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Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 về gia hạn thời 
hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất 
trong năm 2022 

Về ngành nghề kinh doanh được gia hạn: Tương tự như năm 2021 

Thời gian gia hạn: 

 Đối với thuế GTGT: Áp dụng cho kỳ tính thuế từ tháng 3 đến 

tháng 8 năm 2022 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) 

và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2022 (đối với trường hợp 

kê khai theo quý).  

Kỳ tính thuế Thời gian gia hạn 

3/2022 20/10/2022 

4/2022 20/11/2022 

5/2022 20/12/2022 

6/2022 20/12/2022 

7/2022 20/12/2022 

8/2022 20/12/2022 

Quý I/2022 30/10/2022 

Quý II/2022 31/12/2022 

 Đối với thuế TNDN: Gia hạn thời hạn tạm nộp của quý I, quý 

II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022. Thời gian 

gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp TNDN 

theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

 Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế 

phải nộp phát sinh năm 2022. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh 

doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản 

này chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2022. 

 Đối với tiền thuê đất: Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối 

với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của 

doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân 

đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định 

hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới 

hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 

06 tháng kể từ ngày 31/5/2022. 



 
 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trình tự, thủ tục gia hạn 

Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn 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 thời gian gia hạn. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 
tháng 9 năm 2022, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh 
được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn. 

Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 quy định về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay 
bằng đồng Việt Nam phát sinh từ hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với khách hàng 
là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc các trường hợp được hỗ trợ lãi suất. 

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất thuộc một trong các trường hợp sau: 

 Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại 
Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg, bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu 
trú, ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (A), công nghiệp chế 
biến, chế tạo (C), xuất bản phần mềm (J582), Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62), hoạt 
động dịch vụ thông tin (J-63); trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế 
nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại 
mã ngành kinh tế (L). 

 Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo 
chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố. 

Khoản vay được hỗ trợ lãi suất được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ 
ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích nêu trên và chưa được hỗ trợ lãi suất 
từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác 

Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất: 

Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát 
sinh trong khoảng thời gian từ ngày 20/05/2022 đến ngày 31/12/2023. Ngân hàng thương mại dừng hỗ trợ 
lãi suất sau thời điểm 31/12/2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được thông báo, 
tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Thời hạn và mức lãi suất hỗ trợ 

Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc 
và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh 
phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023. 

Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi 
suất thực tế nằm trong khoảng thời gian nêu trên. 

Phương thức hỗ trợ lãi suất: 

Ngân hàng thương mại lựa chọn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng theo một trong các phương 
thức sau: 

 Giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất. 

 Thực hiện thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được 
hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi. Trường hợp việc thu lãi vay trong kỳ thực hiện sau giờ làm việc 
của ngân hàng thương mại thì việc hoàn trả số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất có thể thực hiện vào 
ngày tiếp theo. 

Gia hạn nộp thuế TTĐB 

Ngày 21/5, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 
(“TTĐB”) đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước 

Theo Nghị định 32/2022, thời hạn gia hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đối với 
số thuế phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2022 và kéo dài chậm nhất đến 
ngày 20 tháng 11 năm 2022. 



 
 

 

          
 

Người nộp thuế đủ điều kiện gia hạn bao gồm cả các chi nhánh hoặc đơn vị phụ thuộc trực tiếp kê khai 
thuế TTĐB, với điều kiện là chi nhánh, đơn vị phụ thuộc có phạm vi hoạt động kinh doanh giống như chi 
nhánh trụ sở chính. 

Người nộp thuế phải nộp 01 đơn đề nghị gia hạn theo mẫu quy định (kèm theo Nghị định 32/2022) cùng 
với các tờ khai thuế TTĐB tương ứng cho toàn bộ thời gian gia hạn. Thời hạn cho nộp hồ sơ là ngày 20 
tháng 11 năm 2022. 

Sửa đổi quy định về trích lập dự phòng 

Ngày 7/4, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2022 /TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC về dự 
phòng giảm giá đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa 
phương. 

Theo Thông tư này, quy định về trích lập dự phòng giảm giá đối với khoản đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, 
trái phiếu địa phương và trái phiếu được chính phủ bảo lãnh không còn được áp dụng. 

Số dư dự phòng các khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính 
quyền địa phương mà doanh nghiệp đã trích lập đến trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành 
(nếu có) được hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2022. 

Thông tư 24/2022 có hiệu lực từ ngày 25/5/2022. 

Vướng mắc liên quan đến xác định giao dịch liên kết 

Tại Điểm 1d, Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định: 

“d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao 
gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài 
chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của 
doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi 
vay” 

thuộc các bên có quan hệ liên kết. 

Trường hợp doanh nghiệp không có các khoản nợ trung và dài hạn thì không thuộc trường hợp áp dụng 
điểm này. Như vậy, các doanh nghiệp có các khoản vay ngắn hạn chiểm trên 25% vốn chủ sở hữu nhưng 
không có khoản nợ trung và dài hạn thì không thuộc trường hợp nêu tại Điểm 1d, Điều 5 Nghị định 132 
nêu trên. 

(CV 915/TCT-TTKT ngày 25/03/2022) 

 

 

 

 

 
Nội dung trong Cập nhật Văn bản mới  này chỉ nhằm mục đích thông tin đến người đọc những thay đổi về 
pháp luật kinh doanh tại Việt Nam. Những thông tin ở đây đều là thông tin chung không được đưa ra cho bất 
kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Trong trường hợp vận dụng thực tế, người đọc nên 
căn cứ vào nội dung toàn văn của các văn bản pháp luật tương ứng hoặc sự hướng dẫn của các chuyên gia 
tư vấn của AAC. 

 


