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GIA HẠN NỘP THUẾ 

Công văn số 897/TCT-QLN ngày 03/03/2020 

 

 

-  Đối tượng được gia hạn nộp thuế: Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh 

do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. 

÷ Bị thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như máy móc, 

thiết bị, vật tư, hang hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền. 

÷ Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên 

ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không 

phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật. Bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những 

vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch bệnh truyền nhiễm được coi là tai nạn bất ngờ. 

-  Hồ sơ đề nghị gồm: 

÷ Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế theo mẫu 01/GHAN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC; 

÷ Văn bản xác nhận về việc nguời nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra tai nạn bất ngờ của một trong các cơ 

quan, tổ chức sau: cơ quan công an; UBND cấp xã, phường; Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, 

Khu kinh tế nơi xảy ra tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn; 

÷ Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường; hồ sơ quy định trách nhiệm 

của tổ chức, cá nhân phải bồi thường. Đối với người nộp thuế là pháp nhân thì các tài liệu nêu trên phải 

là bản chính hoặc bản sao có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của đơn vị. 

-  Cơ quan có thẩm quyền: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 
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- Đối tượng được miễn tiền chậm nộp thuế tương tự như đối tượng được gia hạn nộp 

thuế. 

- Hồ sơ đề nghị gồm: 

÷ Văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp, trong đó có các nội dung chủ yếu sau: tên, mã 

số thuế, địa chỉ của người nộp thuế; căn cứ đề nghị xử lý miễn tiền chậm nộp; số 

tiền chậm nộp đề nghị miễn; 

÷ Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền 

như Hội đồng định giá do Sở Tài chính thành lập, hoặc các công ty định giá chuyên 

nghiệp cung cấp dịch vụ định giá theo hợp đồng, hoặc Trung tâm định giá của Sở 

Tài chính; 

÷ Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra dịch bệnh của 

một trong các cơ qua, tổ chức sau: công an cấp xã, phường hoặc UBND cấp xã, 

phường; Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra dịch 

bệnh hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn; 

÷ Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có); 

÷ Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có). 

-  Cơ quan có thẩm quyền: Cơ quan thuế đã ban hành thông báo tiền chậm nộp. 

MIỄN TIỀN CHẬM NỘP THUẾ 

Công văn số 897/TCT-QLN ngày 03/03/2020 
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TẠM DỪNG ĐÓNG QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT 

Công văn số 860/BHXH-TB ngày 17/03/2020  

Các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du 

lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do 

dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, 

trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời cho nghỉ 

việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh 

doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh 

gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) có thể gửi hồ sơ đề nghị tạm dừng 

đóng quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 06/2020. Trường hợp đến hết tháng 

06/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề 

nghị, BHXH Việt Nam sẽ xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu 

trí và tử tuất đến tháng 12/2020. 

Kết thúc thời gian tạm dừng đóng, doanh nghiệp cần đóng bù quỹ hưu trí 

và tử tuất của thời gian tạm dừng đóng trước đó. 
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LÙI THỜI ĐIỂM ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN 

Công văn số 245/TLĐ ngày 18/03/2020 

Doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm 

thời nghỉ việc từ 50% trở lên trong tổng số lao động thuộc đối 

tượng tham gia BHXH bắt buộc) được lùi thời điểm đóng kinh 

phí công đoàn 06 tháng đầu năm 2020.  

Trường hợp sau thời điểm này dịch Covid-19 chưa thuyên 

giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khan thì thời gian được 

lùi đến 31/12/2020. 
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TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 

CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ, MIỄN/GIẢM LÃI/PHÍ 

 Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/03/2020 

-  Đối tượng: Khách hàng của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

(CNNHNN) không có khả nặng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa 

thuận đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

-  TCTD, CNNHNN quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ theo quy định 

tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư 01/2020/TT-NHNH trên cơ sở đề nghị của khách hàng 

và đánh giá của TCTD, CNNHNN về khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi của khách 

hàng sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phù hợp mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-

19 và đảm bảo các yêu cầu sau: 

 Không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật. 

 Thời gian cơ cấu lại trong trường hợp kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ không vượt 

quá 12 tháng kể từ ngày cuối cùng của thời hạn cho vay, cho thuê tài chính (thời điểm khách 

hàng phải trả hết toàn bộ nợ gốc và lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài 

chính đã ký) 

-  TCTD, CNNHNN quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ 

phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) 

mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 

23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch 

Covid-19. 
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