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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XK THỦY SẢN 

VIỆT NAM 

 
Số: 37 /2020/CV-VASEP 

V/v góp ý Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn 

nộp thuế và tiền thuê đất 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------oOo------------- 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  07 tháng 04 năm 2020 

 

                     

Kính gửi: Bộ Tài chính 
     

Phúc đề nghị của Quý Bộ về góp ý cho Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế 

và tiền thuê đất để hỗ trợ cho doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động của dịch Covid 

19 (sau đây gọi tắt là Dự thảo), sau khi tổng hợp ý kiến từ các Doanh nghiệp (DN) Hội 

viên, Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có một số ý kiến góp ý 

như sau:  

1. Khoản 1 Điều 2 của Dự thảo: 

“Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:  

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất trong các 

ngành kinh tế sau:  

- Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên 

quan; khai thác, nuôi trồng thuỷ sản;” 

Đề nghị: bổ sung thêm vào mục “Đối tượng áp dụng” tại Khoản 1 Điều 2 của Dự thảo các 

đối tượng là các DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia trong cả hoạt động kinh doanh, 

chế biến thủy sản và các hoạt động dịch vụ có liên quan, cụ thể như sau: 

“Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:  

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất trong các 

ngành kinh tế sau:  

- Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên 

quan; khai thác, nuôi trồng, chế biến, kinh doanh thuỷ sản và hoạt động dịch vụ có liên 

quan;” 

Lý do: Ngành thủy sản Việt Nam đang tạo ra trên 4 triệu việc làm cho tất cả các lĩnh vực, 

từ nuôi trồng, khai thác đến chế biến, bảo quản, XK thủy sản và các dịch vụ hỗ trợ có liên 

quan. Dịch Covid 19 lây lan mạnh trên toàn cầu đã gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, 

kinh doanh và XK thủy sản của toàn ngành. Tâm điểm dịch bệnh hiện đang nằm ở các quốc 

gia như Trung Quốc, Châu Âu, Hoa Kỳ, Canađa, Hàn Quốc và Nhật Bản … đây cũng chính 

là những thị trường lớn và trọng điểm của xuất khẩu thủy sản. Tính đến hết tháng 3/2020, 

XK thủy sản của cả nước đã giảm hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, dịch bệnh 

Covid 19 không chỉ ảnh hưởng đến các DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang hoạt động 

trong ngành khai thác, nuôi trồng thủy sản mà còn ảnh hưởng cả đến các ngành chế biến, 

https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cd/dtvb/dtddlyk/dtddlyk_chitiet?id=14282&_afrLoop=96244201593410309
https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cd/dtvb/dtddlyk/dtddlyk_chitiet?id=14282&_afrLoop=96244201593410309
https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cd/dtvb/dtddlyk/dtddlyk_chitiet?id=14282&_afrLoop=96244201593410309
https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cd/dtvb/dtddlyk/dtddlyk_chitiet?id=14282&_afrLoop=96244201593410309
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kinh doanh thủy sản và các dịch vụ có liên quan khác, cần được sự quan tâm, hỗ trợ từ các 

chính sách của Nhà nước.  

2. Khoản 2 Điều 3 của Dự thảo: 

“Điều 3. Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất 

2. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp  

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết 

toán của năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2020 

của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định này. Thời 

gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo 

quy định của pháp luật về quản lý thuế.” 

Đề nghị: bổ sung nội dung của Khoản 2 Điều 3 của Dự thảo để cho phép DN chậm nộp 

Thuế TNDN 2019 đến hết 2020 và không tính lãi chậm nộp, cụ thể như sau:  

“2. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp  

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết 

toán của năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2020 

của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định này. Thời 

gian gia hạn là 05 tháng đến hết năm 2020, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và không tính lãi chậm nộp đối 

với các khoản thuế nêu trên.” 

3. Khoản 4 Điều 3 của Dự thảo: 

“Điều 3. Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất 

4. Đối với tiền thuê đất  

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết 

định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng 

năm mà trên Quyết định, Hợp đồng cho thuê đất có mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc 

các ngành kinh tế quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị định này. Riêng với doanh 

nghiệp nhỏ và siêu nhỏ quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này thì được gia hạn toàn bộ 

tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp. Thời gian gia hạn là 05 tháng, 

kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020. Thời hạn nộp tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là 

ngày 31 tháng 10 năm 2020.” 

Đề nghị: bổ sung thêm vào cuối Khoản 4 Điều 3 các nội dung sau:  

“Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp 

theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền 

thuê đất hàng năm mà trên Quyết định, Hợp đồng cho thuê đất có mục đích sản xuất, kinh 

doanh thuộc các ngành kinh tế quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị định này hoặc 

doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này, cho phép điều 

chỉnh giá thuê đất giảm xuống 20 – 40%, đồng thời cho phép kéo dài thời hạn thuê đất 

thêm ít nhất 6 tháng – 1 năm đối với các kỳ hạn thuê đất ngắn hạn.” 
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Lý do: Cho phép giảm giá thuê đất cho các đối tượng áp dụng của Nghị định và kéo dài 

thời hạn thuê đất đối với các trường hợp có thời hạn thuê đất ngắn để DN có thêm nguồn 

vốn và yên tâm sản xuất kinh doanh cũng như có đủ thời gian để phục hồi sản xuất sau đại 

dịch. 

4. Điều 3 của Dự thảo: 

Đề nghị: bổ sung thêm vào Điều 3 của Dự thảo một Khoản riêng về thuế VAT, theo đó cho 

phép hoãn nộp thuế VAT cho các DN (thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định) trong năm 

2020 và không tính lãi chậm nộp. 

Lý do: trong Dự thảo chưa có các chính sách hỗ trợ về Thuế VAT cho DN, chỉ mới có các 

chính sách hỗ trợ về thuế VAT cho hộ gia đình và cá nhân kinh doanh (Khoản 3 Điều 3).  

Đề nghị Quý Bộ xem xét các ý kiến góp ý nêu trên để bổ sung sửa đổi hợp lý Dự 

thảo Nghị định nhằm kịp thời hỗ trợ giải quyết, giảm bớt các khó khăn cho DN, cá nhân 

đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, tạo điều kiện để các DN và cá nhân có liên 

quan yên tâm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và giúp DN nâng cao sức cạnh tranh 

trên thị trường quốc tế, đảm bảo tính hiệu quả cho việc thực thi Nghị định trong thực tế. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- VCCI; 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

-   VPĐD HH tại Hà Nội; 
-   Lưu VP HH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ  

XK THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 

 

 

Trương Đình Hòe 

 


