
Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật hàng tuần của BLawyers Vietnam, một bản cập 

nhật các tin tức pháp lý cho những ai quan tâm đến các chính sách và quy định của pháp 

luật mới nhất của Việt Nam 

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam sẽ cung cấp đến bạn 03 nội dung sau đây: 

1. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020; 

2. Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ 

của doanh nghiệp cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; và 

3. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách 

hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
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QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

LUẬT ĐẦU TƯ 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP đề ngày 26/3/2021 về quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều Luật đầu tư năm 2020 với những nội dung đáng chú ý sau: 

• Quy định về “khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh” nhằm giúp nhà đầu tư, cơ quan 

nhà nước dễ dàng trong việc xác định khi thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, áp dụng các 

điều kiện phù hợp trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong 

tổ chức kinh tế tại Việt Nam. 

• Ngành, nghề chưa cam kết về tiếp cận thị trường là ngành, nghề mà theo các điều ước quốc tế về đầu 

tư Việt Nam không có cam kết, chưa cam kết hoặc bảo lưu quyền ban hành các biện pháp không phù 

hợp với nghĩa vụ về tiếp cận thị trường, nghĩa vụ đối xử quốc gia hoặc các nghĩa vụ khác về không 

phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại các điều ước 

quốc tế về đầu tư đó. 

• Điều kiện tiếp cận thị trường đối với ngành, nghề chưa cam kết được áp dụng như sau: 

 Trường hợp pháp luật Việt Nam không có quy định hạn chế tiếp cận thị trường đối với ngành, nghề 

đó thì nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước; 

 Trường hợp pháp luật Việt Nam đã có quy định về hạn chế tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước 

ngoài đối với ngành, nghề đó thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam; 

 Quy định về cách áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài đối với các 

ngành nghề Việt Nam chưa cam kết trước và sau thời điểm văn bản  mới có hiệu lực. 

• Bên cạnh quy định đối tượng áp dụng, nguyên tắc áp dụng, Nghị định này còn ban hành Danh mục 

ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài và điều kiện cần đáp ứng khi 

tiếp cận thị trường.   

• Quy định về ưu đãi đầu tư, đặc biệt về dự án đầu tư có quy mô đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên ngoài 

điều kiện thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm thì còn phải đáp ứng điều 

kiện có tổng doanh thu tối thiểu 10.000 tỷ đồng mỗi năm hoặc sử dụng từ 3.000 lao động thường 

xuyên bình quân hằng năm trở lên. 

• Thay đổi, điều chỉnh các quy định về chấp thuận chủ trường đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư 

• Quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài và thủ tục cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

ra nước ngoài đối với dự án thuộc cấp chứng nhận đăng ký đầu tư. 



CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN ĐỐI 

VỚI KHOẢN CHI PHÍ ỦNG HỘ, TÀI TRỢ CỦA DOANH NGHIỆP CHO CÁC 

HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ, MIỄN, GIẢM LÃI, PHÍ, GIỮ NGUYÊN 

NHÓM NỢ NHẰM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH 

COVID-19 

Vào ngày 31/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP với nội dung như sau: 

• Những khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật của doanh nghiệp thông qua các đơn vị nhận ủng 

hộ, tài trợ cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam (được liệt kê trong Nghị định này) sẽ 

được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

• Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm:  

 Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ hoặc văn bản, tài liệu xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ 

ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ; 

 Hóa đơn, chứng từ hợp pháp của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật. 

• Quy định này được áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020 và 2021. 

Vào ngày 02/4/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-NHNN 

sửa đổi bổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN về việc cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ trong bối cảnh Covid-19 với nội dung đáng lưu ý như 

sau: 

• Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“TCTD&CNNN”) cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối 

với số dư nợ của khoản nợ khi đáp ứng đáp ứng đầy đủ các điều kiện được liệt kê tại thông tư, tiêu biểu 

như: 

 Phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính. 

 Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 

31/12/2021. 

 Được TCTD&CNNN đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi 

theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

 Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối 

với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày TCTD&CNNN thực hiện cơ cấu lại thời hạn 

trả nợ. 

• TCTD&CNNN quyết định việc miễn, giảm lãi, phí đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 

10/6/2020 từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ 

trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021 

và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh 

thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. 
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