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V/v gia h4n thtii hirn nôp thué và tièn

thrrê dât.

cgNG HOÀ XÂ Hgr CHU Ncsla vrEr NAM
Dôc Iâp - Tg'do - Hqnh phüc

Hà Nam, ngày l0 thdng 7 nàm 2020

Kinh gtii: - l)oanh nghiÇp - Nguùi n§p thué trên dla bàn tinh.
- Bâo Hà Nam.
- Dli phât thanh và truyèn hinh tinh Hà Nam
- Công thông tin diên tü tinh Hà Nam.
- Hôi doanh nghiÇp tré Hà nam; Hôi doanh nghiêp vira và nhô.
- Dai lÿ thué - Công ty CP xüc tién thuong m4i & dàu tu VHT.
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Thsc hiÇn ngh! dinh sô 4ll2O20lE-CP vè viÇc gia h4n thü h4n n§p thué và
tièn thuê aât. ttrtii gian qua Ngành Thué tinh IIà Nam dâ trién khai toi Công dông
Doanh nghiÇp r,à Nguùi ngp thué trên dfa bàn; Dâ pnôi hqp câc ccr quan thông tin
dai clrirng (Dà.i phdt thanh vù truyèn hinh tinh; Bdo Hà Nam: Công thông.tin diÇn
tû tinh Hà Nam) trên dla bàn,' Câc hiêp hôi doanh nghiêp; Dai lÿ thuê...tuyên
truyên hucmg,dân.vê n§i dung Nghi clinh sô 41120201N9-Cp; Huông dâncâch tpcr

lQp và gui Giây dê ngh[ gia hpn nôp thuê và tiên.thuê tlât tôi co quan thuô: Thông
qua phtrcrng thüc tliên tü; Phuong thüc gui tryc tiêp...

. Try vfly, dén thoi diém hiÇn nay co quan thué Hà Nam môi tiép nh$n 461

Giây d9 ngtti gia hqn; Tinh tr4ng Nguùi nQp. thuê chua thr,rc hiÇn tlüng nQi dung
trên (iiây dê nghi gia hpn côn phô biên dân dên co quan thuê không ghi nhân dugc
nÇi dung gia han.

Theo quy dfnh tai Dièu a Ngh! dinh sô 4\|2O20/ND-CP, cu thê:

..." Truàttg h.op Gitiy dè nghi gia hqn nQp thué và fièn thuê dât không nQp

cùng thoi diém nrQp h,à so khai thué thdng(hoac theo quÿ) thi hqn nçp chqm nhât là
ngày 30 thdng 7 nàm 2020, co quan thué vàn thwc hiên gia han nôp thué, tièn thuê
dât cua cdc bÿ phdt sinh Cluqc gia hqn truôc thài diêm nQp Giây dê nghi gia han".

"Néu nguài nQp thué gtri Giây dè nshi gia hon nQp thué và fièn thuê tîât cho

cd. quan thué- .sau 
"iày 

30 thüng 7 nùm 2020 tlù kltong duqc gian ltqn npp thué,

tiên thuê dât thco quy dlnh tai Ngh! dinh nà1,".

Chi côn 20 ngày nüa 1à hét thùi hpn ngp Giây dè nghi gia h4n theo quy
dinh, bàng vàn lrân này Cçc Thué tinh IIà Nam dè nghi:

l. l)oanh nghiÇp và Ngrrài nôp thué kjèm ffa l4i xem cô thu§c dôi.tuqng âp

dung cüa Nghi «linh sô 4ll2020lNil-cp (n;iiu 2); vi§c lâp và gui ciây dè nghi gia
.aY.

hqn nQp thué và tièn thuê dât.

2. Câc co quan thông tin r14i chüng: Dài phât thanh và truyèn hinh tinh Hà
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Nam; Bâo Hà Nam; Công thông tin diÇn tinh Hà Nam ptrOi hqp tuyên truyèn.

3. Câc hiêp hôi doanh nghiÇp; Dai lÿ thué - Công ty CP xüc tién thucrng mai
& dàu tu VHT tiép tuc pfrôi trç'p triên khai tôi doanh nghiÇp và Nguùi nQp thué.

Cuc Thué tinh Hà Nam trân trens./.o ,.9rtv

Noi nhQn:

- Nhu kinh gui;
- UBND tinh (dé bâo oâo);

- Lânh dao Cuc;
- Câc phông, Chi cuc Thué;
- Ltru: VT, Web, TTHT.
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