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Một số điểm chú ý của Nghị định mới

về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 
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Ngày 19/04/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số

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) và tiền thuê đất trong năm 2021 (sau đây gọi

tắt là “Nghị định 52/2021/NĐ-CP”), có hiệu lực cùng ngày.

Trong bản tin pháp luật này, chúng tôi sẽ trình bày một số

điểm mới chú ý nhất của Nghị định 52/2021/NĐ-CP.



1. Đối tượng áp dụng

• Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất

trong các ngành kinh tế như: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; xây

dựng; vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống …..

(Chi tiết xem tại Khoản 1 và 2 Điều 2 Nghị định 52/2021/NĐ-CP)

• Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản

phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo Nghị định

111/2015/NĐ-CP; sản phẩm cơ khí trọng điểm theo Quyết định số

319/QĐ-TTg.

• Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo Luật Hỗ trợ doanh

nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

• Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện 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.
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2. Thời hạn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
đối với doanh nghiệp, tổ chức
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Nghĩa vụ với Nhà nước Kỳ áp dụng gia hạn Thời gian gia hạn

Thuế GTGT

• Tháng 3 đến Tháng 6/2021

• Quý 1 và Quý 2 năm 2021

05 tháng

• Tháng 7/2021 04 tháng

• Tháng 8/2021 03 tháng

Thuế TNDN • Quý 1 và Quý 2 năm 2021 03 tháng

Tiền thuê đất • Kỳ đầu năm 2021 06 tháng kể từ

ngày 31/05/2021



3. Thời hạn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
đối với hộ kinh doanh, cá nhân
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Nghĩa vụ với Nhà nước Thời gian gia hạn

Thuế GTGT Chậm nhất là ngày

31/12/2021
Thuế TNCN

Tiền thuê đất 06 tháng kể từ ngày

31/05/2021 

(chỉ áp dụng với tiền thuê đất

phải nộp kỳ đầu năm 2021)



4. Trình tự, thủ tục gia hạn
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 Người nộp thuế trực tiếp khai thuế, nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

(gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế, gửi qua điện tử hoặc dịch vụ bưu chính).

 Nếu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng thời điểm nộp hồ

sơ khai thuế thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/07/2021.

 Để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, người nộp

thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy

định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào

ngân sách nhà nước trước ngày 30/07/2021.

 Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan

thuế sau ngày 30/07/2021 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.
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ĐẦU TƯ

• Văn bản hợp nhất 2187/VBHN-BKHĐT năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật

Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

(Ngày hiệu lực: 16/04/2021)

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

• Thông tư 08/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển do Bộ Giao

thông vận tải ban hành

(Ngày hiệu lực: 01/11/2021)

• Thông tư 09/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn do Bộ Giao

thông vận tải ban hành

(Ngày hiệu lực: 01/11/2021)

• Quyết định 600/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm

2019 của Bộ Giao thông vận tải

(Ngày hiệu lực: 20/04/2021)
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TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

• Nghị định 52/2021/NĐ-CP về 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

(Ngày hiệu lực: 19/04/2021)

• Thông tư 28/2021/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 do Bộ Tài chính

ban hành

(Ngày hiệu lực: 01/07/2021)

• Quyết định 649/QĐ-NHNN năm 2021 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hoạt

động tiền tệ thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam

(Ngày hiệu lực: 17/05/2021)

• Quyết định 830/QĐ-BTC năm 2021 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực

tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

(Ngày hiệu lực: 19/04/2021)

• Công điện 05/CĐ-TCT triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP về 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 do Tổng cục Thuế điện ban hành

(Ngày hiệu lực: 20/04/2021)
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XUẤT - NHẬP KHẨU

• Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm

nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối

tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

(Ngày hiệu lực: 02/06/2021)

HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

• Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo

hiểm y tế theo định suất do Bộ Y tế ban hành

(Ngày hiệu lực: 01/07/2021)

• Hướng dẫn 23/HD-VKSTC năm 2021 về kiểm sát biên bản phiên tòa xét xử vụ án hình

sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

(Ngày hiệu lực: 22/04/2021)

• Công điện 06/CĐ-UBND năm 2021 về tạm dừng hoạt động không thiết yếu để phòng,

chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Ngày hiệu lực: 03/05/2021)



Thank You!

0912.254.860

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà HH Office, Số 15
Ngõ 293 Khuất Duy Tiến, Phường Trung
Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.
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