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THÔNG BÁO
Về việc đến hạn nộp thuế đối với các khoản thuế được gia hạn theo Nghị 
định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ

Ngày 28 tháng 5 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-
CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh 
nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022; 
theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 
được gia hạn nộp tiền thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất; nhằm 
hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng thời hạn nộp thuế được gia hạn, Cục Thuế 
thông báo như sau: 

1. Thuế GTGT (trừ thuế GTGT nhập khẩu) 

- Đối với kỳ hạn khai thuế theo tháng:

+ Kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022: thời gian gia hạn là 06 tháng; 
thời hạn nộp thuế chậm nhất, lần lượt là ngày 20 của các tháng 10, tháng 11, tháng 
12 năm 2022.

+ Kỳ tính thuế tháng 6 năm 2022: thời gian gia hạn là 05 tháng; kỳ tính thuế 
tháng 7 năm 2022: thời gian gia hạn là 04 tháng; kỳ tính thuế tháng 8 năm 2022: thời 
gian gia hạn là 03 tháng. Thời hạn nộp thuế cho cả 3 kỳ tháng 6, tháng 7, tháng 8 
chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

 - Đối với kỳ hạn khai thuế theo quý: 

 + Kỳ tính thuế GTGT quý I năm 2022, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 
30 tháng 10 năm 2022.

  + Kỳ tính thuế GTGT quý II năm 2022, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 
31 tháng 12 năm 2022.

2. Thuế TNDN

Thuế TNDN được gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết từ ngày kết thúc thời 
hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế, cụ thể như sau:
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+ Số thuế TNDN tạm nộp quý I năm 2022, thời hạn nộp là ngày 30 tháng 7 
năm 2022.  

+ Số thuế TNDN tạm nộp quý II năm 2022, thời hạn nộp là ngày 30 tháng 10 
năm 2022.  

3. Thuế GTGT và thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp 
trong năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 30 tháng 
12 năm 2022.

4. Tiền thuê đất

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 tháng 11 năm 2022 (06 tháng kể từ 
ngày 31 tháng 5 năm 2022).

Cục Thuế thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng 
được gia hạn thời hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP của 
Chính phủ được biết, để thực hiện nộp thuế đúng hạn. Trường hợp người nộp thuế 
chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy 
định của Luật Quản lý thuế./.

Nơi nhận:
- Người nộp thuế trên địa bàn tỉnh An Giang;
- UBND tỉnh An Giang (để báo cáo);
- Vụ TTHT - Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Hiệp hội DN tỉnh An Giang;
- Báo An Giang;
- Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang;
- Cổng thông tin điện tử AG;
- BLĐ Cục Thuế;
- Các phòng thuộc Cục Thuế;
- CCT thành phố, khu vực;
- Website:http://angiang.gdt.gov.vn;
- Lưu: VT, TTHT (27b + 720b-email).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Trí Dũng


		2022-09-08T09:08:05+0700
	VN
	Trần Hoàng Phong
	Ký bởi Trần Hoàng Phong


		2022-09-08T09:28:03+0700
	VN
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