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BỘ TÀI CHÍNH 
----------------- 

Số: 42/2012/TT-BTC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------------------- 
Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012 

 
 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg 

ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp  

phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động 

   
 

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, 
quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động; 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp như sau: 

  Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 

Thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp 
phải nộp của quý I và quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều 
lao động đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại các Quyết định: số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 
tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011 và 
số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành 
nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh. 

Việc xác định cụ thể doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động quy 
định tại Điều này thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 
2011 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg; Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25 
tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg và Thông tư số 
154/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 
101/2011/NĐ-CP ngày 4 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 
08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp và cá nhân. 

Điều 2. Xác định số thuế được gia hạn 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý I và quý II năm 2011 được gia hạn theo 
quy định tại Thông tư này là số thuế được gia hạn thời hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 
52/2011/TT-BTC và Thông tư số 170/2011/TT-BTC. 

Điều 3. Thời gian gia hạn nộp thuế 

1. Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Thông tư này được 
xác định như sau: 

a) Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2011 được gia hạn 
nộp chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2012.  



b) Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý II năm 2011 được gia hạn 
nộp chậm nhất đến ngày 30 tháng 10 năm 2012. 

2. Trường hợp ngày nộp thuế quy định tại khoản 1 Điều này là các ngày nghỉ theo quy định 
của pháp luật thì thời gian gia hạn nộp thuế được tính vào ngày làm việc tiếp theo.  

Điều 4. Trình tự thủ tục gia hạn nộp thuế 

1. Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý I và quý II năm 2011 được gia 
hạn theo quy định tại Điều 1 Thông tư này, doanh nghiệp thuộc diện được gia hạn nộp thuế thực 
hiện lập và gửi tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I và quý II năm 2011 để thay thế cho 
các tờ khai đã nộp. Doanh nghiệp ghi bổ sung các chỉ tiêu sau vào trước dòng cam đoan trong Tờ 
khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính: 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp được tiếp tục gia hạn theo quy định tại Quyết định số 
04/2012/QĐ-TTg. 

- Thời gian đề nghị gia hạn. 

Trong thời gian gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp 
thuế mà chưa kê khai để được gia hạn thì doanh nghiệp được gia hạn theo quy định tại Thông tư 
này. Doanh nghiệp được thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế vào bất kỳ ngày làm việc nào, 
không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước thời điểm cơ 
quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người 
nộp thuế. 

2. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp không bị coi là vi phạm chậm nộp 
thuế và không bị phạt hành chính về hành vi chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn.  

Điều 5. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2012. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về 
Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  
  cơ quan thuộc Chính phủ, 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; 
  Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà 
nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, CST (TN). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 
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