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BẢN TIN GỒM NỘI DUNG CHÍNH SAU 

- 19/06/2020 | Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh 

nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự 

nghiệp và tổ chức khác 

 

- 10/08/2020 | Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg giảm tiền thuê đất theo Nghị 

quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ 

 

- 14/08/2020 | Thông tư số 77/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của 

Nghị định 81/2020/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp 

 

- 04/8/2020 | Công văn số 3086/TCT-CS V/v  gia hạn nộp thuế theo Nghị định 

số 41/2020/NĐ-CP 
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NỘI DUNG CHI TIẾT 

19/06/2020 | Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 

phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ 

chức khác. 

Nghị quyết 116 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2020 tại kỳ họp thứ 9 về việc 

giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh 

nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác có tổng doanh thu năm 2020 

không quá 200 tỷ đồng. 

Đối tượng áp dụng là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có 

thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm: 

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

- Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; 

- Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

- Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động 

sản xuất, kinh doanh có thu nhập. 

(Nghị quyết 116/2020/QH14 có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp 

dụng cho kỳ tính thuế năm 2020) 

 

Các vấn đề cần lưu ý: 

- Tiêu chí xác định doanh nghiệp được giảm thuế là tổng doanh thu năm 2020 

không quá 200 tỷ đồng; 

 

- Doanh nghiệp tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020; 
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- Trường hợp năm tài chính khác với năm dương lịch 2020 thì tiêu thức để xác 

định quy mô doanh thu thuộc đối tượng áp dụng và phương pháp tính số thuế 

TNDN được giảm chưa được hướng dẫn cụ thể tại Nghị quyết. Do đó, việc áp 

dụng Nghị quyết đối với các doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương 

lịch cần sự hướng dẫn chi tiết từ Chính phủ. 

 

10/08/2020 | Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 

số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ 

Theo đó, các đối tượng đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo hình thức trả 

tiền thuê đất hàng năm phải ngừng kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020. 

Quy định này không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước 

năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có). 

Mức giảm này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất 

kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu, 

thửa đất đang được nhà nước cho thuê đất. 

Hồ sơ giảm thiền thuê đất bao gồm: 

- Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Quyết định 22/2020; 

- Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền (bản sao). 

(Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 08 năm 2020) 
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14/08/2020 | Thông tư số 77/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị 

định 81/2020/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Cụ thể, Bộ Tài chính hướng dẫn 03 nội dung về phát hành trái phiếu doanh nghiệp 

bao gồm: Chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu; Chế độ 

công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp; Chế độ báo 

cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp 

và tổ chức lưu ký trái phiếu. 

Theo đó, doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước thực hiện công 

bố thông tin trước đợt phát hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi 

nội dung công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại 

Khoản 9 và Khoản 11 Điều 1 Nghị định 81/2020/NĐ-CP. 

Ngoài ra, việc công bố thông tin định kỳ được thực hiện theo năm tài chính như sau: 

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, doanh nghiệp 

thực hiện công bố thông tin định kỳ 06 tháng; Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết 

thúc năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin định kỳ hàng năm. 

(Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 09 năm 2020) 
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04/8/2020 | Công văn số 3086/TCT-CS V/v  gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 

41/2020/NĐ-CP 

Tổng cục thuế hướng dẫn Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện 

Nghị đinh số 41/2020/NĐ-CP gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất:  

1. Gia hạn nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài 

Trường hợp nhà thầu nước ngoài trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế, đáp 

ứng quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP thì thuộc đối tượng được gia 

hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  

Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam là bên mua hàng hóa, dịch vụ 

khấu trừ nộp thay nhà thầu nước ngoài thì số thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài 

không thuộc diện gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

 2. Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

 Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia 

hạn tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán 2019.  

Số thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 được gia hạn không 

bao gồm số thuế TNDN của hoạt động chuyển nhượng bất động sản mà doanh nghiệp 

thực hiện kê khai và nộp thuế theo từng lần phát sinh.  

3. Về gia hạn nộp tiền thuê đất  

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực 

tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức 

trả tiền thuê đất hàng năm có ngành kinh tế, lĩnh vực kinh doanh thuộc ngành nghề 

quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và có hoạt động sản xuất, kinh 
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doanh, phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020 thì thuộc đối tượng gia 

hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Trường hợp không phát sinh doanh thu trong 

năm 2019 hoặc năm 2020 của ngành nghề quy định tại Điều 2 Nghị định số 

41/2020/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-

CP.  

4. Xác định doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ  

Trường hợp đơn vị trực thuộc doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ được gia hạn nộp thuế thì 

đơn vị trực thuộc kê khai số lao động bình quân doanh thu, nguồn vốn theo số liệu kê 

khai của doanh nghiệp.  

5. Về việc gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế 

Trường hợp người nộp thuế phát hiện giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 

đã gửi cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử có sai sót thì người nộp thuế gửi 

giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bổ sung bằng văn bản đồng thời giải 

trình thông tin thay đổi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 
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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN FTAC 
Trụ sở chính: 

Tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 117 – 119 Đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, 
Thành Phố Hồ Chí Minh.  

Văn phòng giao dịch:  
11B Đường Hồng Hà, Phường 2 Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
 

 


