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NGHỊ QUYẾT 116/2020/QH14 VỀ GIẢM THUẾ THU
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NỘI DUNG CHÍNH
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.
Bản tin này được cập nhật trên website https://a-c.com.vn
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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;

 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.

Bản tin này được cập nhật trên website https://a-c.com.vn
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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:
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Phó Tổng Giám đốc
+84 28 35 472 972 - Máy lẻ 203
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Bản tin này được cập nhật trên website https://a-c.com.vn
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Bản tin này là thông tin chung chỉ cho mục đích nội bộ nên
không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của tổ
chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp
thông tin chính xác và cập nhật nhanh nhất một cách có thể.
Tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin
này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong
tương lai. Bất cứ ai khi dựa trên thông tin ở đây để áp dụng
vào một trường hợp cụ thể nào đó cần có được sự tư vấn từ
các chuyên viên.
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