
 
w w w . h a l e . c o m . v n  Page 1 

LỊCH NỘP BÁO CÁO THUẾ NĂM 2012  

Tháng 12 năm 2011 

Ngày 

20 

• Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN 

thường xuyên tháng 11/2011 

• Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2011 

Ngày 

31 
• Thông báo hủy hóa đơn đã mua của cơ quan thuế  

Tháng 1 năm 2012 

Ngày 

10 

• Thuế môn bài năm 2012 

• Tờ khai thuế môn bài năm 2012 trường hợp công ty thay đổi vốn điều lệ 

Ngày 

20 

• Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN 

thường xuyên tháng 12/2011 

• Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2011 

• Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV năm 2011 

• Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV năm 2011 

Ngày 

30 

• Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2011  

• Thuế TNCN quý IV/2011 

Ngày 

31 

• Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2011 

• Thuế TNDN tạm tính quý IV/2011 

Tháng 2 năm 2012 

Ngày 

20 

• Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN 

thường xuyên tháng 1/2012 

• Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2012 

Tháng 3 năm 2012 

Ngày 

20 

• Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN 

thường xuyên tháng 2/2012 

• Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2012 

Ngày 

30 

• Báo cáo tài chính năm 2011 

• Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2011 

• Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2011 

• Thuế TNDN năm 2011 

Tháng 4 năm 2012 

Ngày 

20 

• Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN 

thường xuyên tháng 3/2012 

• Các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2012 

• Báo cáo sử dụng hóa đơn quý I năm 2012 

Ngày 

30 

• Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2012  

• Thuế TNCN  Quý I/2012 

• Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý I/2012 

• Thuế TNDN tạm tính Quý I/2012 

• Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý I/2011 với doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Tháng 5 năm 2012 

Ngày 

20 

• Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN 

thường xuyên tháng 4/2012 

• Các loại thuế phát sinh trong tháng 4/2012 

Tháng 6 năm 2012 

Ngày 

20 

• Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN 

thường xuyên tháng 5/2012 

• Các loại thuế phát sinh trong tháng 5/2012 
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Tháng 7 năm 2012 

Ngày 

20 

• Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN 

thường xuyên tháng 6/2012 

• Các loại thuế phát sinh trong tháng 6/2012 

• Báo cáo sử dụng hóa đơn quý II/2012 

• Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý II/2012 

Ngày 

30 

• Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2012  

• Thuế TNCN  Quý II/2012 

• Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý II/2012 

• Thuế TNDN tạm tính Quý II/2012 

• Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý II/2011 với doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Tháng 8 năm 2012 

Ngày 

20 

• Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN 

thường xuyên tháng 7/2012 

• Các loại thuế phát sinh trong tháng 7/2012 

Tháng 9 năm 2012 

Ngày 

20 

• Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN 

thường xuyên tháng 8/2012 

• Các loại thuế phát sinh trong tháng 8/2012 

Tháng 10 năm 2012 

Ngày 

20 

• Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN 

thường xuyên tháng 9/2012 

• Các loại thuế phát sinh trong tháng 9/2012 

• Báo cáo sử dụng hóa đơn quý III/2012 

• Báo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý III/2012 

Ngày 

30 

• Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2012  

• Thuế TNCN  Quý III/2012 

• Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý III/2012 

• Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2012 

• Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2011 với doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Tháng 11 năm 2012 

Ngày 

20 

• Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN 

thường xuyên tháng 10/2012 

• Các loại thuế phát sinh trong tháng 10/2012 

Tháng 12 năm 2012 

Ngày 

20 

• Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN 

thường xuyên tháng 11/2012 

• Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2012 

Tháng 1 năm 2013 

Ngày 

10 

• Thuế môn bài năm 2013 

• Tờ khai thuế môn bài năm 2013 trường hợp công ty thay đổi vốn điều lệ 

Ngày 

20 

• Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN 

thường xuyên tháng 12/2012 

• Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2012 

• Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV/2012 

• Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV/2012 

Ngày 

30 

• Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2012 

• Thuế TNCN quý IV/2012 

Ngày 

31 

• Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2012 

• Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2012 

• Hạn nộp Thuế TNDN tạm tính quý IV/2011 đối với các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ 
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Tháng 2 năm 2013 

Ngày 

20 

• Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN 

thường xuyên tháng 1/2013 

• Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2013 

Tháng 3 năm 2013 

Ngày 

20 

• Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN 

thường xuyên tháng 2/2012 

• Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2012 

Ngày 

30 

• Báo cáo tài chính năm 2012 

• Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2012 

• Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2012 

• Thuế TNDN năm 2012 

• Thuế TNCN năm 2012 

 


