
Tóm tắt hướng dẫn thuế cho các chi phí liên quan đến COVID-19 

Thu nhập chịu thuế
theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế

Chi phí

1. Công văn số 5032/TCT-CS do Tổng cục Thuế ban hành ngày 26/11/2020

Chi phí được trừ
nếu doanh nghiệp ký hợp đồng 
lao động với người lao động 
trong đó có ghi khoản chi về 
tiền nhà do doanh nghiệp trả cho 
người lao động

Chi phí xét nghiệm 
COVID-19
cho chuyên gia
nước ngoài

Chi phí được trừ
tương tự như khoản chi có 
tính chất phúc lợi chi trực tiếp 
cho người lao động 

Thu nhập chịu thuế

Chi phí mua thiết bị y tếChi phí được trừ
tương tự như khoản chi có 
tính chất phúc lợi chi trực tiếp 
cho người lao động 

Thu nhập không chịu thuế
nếu thỏa mãn các điều kiện theo 
quy định

Các khoản tài trợ,
hỗ trợ, đóng góp 
tự nguyện

Chi phí cách  
tại khách sạn 
cho chuyên gia
nước ngoài

(khẩu trang, 
nước sát khuẩn tay, 
một số phụ kiện 
bảo hộ,...)

Covid-19 vaccines 
fund

Tiền lương, tiền công
cho người lao động 
nghỉ trong thời gian 
giãn cách xã hội, 
thời gian chờ việc 
do ảnh hưởng của 
đại dịch COVID-19

Chi phí khấu hao
của tài sản cố định
tạm dừng hoạt động 
do ảnh hưởng của đại dịch 
COVID-19

Chi phí được trừ
nếu đóng góp cho các đơn vị nhận 
ủng hộ, tài trợ theo quy định và có 
đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ

Chi phí được trừ
tương tự như khoản chi 
có tính chất phúc lợi chi trực tiếp 
cho người lao động 

Chi phí được trừ
nếu tài sản cố định tạm dừng 
dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế 
và sau đó được tiếp tục đưa vào 
phục vụ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh
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2. Công văn số 5032/TCT-CS do Tổng cục Thuế ban hành ngày 26/11/2020

3. Công văn số 66297/CT-TTHT do Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành ngày 16/07/2020 

4. Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 và Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 02/06/2021

5. Công văn số 89924/CT-TTHT do Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành ngày 09/10/2020

6. Công văn số 12452/BTC-TCT do Bộ Tài chính ban hành ngày 09/10/2020

Hiện chưa có quy định 
hướng dẫn

Thu nhập chịu thuế

N/A

Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL” hay “Deloitte Toàn cầu”), và mạng lưới các hãng thành viên trên toàn cầu (gọi chung là Tổ chức Deloitte). DTTL và mỗi thành viên trực thuộc là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý, không bị 
ràng buộc lẫn nhau đối với các bên thứ ba. DTTL và mỗi thành viên trực thuộc chỉ chịu trách nhiệm cho hành vi và thiếu sót của mình, chứ không phải chịu trách nhiệm lẫn nhau. DTTL không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng xem tại www.deloitte.com/about  để biết thêm thông tin chi tiết.

Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung và nhằm mục đích tham khảo, do vậy, không một hãng Deloitte Touche Tohmatsu Limited, hay bất kỳ một hãng thành viên hay công ty con (sau đây được gọi chung là “Tổ chức Deloitte”) và các nhân viên của họ được xem là, trong phạm vi nội dung của tài liệu 
này, cung cấp dịch vụ hay đưa ra những ý kiến, tư vấn về chuyên môn cho người đọc. Tài liệu này không cấu thành ý kiến tư vấn đối với người đọc và sẽ không ảnh hưởng đến các ý kiến tư vấn khác do bất kỳ nhân viên của Tổ chức Deloitte cung cấp. Những thông tin thể hiện trong tài liệu này không áp dụng đối 
với các trường hợp riêng biệt của doanh nghiệp. Trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định hay hành động nào có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính hoặc hoạt động kinh doanh, người đọc nên tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn.

Không có tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào (rõ ràng hay ngụ ý) được đưa ra về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin trong tài liệu này, và không một hãng thành viên nào thuộc mạng lưới các công ty Deloitte chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất xảy ra trực tiếp hay gián tiếp do kết quả 
của việc người đọc sử dụng, công bố, phát tán ra bên ngoài hoặc dựa vào tài liệu này để hành động, không hành động hoặc ra bất kỳ quyết định nào. DTTL và mỗi thành viên là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý.  

© 2021 Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam

?

?

Thuế Thu nhập 
cá nhân

Thuế Thu nhập 
doanh nghiệp
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cho Quỹ vắc-xin 
phòng COVID-19

+

+

+


