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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. 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; 

2. Quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu 

tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; và 

3. Quản lý việc nhập cảnh vào Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19 
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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 

Ngày 19/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, 

thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 bao gồm những nội dung sau: 

Đối với thuế GTGT: 

 

Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT. 

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT nhưng chưa phải 

nộp số thuế GTGT. Thời hạn nộp thuế GTGT được gia hạn như sau: 

 

Đối với thuế TNDN: Thời gian gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế 

TNDN năm 2021 là 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN. 

Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện 

nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

Đối với tiền thuê đất: Thời gian gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất là 06 tháng kể từ ngày 31 

tháng 5 năm 2021. 

Trình tự, thủ tục gia hạn: Người nộp thuế nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và chịu trách nhiệm về tính chính xác của 

việc gia hạn. 

Kỳ tính thuế  Thời gian gia hạn  

Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021  04 tháng  

Quý 1, quý 2 năm 2021  04 tháng  

Tháng 7 năm 2021  04 tháng  

Tháng 8 năm 2021  03 tháng  

Kỳ tính thuế  Thời hạn nộp thuế chậm nhất 

Tháng 3 năm 2021  Ngày 20/9/2021  

Tháng 4 năm 2021  Ngày 20/10/2021  

Tháng 5 năm 2021  Ngày 20/11/2021  

Tháng 6 năm 2021  Ngày 20/12/2021  

Tháng 7 năm 2021  Ngày 20/12/2021  

Tháng 8 năm 2021  Ngày 20/12/2021  

Quý 1 năm 2021  Ngày 30/9/2021  

Quý 2 năm 2021  Ngày 31/12/2021  
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QUY ĐỊNH VỀ MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG 

ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM, ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI VÀ XÚC 

TIẾN ĐẦU TƯ 

Ngày 9/4/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT để quy định về 

mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài 

và xúc tiến đầu tư. Một số điểm đáng lưu ý như sau: 

Mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến từng lĩnh vực được quy định trong từng phụ lục:  

• Liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam: Phụ lục A 

• Liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài: Phụ lục B 

• Liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư: Phụ lục C 

Cách ký các văn bản, báo cáo được hướng dẫn như sau: 

• Trường hợp đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam: trước khi thành lập tổ chức kinh 

tế, nhà đầu tư ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư; sau khi thành lập tổ chức kinh tế, người đại điện có 

thẩm quyền theo pháp luật của tổ chức kinh tế ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư. 

• Trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Việt Nam: nhà đầu tư nước 

ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và người đại điện có thẩm quyền theo pháp luật của tổ 

chức kinh tế được đầu tư vào cùng ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư. 

• Trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam: các bên tham gia hợp đồng 

hợp tác kinh doanh ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư và các văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư. 

• Nhà đầu tư, quy định tại Điều 68 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, ký các văn bản và báo cáo liên quan đến 

hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. 

QUẢN LÝ VIỆC NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

Ngày 16/4/2021, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã ban hành công văn số 

2924/CV-BCĐ về việc quản lý đối với các trường hợp thân nhân chuyên gia xin nhập cảnh Việt Nam để 

phòng chống dịch COVID-19 với nội dung đáng chú ý như sau: 

Các trường hợp là thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) của các nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay 

nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (gọi chung là chuyên gia) nhập cảnh Việt Nam để làm việc, việc quản lý 

sẽ được áp dụng như là đối với các chuyên gia. Theo đó, UBND cấp tỉnh quyết định danh sách thân nhân các 

chuyên gia sẽ được nhập cảnh, gửi danh sách cho Bộ Công An (Cục xuất nhập cảnh) để xem xét, giải quyết và 

bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch trước, trong và sau khi nhập cảnh. 

8th F, Huy Son 1 Bd., 7-9-11 Mai Thi Luu St., Da Kao 
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