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Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế
trong năm 2021
Tiếp theo Bản tin nhanh về thuế ngày 7/4/2021 của KPMG về dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế
năm 2021, ngày 19/4/2021, Chính phủ đã chinh thức ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn
nộp thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”), thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”), thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”),
theo đó, mở rộng đáng kể phạm vi đối tượng được hưởng chính sách gia hạn so với năm 2020. Cụ thể:
1. Đối tượng áp dụng
Ngoài các đối tượng áp dụng được quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP, Nghị định 52 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 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, v.v
2. Các loại thuế được gia hạn
(i). Thuế TNDN
•

Người nộp thuế đủ điều kiện sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế thêm 03 tháng kể từ ngày kết thúc
thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN phải nộp trong quý 1 và quý 2 kỳ tính thuế TNDN năm
2021.

•

Việc gia hạn nộp thuế TNDN cũng được áp dụng đối với chi nhánh, đơn vị trực thuộc của người nộp
thuế đủ điều kiện, trừ trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc đó không có hoạt động sản xuất kinh
doanh thuộc ngành nghề, lĩnh vực được gia hạn nộp thuế.

(ii). Thuế GTGT, trừ thuế GTGT nhập khẩu
•

Thời gian gia hạn nộp thuế GTGT được quy định như sau:
– Gia hạn 5 tháng đối với kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 (trường hợp kê khai theo
tháng) và quý 1, quý 2 năm 2021 (trường hợp kê khai theo quý;
– Gia hạn 4 tháng đối với kỳ tính thuế tháng 7/2021; và
– Gia hạn 3 tháng đối với ký tính thuế tháng 8/2021

•

Việc gia hạn nộp thuế GTGT cũng sẽ được áp dụng đối với các chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc của
người nộp thuế đủ điều kiện, trừ trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc đó không có hoạt động sản
xuất kinh doanh thuộc ngành nghề, linh vực được gia hạn nộp thuế.

(iii). Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất
•

Người nộp thuế đủ điều kiện sẽ được gia hạn thời hạn nộp thêm 06 tháng đối với số tiền thuê đất
phải nộp kỳ đầu năm 2021 của người nộp thuế thuê đất trực tiếp từ Nhà nước và trả tiền thuê đất
hàng năm.

(iv). Đối với thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
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•

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đến hết ngày 31/12/2021 đối với số tiền thuế phát sinh
phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh
vực thuộc đối tượng được gia hạn.

3. Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế
•

Người nộp thuế tự xác định và nộp hồ sơ xin gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trực tiếp đến cơ quan
thuế quản lý một lần đối với tất cả các loại thuế áp dụng và tiền thuê đất áp dụng cùng với tờ khai
thuế hàng tháng (hoặc hàng quý) hoặc nộp riêng trước ngày 30 tháng 7 năm 2021.

•

Để được gia hạn nộp thuế đến năm 2021 theo Nghị định 52, người nộp thuế phải nộp đầy đủ số thuế
phải nộp, tiền thuê đất được gia hạn nộp năm 2020 theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp
(nếu có) trước ngày 30 tháng 7 năm 2021.

•

Trong khoảng thời gian được gia hạn thời hạn nộp thuế, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối
với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn.

Nghị định 52 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/4/2021. Vui lòng liên hệ với KPMG nếu quý Công ty cần hỗ trợ
trong quá trình thực hiện nghị định 52.
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