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- C.âc doanh nghiêp; Nguài nôp tlrué ffêrr dia bàn tinh.
- Bâo Hà Narn.
- Dài phât thanh và truyèn hinh tinh Hà Narn.
- Công thông tin diên tü tinh Hà Nam.
- Dai lÿ thué - Công ty CP xüc tién thuong mai .8 dÀu ttr VHl'.
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Dich bÇnh viêm thrô'ng hô hâp câp do chirng mcri cüa Vinrt Corona - Covicl-I9
dang diên bién phric tap khô luùng, diên ra trên diên rông. Do ânh hucrng cüa dich
trênh, nhièu doanh nghiêp bi thiôt hAi, g4p kh6 khàn trong sân xuât và tiêu ths hàng
hoâ, dich vU, không cô khâ nàng nôp thuê düng han.

Oé t<ip thùi thâo gô khô khàn cho Nguùi nôp thué bi thiêt hai bôi Covid-l9
, .À tra, gôp phân ôn dinh sân xuât kinh doanh, vuot qua khô khàn, thpl hiên thu

Ngân sâch nhà nuôc. Cuc Thué tinh Hà Nam cung câp và huông dân môt sô

dung, cu thé:

1. Cia han nôp thué:

1.1. Truùng hqp duoc gia han nôp thué:

Bi thiil hai vât chât gây ânh hnûng trryc fiép dén sân xuôt, kinh doanh do gqp
thiên td, hôa ltoan, tai,nan bât ngà.

Thiet hcti vat chat là nhîmg tôn thât vê tài sàn cüa ngu'oi nôp thuê, tlnh r]u'qc
bàng ilèn nhu; rnay môc, thiét bi, phu'ong tiên, vât tu, hàng hoa, nhà xuong, tru sà
làm viêc, tîàn, càc giiiy tà cô gia tri nhu'fièn.

Tai nqn bâ ngà là viêc không ruay xay ra dôt ngQt ngoài ÿ muén cua ngoroi nQp

thué, do tac nhân bên ngoài gôy ra làm ânh hu'ortg trqt'c tiép dén hoat dông sân xuât,
kinh doanh cüct ngu'oi nQp thué, không phai do nguyên nhdn tù hành vi vi pharn phâp
tuat. Nhung traùng hqp duqc coi là tai nan biit ngù bao,gàru: tui nan giao lhôrtg; lcti
nan lao dQng; mdc bênh hiêm nghèo; bi ctich bênh trtytàn nhiânt tào thài, gtan và tai
nhù'ng t,ùn7 ntà cct quan cô thàm qu.yè, dd công bô cô dich bênh truyàt nhiànr; cdc
truà'ng ho.p bât khà khüng khac.

Danh *u" ,,è bênh hiém nghèo thrrc hien theo qu,, dinh tai cdc vàn bàn quy
phqm phdp luâr.

1.2. Hà so gia han nôp thué:

- [/ùn bün dè nghi gia hqn npp thué cüa ngu'ôi nôp thué theo ,rràr., ta
01/GHAMan hành kèm theo Thông tr sô 1 5(t/2() t 3/TT-BTCii-._,. 
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- Biên bàn kiém lcô, danh gia gia tri t,ât chât thiêt hai clo ngtrô'i nôp thué hoc=rc

ngu:à'i clai diên hqp phdp ctia ngadi nQp thué lqp;
- I/àn ban xac nhQn vê viêc nguùi nôp thuê cô thiët hai tai noi .xày ra thiêf tai,

hôa hoan, tai nan biit ngù và thùi gian xây ra thiên tai, hôa ltoan, tai nan bàt ngd
cüa môt trong cdc co quan, tô chü'c sau; co quan công an; (JBND cap xd, phwùng;
Ban quân lÿ Khgt công nghiQp, Khu ché *uât, Khu kinh té noi xây ra thiên tai, hôa
Itoqn, tai nan bât ngà hodc tô chûc cûu hô, cuu nan;

- Hà so bàt thuctng thiêt hqi daqc co.quan bâo hiém chiip nhân bàt thu'àng (bàn.

sao cô công chtmg hodc chung thuc nêu cô); hô so quy dinh trdch nhiêrn cùa tô
chüc, câ nhân phâi bài thuàng (bdn sao cô công chüng hoàc chwng tha'c néu'ü).
»tit vA nguoi nôp thué là phdp nhôn thi cac tài tiêu nêu trên phdi tà bân chinh hoàc
bân sao cô chù'lqt cùa nguài dai diên theo phap luqt, dông dâu cûa dcm vi.

13. Thâm quyè, gia han nôp thué: Thü trucrng co quan thué quân 1ÿ truc tiép
nguùi nôp thué thuôc truong hop tai Mucl.1 nêu trên.

2. Miên tièn châm nôp thué:

2.1. Truàng hqp dugc miên tièn châm nôp thué:

Nguoi nôp thué phài nQp tièn châm nôp theo quy dryh tai Dièu 34 cüa Thông tu
tri \SO|ZO|3/TT-BTC cô quyèn dè nghi miàn tièn châm nôp trong traùng hqp Sqp
thiên tai, hôa hoan, tai nan bât ngà, dich bQnh, bênh hiêm nghèo hoàc truùng hop
biit khâ khdng khac.

2.2.Hà so dè nghi miên tièn châm nôp bao gàm:

2.2.1 Vdn bân dè nghi miàn tièn chârn nôp cùa ngu'ài nôp thué, ffong dô cô câc
nôi dung chû yéu sau: tên, m.d sô thué, dia chi cüa nguùi nôp thué; càn ca dè nghi xû
lÿ miàn tiàt charn nôp; sô fièn châm nQp dè nghi mîàn;

2.2.2 Tùy tùng truùng ho. p, hà so dà nghi miàn tièn cham nôp phâi bô sung cdc
tài liêu sau:

Truùng h.op do thiên tai, hod hoqn, tat nan bôt ngà, dich bQnh, phài cô;

i , - Btêh bàn xdc dinh muc dQ, gia tri thiêt hai vè ùi sân ct)a co quan cô thânt
' qryèn nhu Hôi dông dinh giir do Sô Tài chinh thành lâp, hoàc cac côig ty dinh gid

chuyên nghiQp cuttg càp dich vu dinh giô theo hop dàng, hodc Trung târn dinh gia
cùa Sô Tài chlnh;

- [/àn bàn xdc nhân vè t,iêc nguô'i nôp thué cô thiêt hai tai noi xdlt ra thiàt tai,
hôa hoan, tai ngn biit ngà'và thdi diém xay ra thiên tai, hôa hoan, tai nan bât ngà',
dich bênh cûa môt trong cdc co quan, d chuc sau: công or, ,âp xd, phaàng hoàc
UBND câp xd, phu'àng, Ban quân lÿ Khu công nghiQp, Khu ché xuât, Khu kintt té no'i
xay ra th.iên tai, hoà hoan, tai nan bât ngà'hoàc tô chü.c cü.u hô, cuu nqn;

- Hà so'bàt thaàvtg thiêt hai du'o'c co quan bao hiéru châp nhân bài thuà'ng fuéu
,ô);

- Hà so quy dinh trdch nhiênt cùa tô chü'c, ca nhân phâi bàt thu.à'ng fuéu ,ô)14,/ .t.L-/

2



2.3. Mü'c rniên tièn chârn nôp: Tru'àng hop nguài nôp thué gQp thiên tui, hôtt,:hoan, tai nan bât ngà', dich bàth: sô tiên châm nôp dtro'c miên l.lnh trên sô tiên tluê
càn nct tai thoi diêm xày rct thiên tai, hôa hoan, tai nan bât ngà, clich henh t,à sé fièn
cham nQp daqc rniân này không vaot qua gia tri tài sân, hàng hoit bi thiêt hai.

2.4. Thâm quyèn miên tièn chârn nôp: Thù traông co quan tltué dti ban hành
.,..thông bdo tiên chârn nôp cô quyên ban hành quyêt dinh miên tiên châm nôp theo

*àr tô 0\/MTCN (ban hành kèm theo Thông tu sô t56/2013/TT-BTC) dét vô't thông
bao mà minh dd ban hành.

Cuc Thué tinh Hà Nam cung câp thông tin tôi Quÿ doanh nghiêp, Nguùi nôp
thué trên dia bàn. Eè ngh! Bâo Hà Nam, Dài phât thanh và truyèn hinh tinh Hà Nam,
Công thông tin diên tri tinh Hà Nam, dai lÿ thué phôi hqp phô bién, tuyên truyèn.

Quÿ don vi cô thé tim hiéu thêm trên Trang thông tin diên tü Cuc Thué tinh Hà
Nam tai dia chi Website bttp:l/hanam.edt.

Trong quâ trinh thuc hiên, néu cô vuông mâc xin vui lông liên hê co quan thué
truc tiép quân lÿ hoàc theo diên tho4i:

- Cuc Thué: Phông Tuyên truyèn và hô ffo NNT: 0226.3829232 (d/c Ngoan);
0226.3123999 (d/c HuQ, d/c Tùng). Phông Thanh tra kiém tra sô I:0226.3844
(d/c HÇ, d/c Thuong, d/c Tuyên). Phông Thanh tra kiém tra sô 2:0226.3847845 (

Hop; f/c Hu'ong; cl/c Thanh). Phông Quân lÿ nq và cuông ché no thué: 0226.8473
(d/c Anh).

- Chi cuc thué khu vuc Phü Lÿ - Kim Bâng: 0226.3616288; Chi cr,rc thué
vuc Duy Tiên - Lÿ Nhân: 0226.3832537; Chi cuc thué khu vuc Thanh Liêm - B
Luc: 0226.3173645.

Trân trong câm on./

KT. CUC TRTJÔNGNo'i rtltQn:

- Nhu kinh gü'i;

- UBND rinh (dé bâo câo);
-t : . ,:. .

- Tông cuc 'fhuê (dê bâo câo);

- Lânh dao Cuc;
- Câc Phông, Chi cuc Thué;
- Lrru: VT, Web, TTHT.
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