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Bản tin này cập nhật những điểm chính sau:
Gia hạn thời hạn nộp thuế
Một số điểm mới về ưu đãi đầu tư
Một số nội dung mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2021 (NĐ 52) của Chính
phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021.
Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Chính phủ đã ban hành NĐ 52 về gia hạn thời hạn nộp thuế và
tiền thuê đất. Nghị định này quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế Giá trị gia tăng
(GTGT), thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê
đất.
► Đối tượng áp dụng
1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế
sau
o Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
o 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;
o Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm
và xuất bản âm nhạc;
o 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);
o 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
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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;
o Thoát nước và xử lý nước thải.

2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh
tế sau:
o Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt
động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;
o 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;
o 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.
o 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;
o Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.
3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ
trợ ưu tiên phát triển (theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015); sản
phẩm cơ khí trọng điểm (theo Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 15 tháng 03 năm 2018).
4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (theo Luật 04/2017/QH14 và Nghị định 39/2018/NĐ-CP
ngày 11 tháng 03 năm 2018).
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.
Danh mục ngành kinh tế nêu trên được xác định theo Phụ lục I, Quyết định
27/2018/QĐ-TTg
► Thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gia hạn như sau:
 Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu):
o Được gia hạn 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT đối với thuế
GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5, và 6 năm 2021 (quý 1, quý 2
năm 2021 đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý)
o Được gia hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT đối với thuế
GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2021.
o Được gia hạn 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT đối với thuế
GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2021
 Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):
o Được gia hạn 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN đối với số thuế
TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2021
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 Tiền thuê đất
o Được gia hạn 6 tháng kể từ ngày 31 tháng 05 năm 2021 (tức là chậm nhất là ngày
30 tháng 11 năm 2021) đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quy định ở trên đang được Nhà nước cho
thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.
 Hộ gia đình và cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế nêu trên được gia
hạn thời hạn nộp thuế GTGT và thuế TNCN phát sinh phải nộp năm 2021 chậm nhất là
ngày 31 tháng 12 năm 2021.
 Trường hợp sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, trong đó có ngành kinh tế nêu trên thì
doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp.
► Thủ tục gia hạn
o Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và
tiền thuê đất một lần cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc quý) theo
quy định pháp luật về quản lý thuế, và chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2021.
o Để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo NĐ 52, người nộp thuế phải nộp đủ
các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP và
tiền chậm nộp phát sinh tương ứng trước ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Một số điểm mới về ưu đãi đầu tư được giới thiệu trong Nghị định
31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ (NĐ 31)
Chính phủ ban hành NĐ 31 ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020. NĐ 31 thay thế Nghị
định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 (NĐ 118)
So với Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và Danh mục ngành, nghề ưu đãi
đầu tư ban hành kèm theo NĐ 118, Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và
Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Phụ lục II của NĐ 31 có
nhiều thay đổi đáng kể. NĐ 31bổ sung thêm khoảng 20 ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu
tư, và khoảng 50 ngành nghề ưu đãi đầu tư.
NĐ 31 cũng sửa đổi Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
và Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Các Danh mục này được
ban hành tại Phụ lục III của NĐ 31.
NĐ 31 có hiệu lực kể từ ngày ký.
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Công văn 1194/TCT-KK ngày 20 tháng 4 năm 2021 (CV 1194) của Tổng
Cục thuế giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 19/2021/TT-BTC
hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Ngày 20 tháng 4 năm 2021, Tổng Cục thuế (TCT) ban hành CV 1194 giới thiệu các nội
dung mới của Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực
thuế. Sau đây là một số nội dung mới được bổ sung đáng chú ý:
o Bổ sung thủ tục hành chính thuế để người nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử đối
với: xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế; tra soát thông tin nộp thuế; bù trừ tiền
thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; miễn thuế, giảm thuế; miễn tiền chậm nộp;
không tính tiền chậm nộp; khoanh tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền
phạt; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ;
o Bổ sung các phương thức để thực hiện giao dịch thuế điện tử thông qua: (i) Cổng
dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã được kết nối với
Cổng thông tin điện tử của TCT; (ii) Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền khác đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của TCT; (iii) Dịch vụ
thanh toán điện tử của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã kết nối với
Cổng thông tin điện tử của TCT để thực hiện nộp thuế điện tử;
o Quy định nguyên tắc chung: Cơ quan thuế gửi các quyết định, thông báo và văn bản
khác cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử mà NNT đã lựa chọn. Các
quyết định, thông báo và văn bản này đều được lưu trữ trên Cổng thông tin điện tử
của TCT để người nộp thuế có thể tra cứu đầy đủ các quyết định, thông báo, văn
bản mà cơ quan thuế đã gửi;
o Quy định về tính thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử: Thời gian người nộp thuế nộp hồ
sơ được xác định là trong ngày nếu hồ sơ được ký gửi thành công trong khoảng thời
gian từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ của ngày;
o Quy định rõ hơn về thời điểm xác nhận nộp hồ sơ khai thuế đối với hồ sơ khai thuế
có bao gồm tài liệu đính kèm theo được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính
được tính theo ngày người nộp thuế hoàn thành việc nộp đầy đủ hồ sơ theo quy
định;
o Quy định rõ hơn đối với địa chỉ thư điện tử đăng ký khi thực hiện giao dịch điện tử.
Địa chỉ thư điện tử chính thức để nhận tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện
giao dịch điện tử với cơ quan thuế phải đồng nhất với địa chỉ thư điện tử đã đăng ký
thuế trực tiếp với cơ quan thuế hoặc địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan đăng
ký kinh doanh;
o Quy định về việc NNT được đăng ký tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung
gian thanh toán để thực hiện nộp thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của TCT,
tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN;
o Giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử là bắt buộc trong trường hợp
có đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử. Do đó, không còn trường hợp người nộp
thuế chủ động đăng ký ngừng giao dịch điện tử với cơ quan thuế như quy định trước
đây;
o Sửa đổi các biểu mẫu để phù hợp với Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn
thi hành cũng như các nội dung sửa đổi tại Thông tư.
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Liên hệ
Tài liệu này nhằm đưa đến cho quý vị những thông tin tổng quát về một số vấn đề đang
được quan tâm, không được xem như ý kiến tư vấn pháp luật cụ thể. Để biết thêm thông
tin hoặc cần chúng tôi hỗ trợ, xin quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia của FAC.
Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về chúng tôi bằng cách
truy cập trang web http://kiemtoan.net.vn
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