C th, i vi tng sc thu, B Tài chính u trình phng án riêng và d kin s thu s b nh hng trong thi gian gia
hn. i vi thu giá tr gia tng, không nh hng n cân i ngân sách nhà nc nm 2021, B Tài chính ngh thi
gian gia hn là 5 tháng. D kin, s thu ngân sách ca các tháng ó gim khong 68.800 t ng.
i vi thu thu nhp doanh nghip, B Tài chính ngh gia hn 3 tháng, thi hn np thu i vi s thu thu nhp doanh
nghip tm np ca quý 1, quý 2 k tính thu thu nhp doanh nghip nm 2021 ca doanh nghip, t chc thuc i
tng c gia hn. c tính s thu thu nhp doanh nghip c gia hn khong 40.500 t ng.
i vi h kinh doanh, cá nhân kinh doanh, B Tài chính xut, gia hn thi hn np thu giá tr gia tng, thu thu
nhp cá nhân i vi s tin thu phát sinh phi np nm 2021 ca h kinh doanh, cá nhân kinh doanh hot ng
trong các ngành kinh t, lnh vc c gia hn. D kin s thu h kinh doanh, cá nhân kinh doanh c gia hn là
khong 1.300 t ng.
i vi tin thuê t, B Tài chính ngh gia hn i vi s tin thuê t phi np k u nm 2021 ca doanh nghip, t chc, h
kinh doanh, cá nhân thuc i tng c gim. D kin s tin thuê t c gia hn khong 4.400 t ng.
Tng s tin d kin c hoãn, giãn np thu c tính khong 115.000 t ng.
Theo B Tài chính, vic gia hn này là cn thit các doanh nghip, cá nhân có thêm ngun lc tài chính duy
trì và khôi phc sn xut, góp phn t mc tiêu tng trng kinh t c nm 2021. Do là gia hn thi gian np thu nên
s thu ngân sách ca nm 2021 không gim do ngi np thu phi thc hin np vào ngân sách vào cui nm
2021.
Nh vy, ây là ln th 3, B Tài chính ngh gia hn thu và tin thuê t h tr doanh nghip gp khó khn do dch
bnh. Trc ó, ngày 8/4/2020, trên c s xut ca B Tài chính, Chính ph ã ban hành Ngh nh s 41/2020/NCP quy nh gia hn thi hn np thu và tin thuê t. Ngh nh ã gia hn thi hn np thu giá tr gia tng, thu thu
nhp doanh nghip, thu thu nhp cá nhân và tin thuê t cho doanh nghip, t chc, h gia ình, cá nhân kinh
doanh chu nh hng trc tip ca dch COVID-19. Thi gian gia hn là 5 tháng, k t ngày kt thúc thi hn np
thu theo quy nh ca pháp lut v qun lý thu.
n 5/9/2020, Chính ph ban hành Ngh nh s 109/2020/N-CP v vic gia hn thu tiêu th c bit i vi xe ô tô sn
xut, lp ráp trong nc. Ti ngh nh này, doanh nghip sn xut, lp ráp ô tô trong nc c gia hn thi hn np thu
tiêu th c bit ca k tính thu tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng
10/2020. S thu phát sinh np ngân sách chm nht là t 20/9/2020 n 20/12/2020.
Qua ánh giá cho thy, nhng chính sách nêu trên ã kp thi tháo g khó khn cho sn xut kinh doanh, góp
phn quan trng nhm thc hin có hiu qu mc tiêu va phòng chng dch bnh, va phát trin kinh t - xã hi.
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