
Truy thu thuế đối với doanh nghiệp xã hội hóa không 
đáp ứng điều kiện ưu đãi
Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế phát sinh từ các hoạt động giáo dục - đào tạo, 
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (sau đây gọi là hoạt động xã hội hóa) thì được hưởng thuế suất 
thuế TNDN ưu đãi 10%, đồng thời được miễn thuế 4-5 năm và giảm thuế trong 9 năm tiếp theo.

Về nguyên tắc, để được hưởng các ưu đãi thuế TNDN, doanh nghiệp trong lĩnh vực xã hội hóa phải đáp ứng 
các điều kiện cụ thể về loại hình, quy mô, tiêu chuẩn của từng hoạt động xã hội hóa. Các điều kiện này được 
quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, gồm Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 
năm 2008, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2013 và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22 
tháng 7 năm 2016. 

Ngày 17 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về việc truy thu 
thuế trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện của các hoạt động xã hội hóa. 

Theo đó, doanh nghiệp xã hội hóa được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại kể từ thời điểm đáp 
ứng các điều kiện quy định tại một trong ba quyết định nêu trên.

Đối với giai đoạn trước khi đáp ứng các điều kiện quy định, doanh nghiệp phải tự kê khai điều chỉnh và nộp bổ 
sung số thuế còn thiếu (nếu có). Doanh nghiệp không phải nộp tiền chậm nộp và tiền phạt nếu nộp bổ sung 
số thuế còn thiếu trước ngày 2 tháng 11 năm 2021. Doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp và tiền phạt (nếu 
có) nếu nộp thuế bổ sung từ ngày 2 tháng 11 năm 2021.

Trường hợp doanh nghiệp không tự kê khai, nộp bổ sung thì cơ quan thuế sẽ tiến hành thanh, kiểm tra và truy 
thu thuế.

Do đó, doanh nghiệp trong các lĩnh vực xã hội hóa cần rà soát lại ưu đãi và kê khai bổ sung thuế TNDN phải 
nộp nếu chưa đáp ứng các quy định hiện hành. Vui lòng liên hệ KPMG để được hỗ trợ về vấn đề này.
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Mọi thông tin trong tài liệu này đều là thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn cho trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng 
cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc người đọc nhận được hoặc sẽ duy trì tính 
chính xác này trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên quyết định hành động dựa trên những thông tin trong tài liệu này nếu không có sự tư vấn phù hợp từ các chuyên gia sau khi 
xem xét từng tình huống cụ thể.
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