Trc tình hình dch bnh bnh viêm ng hô hp cp do chng mi ca Virus Corona (Covid-19) gây ra ang din bin phc tp,
khó lng, nhiu doanh nghip b thit hi ln, gp khó khn trong sn xut và tiêu th hàng hóa, dch v, không có kh nng np thu
úng hn. kp thi tháo g khó khn cho ngi np thu b thit hi bi dch bnh Covid-19 gây ra, góp phn giúp cho ngi np thu n
nh sn xut kinh doanh, vt qua khó khn, Tng cc Thu ngh Cc trng Cc Thu các tnh, thành ph trc thuc Trung ng ch o
trin khai vic thc hin gia hn np thu, min tin chm np cho ngi np thu theo các quy nh ca Lut Qun lý thu hin hành và
các vn bn hng dn thi hành.
C th, theo khon 1 iu 31 Thông t 156/2013/TT-BTC ngày 6-11-2013 ca B Tài chính, các trng hp c gia hn np thu
gm: B thit hi vt cht gây nh hng trc tip n sn xut, kinh doanh do gp thiên tai, ha hon, tai nn bt ng.
Trong ó, “thit hi vt cht” là nhng tn tht v tài sn ca ngi np thu, tính c bng tin nh: máy móc, thit b, phng tin, vt t, hàng
hóa, nhà xng, tr s làm vic, tin, các giy t có giá tr nh tin. “Tai nn bt ng” là vic không may xy ra t ngt ngoài ý mun ca
ngi np thu, do tác nhân bên ngoài gây ra làm nh hng trc tip n hot ng sn xut, kinh doanh ca ngi np thu, không phi
do nguyên nhân t hành vi vi phm pháp lut. Nhng trng hp c coi là tai nn bt ng bao gm: tai nn giao thông; tai nn lao
ng; mc bnh him nghèo; b dch bnh truyn nhim vào thi gian và ti nhng vùng mà c quan có thm quyn ã công b có
dch bnh truyn nhim; các trng hp bt kh kháng khác.
c gia hn np thu theo quy nh, ngi np thu phi lp và gi h s ngh gia hn np thu ti c quan thu qun lý trc tip ngi np thu. H
s bao gm: Vn bn ngh gia hn np thu ca ngi np thu theo mu; Biên bn kim kê, ánh giá giá tr vt cht thit hi do ngi np
thu hoc ngi i din hp pháp ca ngi np thu lp; Vn bn xác nhn v vic ngi np thu có thit hi ti ni xy ra thiên tai, ha hon, tai
nn bt ng và thi gian xy ra thiên tai, ha hon, tai nn bt ng ca mt trong các c quan, t chc (c quan công an; UBND cp
xã, phng; Ban qun lý Khu công nghip, Khu ch xut, Khu kinh t ni xy ra thiên tai, ha hon, tai nn bt ng hoc t chc cu h,
cu nn).
Ngoài ra, cn kèm theo H s bi thng thit hi c c quan bo him chp nhn bi thng (bn sao có công chng hoc chng thc nu
có); h s quy nh trách nhim ca t chc, cá nhân phi bi thng (bn sao có công chng hoc chng thc nu có). i vi ngi np thu
là pháp nhân thì các tài liu nêu trên phi là bn chính hoc bn sao có ch ký ca ngi i din theo pháp lut, óng du ca n v.
Tng cc Thu cng cho phép th trng c quan thu qun lý trc tip ngi np thu quyt nh s tin thu c gia hn, thi gian gia hn np
thu theo quy nh.
i vi nhng trng hp c min tin chm np thu, ngi np thu cng phi có vn bn ngh và biên bn xác nhn mc , giá tr thit hi v tài
sn ca c quan có thm quyn và cng phi c xác nhn ca các cp có thm quyn nh nhng trng hp xin gia hn np thu trên.
Tng cc Thu ngh Cc Thu các tnh, thành ph tuyên truyn chính sách n ngi np thu. ng thi, ch ng trin khai h thng h tr,
hng dn ngi np thu b thit hi bi dch COVID-19 lp h s, th tc và kp thi x lý gia hn np thu, min tin chm np theo thm quyn
cho ngi np thu.
i vi nhng trng hp vt thm quyn x lý ca Cc Thu, Cc Thu lp vn bn ngh kèm theo h s báo cáo v Tng cc Thu xem xét x
lý hoc báo cáo c quan nhà nc có thm quyn xem xét quyt nh.
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