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Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

V/v kê khai thuế TNDN đối với
đơn vị sự nghiệp

Kính gửi: Viện phát triển bảo hiểm Việt Nam
(Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội - MST:
0104069359)
Trả lời công văn số 51/PTBH-VP ngày 12/01/2021 của Viện phát triển bảo hiểm Việt
Nam về hướng dẫn kê khai thuế đối với đơn vị sự nghiệp, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như
sau:
- Căn cứ Khoản 1 và Khoản 5 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ
quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung theo Điều 1
Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) quy định như sau:
“Điều 3. Phương pháp tính thuế
1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ
đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh
nghiệp.
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:
Thuế TNDN phải
nộp

= ( Thu nhập tính thuế

-

Phần trích lập quỹ
KH&CN (nếu có)

)x

Thuế suất thuế
TNDN

…
5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động
theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp
trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh
nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập
của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên
doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:
+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.
Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1 %.

+ Đối với hoạt động khác: 2%.”
Căn cứ quy định trên, trường hợp Viện phát triển bảo hiểm Việt Nam là đơn vị sự nghiệp
công lập tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư, nếu đơn vị xác định được doanh thu nhưng
không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì căn cứ vào doanh thu đối
với từng hoạt động cụ thể của đơn vị để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo tỷ
lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:
+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.
Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.
+ Đối với hoạt động khác: 2%
Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể
tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website
http://hanoi.gdt.gov.vn, hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 8 để được hỗ trợ giải
quyết.
hiện./.
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