
           TỔNG CỤC THUẾ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  
           Số:  8928/TB-CT               TP. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 12  năm  2011 
 
 

THÔNG BÁO 
Về việc thời hạn nộp thuế Quý IV năm 2011 và tháng 01/2012 

 
 
Kính gửi: Các Doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
 
Trong các năm qua, Quý Doanh nghiệp đã cùng ngành thuế thành phố thực 

hiện tốt các Luật thuế; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách nhà nước, 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Nhân dịp đầu năm 2012, Cục Thuế kính chúc Quý Doanh nghiệp An 
Khang, Thịnh Vượng, đạt nhiều thành công trong sản xuất, kinh doanh. 

Do thời hạn kê khai và nộp thuế quý IV/2011 và thuế Môn bài năm 2012 
nhằm vào thời gian nghỉ tết Nguyên đán của cơ quan thuế và Kho bạc Nhà nước 
(được nghỉ tết kể từ ngày 21/01/2012 đến ngày 29/01/2012); Cục Thuế Thành phố 
Hồ Chí Minh đề nghị Quý Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ, nộp thuế theo thời 
hạn như sau: 

1. Thời hạn nộp hồ sơ: 

- Thuế TNDN Quý IV/2011: Chậm nhất ngày 20/01/2012.  

- Thuế GTGT tháng 12/2011: Chậm nhất ngày 20/01/2012. 

- Thuế TNCN tháng 12/2011 hoặc quý IV/2011: Chậm nhất ngày 
20/01/2012. 

- Thuế Môn bài năm 2012: Chậm nhất ngày 20/01/2012. 

2. Thời hạn nộp thuế: 

- Thuế TNDN Quý IV/2010: Chậm nhất ngày 20/01/2012 (Đối với các 
doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế TNDN quý IV/2010 theo quy định). 

- Thuế GTGT tháng 12/2011: Chậm nhất ngày 20/01/2012. 

- Thuế TNCN tháng 12/2011 hoặc quý IV/2011: Chậm nhất ngày 
20/01/2012. 

- Thuế Môn bài năm 2012: Chậm nhất ngày 20/01/2012. 



Cục Thuế thông báo để Quý Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh được biết và thực hiện; đồng thời Cục Thuế mong muốn tiếp tục nhận được 
sự hỗ trợ nhiều hơn nữa của Quý Doanh nghiệp trong việc thực hiện các Luật thuế. 

Trân trọng kính chào, 

                                                                                                                   CỤC TRUỞNG  
Nơi nhận:                        Nguyễn Đình Tấn 
- BLĐ Cục thuế; 
- Các Phòng thuộc Cục;   
- CCT Quận - Huyện; 
- Lưu (HC,THNVDT). 
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