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Chính Phủ tiếp tục các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế 
do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Trước tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, làm gián đoạn chuỗi cung ứng 
toàn cầu, ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế, Chính phủ đã và sẽ tiếp tục có những biện pháp về thuế 
nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cụ thể như sau: 
1. Các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 được trừ khi xác định 

thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)
Tiếp theo Nghị quyết 128/2020/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 cho phép doanh nghiệp được tính chi phí được trừ khi xác 
định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho hoạt động phòng, chống dịch 
Covid-19 tại Việt Nam. 
Các chi phí ủng hộ, tài trợ cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

 — Hoạt động tài trợ, ủng hộ phải được thực hiện thông qua các 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.

 — Doanh nghiệp cần chuẩn bị Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo Nghị 
định, hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện tử) 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 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2021 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020 và 
năm 2021.

2. Đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế trong năm 2021
Nhằm mục tiêu hỗ trợ khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thúc đẩy xuất nhập khẩu 
và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định tiếp tục gia 
hạn nộp thuế cho năm 2021, theo đó: 

 — Các loại thuế được gia hạn: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và thuế GTGT của cá nhân kinh 
doanh và tiền thuê đất;

 — Ngoài các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19 được quy định tại Nghị định 
41/2020/NĐ-CP, dự thảo Nghị định đang đề xuất mở rộng thêm đối tượng được gia hạn thời hạn nộp 
thuế bao gồm tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 
các lĩnh vực: 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; Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn với thuế TNDN của 
dầu thô, condensate, khí tự nhiên thu được theo hiệp định, hợp đồng); Hoạt động hỗ trợ khai khoáng; 
Sản xuất đồ uống; Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; Sản xuất hóa chất và sản phẩm 
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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, v.v.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật Quý khách hàng sau khi Nghị định trên được chính thức 
thông qua.
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