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THUẾ TNDN 

Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ 
khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi 
ủng hộ, tài trợcủa doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống 
dịch Covid-19 

Đối tượng, phạm vi áp dụng  

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt 

động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.  

Nội dung cần chú ý  

Nghị định quy định chi tiết về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 

nghiệp như sau: 

▪ Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 

doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, 

chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

▪ Đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ bao gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; cơ sở y 

tế; đơn vị lực lượng vũ trang; đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao 

nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung; cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí; các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn các cấp ở 

trung ương và địa phương; cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng 

huy động tài trợ; Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; Cổng thông tin điện tử nhân đạo 

quốc gia; quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập, 

hoạt động theo quy định của pháp luật. Các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ có trách nhiệm sử 

dụng, phân phối đúng mục đích của khoản ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống 

dịch Covid-19 đã tiếp nhận.  

▪ Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo 

mẫu ban hành kèm theo Nghị định này hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện từ) 

xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là 

bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ; kèm theo hóa đơn, chứng từ 

hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.  

Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và năm 2021. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2021. 
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QUẢN LÝ THUẾ 

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia 
tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất 
trong năm 2021 

Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh 

nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.  

Đối tượng áp dụng 

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế 

sau:  

▪ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;  

▪ Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có 

liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản 

xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất 

sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim 

loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và 

sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;  

▪ Xây dựng;  

▪ Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất 

bản âm nhạc;  

▪ Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp 

của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);  

▪ Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh 

chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ 

máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và 

thiết bị;  

▪ Thoát nước và xử lý nước thải. 

2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh 

tế sau: 

▪ Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp 

xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;  

▪ Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du 

lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;  



 

 

 

Bản tin thuế tháng 06/2021 

5 

▪ Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các 

hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;  

▪ Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động 

khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;  

▪ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.  

3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp 

hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.  

4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.  

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách 

hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  

Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định 

tại mục 1, mục 2 và mục 3 nói trên là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, 

cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2020 

hoặc năm 2021. 

Thời gian gia hạn nộp thuế được quy định như sau: 

Nghĩa vụ của người nộp thuế Kỳ áp dụng gia hạn Thời gian gia hạn 

Thuế GTGT 

Tháng 3 – Tháng 6 năm 2021 
Quý 1 và Quý 2 năm 2021 

5 tháng 

Tháng 7 năm 2021 4 tháng 

Tháng 8 năm 2021 3 tháng 

Thuế TNDN Quý 1, Quý 2 năm 2021 3 tháng 

Tiền thuê đất Kỳ đầu năm 2021 
6 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 
năm 2021 

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá 

nhân năm 2021 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2021. 

Thông tư số 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong 
quản lý thuế 

Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế của cơ quan thuế các cấp, 

bao gồm: 

▪ Thu thập, xử lý, quản lý, sử dụng thông tin liên quan đến người nộp thuế phục vụ quản lý 

rủi ro. 
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▪ Đánh giá tuân thủ pháp luật thuế và phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế. 

▪ Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế tương ứng với các mức độ tuân thủ pháp 

luật thuế và mức độ rủi ro người nộp thuế.  

Đối tượng áp dụng 

▪ Người nộp thuế. 

▪ Cơ quan thuế. 

▪ Công chức thuế. 

▪ Cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Điều 2 Luật Quản lý 

thuế. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 07 năm 2021. 
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LIÊN HỆ 
Vui lòng truy cập www.caf-vietnam.com để biết thêm thông tin chi tiết. 

 

Ông Nguyễn Xuân Dũng 

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, kế 

toán và chuyển giá 

Tel: (+84) 914.005.541 

Email: dungnx@caf-vietnam.com 

Ông Nguyễn Thanh Mỹ 

Phó Tổng Giám đốc - CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 933.924.202 

Email: mynt@caf-vietnam.com  

Bà Nguyễn Vũ Tường Vy 

Phó Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 914.223.024 / 985.550.708 

Email: mynhu@caf-vietnam.com 

Ông Bùi Quan Minh Đạt 

Phó Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 988.327.534 

Email: datbqm@caf-vietnam.com  

Ông Trịnh Văn Đồng 

Giám đốc tư vấn 

Tư vấn đầu tư, tài chính chính, quản trị rủi ro 

và kiểm toán nội bộ 

Tel: (+84) 938.243.454 

Email: dongtv@caf-vietnam.com 

Ông Nguyễn Đức Tân 

Trưởng văn phòng đại diện Khánh Hòa 

Kiểm toán, tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, kế 

toán và chuyển giá 

Tel: (+84) 918.267.244 

Email: tannd@caf-vietnam.com 

Ông Huỳnh Huy Cường 

Giám đốc kiểm toán – CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 979.358.958 

Email: cuonghh@caf-vietnam.com 

Ông Trần Viết Tú 

Giám đốc kiểm toán – CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 939.828.638 

Email: tutv@caf-vietnam.com 

Bà Bùi Thị Oanh 

Giám đốc Dịch vụ nhân sự 

Tư vấn nhân sự, thuế, kế toán 

Tel: (+84) 967.570.585 

Email: oanhbui@caf-vietnam.com 

Ông Đoàn Quốc Tân 

Trưởng VPĐD tại TP. Huế 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 774.428.844 

Email: hue@caf-vietnam.com 
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Xin Cảm ơn! 

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát và không 

được sử dụng thay cho ý kiến tư vấn của các chuyên viên tư vấn. 

 

© 2021, Công ty TNHH CAF Việt Nam 

 


