
Gia hạn thời hạn nộp thuế｜ Thuế TNCN, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021

Tháng 5 năm 2021

n QUY ĐỊNH

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu 

nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 hiệu lực từ ngày 19/4/2021.

n GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ NHƯ SAU:

n ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Được quy định cụ thể tại Điều 2 nghị định này.

n TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIA HẠN

Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế 1 lần cho toàn bộ 

các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2021.

n LIÊN HỆ

✓ Thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam ✓ Sổ sách kế toán ✓ Thuế ✓ Giấy phép ✓ Visa ✓ M&A
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NAC không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ liên quan đến bất kỳ hậu quả nào khi Quý vị ra quyết định dựa trên tài liệu này mà không có sự tư vấn chuyên 
nghiệp cụ thể.
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Đối với thuế GTGT

trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu

ü Thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021: 

thời gian gia hạn là 5 tháng

ü Thuế GTGT của tháng 7 năm 2021: thời gian gia hạn là 4 tháng

ü Thuế GTGT của tháng 8 năm 2021: thời gian gia hạn là 3 tháng

Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy 

định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế TNDN Đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế TNDN năm 2021:

thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế GTGT
thuế TNCN

Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát sinh phải nộp 

năm 2021 được gia hạn đến ngày 31/12/2021.

Đối với tiền thuê đất Đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021: 

thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021.


