
BẢN TIN NHANH THUẾ

© RSM Việt Nam 2021

© RSM Việt Nam 2021

THÔNG TƯ 71/2021/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI 
CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA CHƯA TRUY THU THEO NGHỊ QUYẾT 63/NQ-CP DO BỘ 
TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Một số điểm quan trọng cần lưu ý

BẢN TIN NHANH THUẾ 06/09/2021

Thông tư số 71/2021/TT_BTC có hiệu lực từ 1/11/2021, đồng thời bãi bỏ Điều 24 Thông tư số 
151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa thành lập trước ngày 22/07/2016, có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa, có trách 
nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) như sau: 
• Cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại theo quy định về thuế 
TNDN kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ bao 
gồm: Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008; Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013; Quyết định 
1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016. 
• Cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các quyết định trên thì thực hiện 
kê khai bổ sung số thuế TNDN còn thiếu (nếu có), tự tính số thuế TNDN phải nộp hoặc cơ quan thuế thực 
hiện truy thu đến thời điểm đáp ứng điều kiện tại các quyết định nêu trên. 
• Cơ sở thực hiện xã hội hóa trên nếu có thuế TNDN phát sinh tại mục (2) thì không bị phạt vi phạm pháp 
luật về thuế và không tính tiền chậm nộp tính trên số tiền TNDN tạm thời chưa truy thu cho đến 1/11/2021. 
• Từ ngày 2/11/2021, cơ sở chưa nộp số thuế TNDN tạm thời chưa thu thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên 
số tiền thuế chưa nộp và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế (nếu có).

Xã hội hóa, theo chủ trương của Chính phủ, được hiểu là vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân 
dân, của toàn xã hội nhằm từng bước nâng cao mức hưởng thụ về giáo dục, y tế, văn hóa và sự phát triển 
về thể chất và tinh thần của nhân dân. Xã hội hóa có thể thực hiện thông qua một trong hai phương án: (i) 
doanh nghiệp tư nhân thực hiện dự án đầu tư thông qua liên doanh, liên kết với/hoặc tự mình thành lập 
một cơ sở có đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền hoặc (ii) các cơ sở sự nghiệp công lập huy động vốn, góp vốn, liên doanh, liên kết để thành lập cơ sở 
hoạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền.  
Để mời gọi tham gia hoạt động xã hội hóa, các chính sách hỗ trợ, ưu đãi là điều kiện cần nhưng chưa đủ. 
Nhà nước phải có những cơ chế cụ thể, rõ ràng, minh bạch mới tạo được sự yên tâm và thoải mái cho người 
tham gia hoạt động xã hội hóa. Chính vì vậy, việc bổ khuyết, sửa đổi những điều cần thiết trong các quy 
định hiện hành là đòi hỏi cấp thiết nếu chúng ta thật sự muốn khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà đầu 
tư tư nhân tham gia hoạt động xã hội hóa như Nhà nước chủ trương. 
Do đó, liên quan tới việc đưa ra các quy định về thuế và ưu đãi thuế đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa, ngày 
17/8/2021, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp 
đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo nghị quyết 63/NQ-CP.
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Trong quá trình thực hiện, các Quý doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, trường học gặp vướng mắc xin vui lòng 
liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. 


