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Sơ lược

Với tình hình dịch COVID-19 hiện tại, các công ty Việt Nam đã và đang phát sinh một số chi phí để hỗ trợ và tuân thủ yêu 

cầu phòng chống dịch COVID-19, trong đó bao gồm các khoản chi phí chủ yếu như sau:

• Chi phí cách ly tập trung cho các chuyên gia nước ngoài.

• Chi phí xét nghiệm, khám, điều trị COVID-19 cho các chuyên gia nước ngoài. 

• Chi cho người lao động bị ảnh hưởng trong thời gian giãn cách xã hội do COVID-19. 

• Chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. 

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

Quy định hiện hành chưa đưa ra hướng dẫn cụ thể về cách xử lý thuế đối với các nhóm chi phí này. Tuy nhiên, PwC xin 

được tóm tắt Nghị quyết và một số công văn hướng dẫn của Tổng cục thuế và một số cục thuế địa phương để quý độc 

giả tham khảo.

Cách xử lý về thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với

một số chi phí phát sinh liên quan đến dịch COVID-19 
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Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ

Theo Nghị quyết này, Bộ Tài chính sẽ dự thảo một Nghị định nhằm cho phép hạch toán chi phí đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho 

các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2020 và 2021 theo chủ trương của Quốc hội tại Khoản 8 Điều 3 Nghị quyết số 

128/2020/QH14. Nghị định dự kiến sẽ trình Chính Phủ xem xét trong tháng 1/2021. PwC sẽ cập nhật cho quý độc giả khi Nghị định này 

được ban hành.

Công văn số 5032/TCT-CS của Tổng cục thuế gửi Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Cục thuế Bình Dương

- Chi phí cách ly cho các chuyên gia nước ngoài tại khách sạn, cơ sở cách ly sẽ được tính là chi phí được trừ cho mục đích thuế TNDN 

nếu:

(i) có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định; và

(ii) trên hợp đồng lao động giữa Công ty và chuyên gia người nước ngoài có đề cập đến việc Công ty sẽ chi trả tiền nhà ở cho

chuyên gia.

- Chi phí xét nghiệm COVID-19 cho các chuyên gia được coi là khoản chi mang tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động và

đươc tính là chi phí được trừ cho mục đích thuế TNDN theo mức khống chế nếu thực hiện theo quy định tại Điểm 2.30 Khoản 2 Điều 6 

Thông tư 78/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4, Thông tư 96/2015).

Các quy định, hướng dẫn đáng lưu ý
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Công văn 12452 ngày 9/10/2020 của Tổng Cục Thuế gửi một doanh nghiệp tại

Hải Phòng

• Cách xử lý về thuế TNDN đối với chi phí khấu hao tài sản cố định tạm dừng hoạt 

động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

- Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn tới nhu cầu thị trường sụt giảm, doanh 

nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 9 

tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh thì thuộc trường hợp tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ quy định tại 

điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015 của Bộ Tài chính, do đó doanh 

nghiệp được trích khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng và được tính 

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

Một số công văn hướng dẫn của các cục thuế địa phương

• Công văn 89924 ngày 9/10/2020 của Cục thuế Hà Nội

- Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công trả cho người

lao động nghỉ trong thời gian giãn cách xã hội, thời gian chờ việc do ảnh hưởng của

dịch COVID-19: được tính vào chi phí được trừ cho mục đích thuế TNDN nếu các

khoản chi đáp ứng các điều kiện theo quy định. 

• Công văn 97748 ngày 10/11/2020 của Cục thuế Hà Nội

- Chi phí cách ly người nước ngoài là Tổng Giám đốc công ty TNHH một thành viên

(không do cá nhân làm chủ) được xem là chi phúc lợi cho nhân viên và được trừ cho

mục đích thuế TNDN nếu các khoản chi đáp ứng các điều kiện theo quy định.  
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Liên hệ

Tài liệu này nhằm đưa đến cho quý vị những thông tin tổng quát về một số vấn đề đang được quan tâm,

không được xem như ý kiến tư vấn pháp luật cụ thể. Để biết thêm thông tin, xin quý vị vui lòng liên hệ với: 

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc

nguyen.thanh.trung@pwc.com

+84 28 3823 0796, máy lẻ: 1513

Nghiêm Hoàng Lan

Phó Tổng Giám đốc

nghiem.hoang.lan@pwc.com

+84 24 39462246, máy lẻ: 1510 

Văn phòng TP.HCM

Văn phòng Hà Nội

Annett Perschmann-Taubert

Phó Tổng Giám đốc

annett.perschmann@pwc.com 

+84 28 3824 0113

Nguyễn Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc

n.huong.giang@pwc.com

+84 24 3946 2246, máy lẻ: 1502
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Tại PwC Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng uy tín trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan trọng. Chúng tôi là thành viên của mạng lưới các công ty PwC tại 155 quốc gia với hơn 284.000

nhân viên luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính, tư vấn thuế và pháp lý chất lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về

chúng tôi bằng cách truy cập trang web www.pwc.com/vn.
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