Bản tin nhanh về Thuế
Tháng 6 năm 2022
Nghị định 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế
trong năm 2022
Nhằm tiếp tục hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, ngày 28/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định
34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế trong năm 2022, bao gồm thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”),
thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”), thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”) và tiền thuê đất. Đối tượng được gia hạn nộp
thuế năm 2022 được quy định tương tự như Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế của năm 2021.
Thời gian gia hạn nộp thuế cụ thể cho năm 2022 như sau:

1. Thuế TNDN
• Người nộp thuế đủ điều kiện sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế thêm 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời
hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN phải nộp trong quý 1 và quý 2 kỳ tính thuế TNDN năm 2022.
• Việc gia hạn nộp thuế TNDN cũng được áp dụng đối với chi nhánh, đơn vị trực thuộc của người nộp thuế
đủ điều kiện, trừ trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc đó không có hoạt động sản xuất kinh doanh
thuộc ngành nghề, lĩnh vực được gia hạn nộp thuế.

2. Thuế GTGT, trừ thuế GTGT nhập khẩu
• Thời gian gia hạn nộp thuế GTGT được quy định như sau:
₋ Gia hạn 6 tháng đối với kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022 (trường hợp kê khai theo tháng)
và quý 1 năm 2022 (trường hợp kê khai theo quý);
₋ Gia hạn 5 tháng đối với kỳ tính thuế tháng 6 năm 2022 (trường hợp kê khai theo tháng) và quý 2 năm
2022 (trường hợp kê khai theo quý);
₋ Gia hạn 4 tháng đối với kỳ tính thuế tháng 7 năm 2022; và
₋ Gia hạn 3 tháng đối với ký tính thuế tháng 8 năm 2022.
• Việc gia hạn nộp thuế GTGT cũng sẽ được áp dụng đối với các chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc của người
nộp thuế đủ điều kiện, trừ trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc đó không có hoạt động sản xuất kinh
doanh thuộc ngành nghề, linh vực được gia hạn nộp thuế.

3. Tiền thuê đất
• Người nộp thuế đủ điều kiện sẽ được gia hạn thời hạn nộp thêm 06 tháng đối với 50% số tiền thuê đất
phải nộp của năm 2022. Thời gian gia hạn từ 31/5/2022 đến 30/11/2022.

4. Thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
• Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đến hết ngày 31/12/2022 đối với số tiền thuế phát sinh phải
nộp năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc
đối tượng được gia hạn.
Người nộp thuế tự xác định và nộp hồ sơ xin gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trực tiếp đến cơ quan thuế quản lý
một lần đối với tất cả các loại thuế và tiền thuê đất áp dụng cùng với tờ khai thuế hàng tháng (hoặc hàng quý) hoặc
nộp riêng trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.
Vui lòng liên hệ với KPMG để được hướng dẫn chi tiết về quy trình và thủ tục áp dụng Nghị định 34.
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