuê đất của doanh nghiệp, hộ kinh doanh Phát sinh trong năm 2022 31/05/2022 – 30/11/2022

3. Thủ tục gia hạn

Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế 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 kê khai cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế hoặc chậm nhất là ngày 

30/9/2022.

Doanh nghiệp đề nghị gia hạn nộp thuế theo nguyên tắc tự xác định và tự chịu trách nhiệm, do đó, cơ quan thuế sẽ 

không có nghĩa vụ phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn hay không
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Bản tin này chỉ nhằm mục đích thông tin về những quy định pháp luật mới ban hành, không dùng để tư vấn hay áp dụng cho những trường hợp cụ thể. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông

tin một cách chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong tương lai. RSM Việt

Nam cũng như các thành viên trong hệ thống RSM sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của người đọc dựa vào bản tin này. Độc giả nên tham khảo ý

kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể.

© Hiệp hội Quốc tế RSM, 2022. Tất cả các quyền được bảo hộ.
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