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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 04/2012/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012 

  
QUYẾT ĐỊNH 

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 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng  

Gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 
nộp của quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử 
dụng nhiều lao động đã được gia hạn nộp thuế theo các Quyết định số 
21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 và số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 
tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 2. Thời gian gia hạn nộp thuế 

1. Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 1 
Quyết định này thực hiện như sau: 

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

b) Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính tạm 
nộp của quý II năm 2011 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. 
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Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2012. 

2. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
                                                                                THỦ TƯỚNG 
 
                                                                            Nguyễn Tấn Dũng 


