
Nghị định số 92/2021/ND-CP ban hành ngày 27/10/2021 quy định chi tiết về việc thi hành các chính sách miễn
giảm thuế cho doanh nghiệp, cá nhân chịu tác động của Covid-19 theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ban 
hành ngày 20/10/2021. 
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Phân loại
thuế

Mức giảm/ 
miễn thuế Thời gian Đối tượng

được hưởng Điều kiện hưởng

TNDN

Giảm 30% 
số thuế thu
nhập
doanh
nghiệp
phải nộp

Năm 2021
Doanh nghiệp, 
tổ chức

• Doanh thu năm 2021 không quá 200 tỉ đồng; và

• Doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 (không
áp dụng nếu doanh nghiệp, tổ chức mới thành lập, hợp nhất, 
sáp nhập, chia, tách trong năm 2020, năm 2021)

• Doanh thu được xác định theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 1 
Nghị định 92/2021/ND-CP ngày 27/10/2021 là bao gồm doanh
thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh nhưng không
bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu, doanh thu từ hoạt
động tài chính và thu nhập khác

GTGT

Giảm 30% 
mức thuế
suất thuế
GTGT áp
dụng

01/11/2021-
31/12/2021

Doanh nghiệp, 
tổ chức tính
thuế GTGT 
theo phương
pháp khấu trừ

• Ngành nghề kinh doanh thuộc một trong các lĩnh vực sau: 

1. Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải 
hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ 
ăn uống; dịch vụ 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

2. Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất
chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác
phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch
vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa
khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí (không bao gồm
phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh
doanh theo hình thức trực tuyến)

• Danh mục hàng hóa dịch vụ được giảm mức thuế GTGT căn
cứ theo Phụ lục I kèm theo Nghị định 92/2021/ND-CP ngày
27/10/2021

Giảm 30% 
mức mức
thuế suất
thuế GTGT 
áp dụng

Doanh nghiệp, 
tổ chức tính 
thuế GTGT 
theo phương 
pháp trực tiếp

Các chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được tóm tắt như sau:
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Phân loại
thuế

Mức giảm/ 
miễn thuế Thời gian Đối tượng

được hưởng Điều kiện hưởng

GTGT Miễn thuế Quý 3 và
Quý 4 năm
2021

Hộ, cá nhân
kinh doanh

• Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện 
chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021

• Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố ban hành danh sách Địa 
bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19

• Không áp dụng miễn thuế đối với khoản thu nhập, doanh thu
từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và
dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim
số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số

TNCN Miễn thuế Quý 3 và
Quý 4 năm
2021

Hộ, cá nhân
kinh doanh

Tiền
chậm
nộp

Miễn tiền
chậm nộp

Năm 2020 
và năm
2021

Doanh nghiệp, 
tổ chức

• Của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

• Phát sinh lỗ trong năm 2020 

• Không áp dụng miễn tiền chậm nộp đối với các trường hợp đã
nộp tiền chậm nộp trước thời điểm Nghị quyết số 406/NQ-
UBTVQH15 có hiệu lực thi hành
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Bản tin này chỉ nhằm mục đích thông tin về những quy định pháp luật mới ban hành, không dùng để tư vấn hay áp dụng cho những trường hợp cụ thể. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông
tin một cách chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong tương lai. RSM Việt
Nam cũng như các thành viên trong hệ thống RSM sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của người đọc dựa vào bản tin này. Độc giả nên tham khảo ý
kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể.
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