
[Dự thảo] Nghị quyết của Chính phủ về miễn giảm 50% thuế thu nhập  
doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) 
Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân 
vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành. 

Nghị quyết này sẽ mang lại cho doanh nghiệp và người lao động nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn 
thuế, phí, lệ phí như sau: 

 Giảm 50% thuế TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2020; 

 Miễn, giảm 50% thuế GTGT cho các hàng hóa dịch vụ gặp khó khăn, hàng hóa là nguyên vật liệu để giảm chi phí đầu vào 
cho sản xuất của các doanh nghiệp; 

 Tăng thời gian gia hạn nộp thuế TNDN năm 2019, thuế GTGT, thuế TNCN, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-
CP từ 5 tháng lên 1 năm; 

 Giãn, hoãn nộp thuế khoán cho hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như 
đối với doanh nghiệp; 

 Cho phép chậm nộp một phần thuế xuất khẩu trong thời gian khoảng 5 tháng (đến hết Quý II/2020); 

 Miễn, giảm các khoản phí liên quan đến vận tải như: phí cầu đường, phí cảng biển, phí bảo trì đường bộ, phí dịch vụ  
hàng không; 

 Miễn, giảm lãi suất, chi phí đối với các khoản vay mới và các khoản vay hiện hữu của doanh nghiệp (khoảng 2%), nhất là 
đối với các khoản cho vay trước khi xảy ra dịch bệnh để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc trả các khoản 
vay trước dịch Covid-19 do nguồn thu bị giảm mạnh; 

 Cung cấp các khoản vay ưu đãi về lãi suất cho: (i) các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn chịu thiệt hại nặng do dịch 
Covid-19 (doanh thu Quý I và Quý II/2020 giảm trên 50%, có số lao động đóng bảo hiểm xã hội trên 100 lao động, nộp 
ngân sách cao), thời hạn vay từ 6 - 9 tháng thông qua các ngân hàng thương mại; (ii) các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và 
siêu nhỏ với thời hạn vay từ 3 - 6 tháng thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

 Gia hạn nộp đối với các sắc thuế khác như: thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt,… 

 Giảm 50% lệ phí trước bạ (LPTB) khi đăng ký xe ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến hết năm 2020; 

Riêng với người nước ngoài là các chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật đang làm việc tại các doanh nghiệp, dự án có 
vốn nước ngoài sẽ được xem xét áp dụng thủ tục nhập cảnh đặc biệt và cho gia hạn giấy phép lao động để tạo điều kiện duy 
trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, dự án. 
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Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/04/2020 của Bộ 
Công thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện 
cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch 
Covid-19. 

Bộ Công thương vừa chính thức đồng ý giảm giá điện, gồm 
cả điện sinh hoạt và điện sản xuất kinh doanh để hỗ trợ 
khách hàng trong giai đoạn dịch bệnh. 

Theo đó, giá điện sinh hoạt và giá điện sản xuất kinh doanh 
đều được giảm 10%, áp dụng trong vòng 3 tháng. 

 Đối với điện sinh hoạt, được tính giảm 10% 
cho các bậc từ bậc 1 - 4, bắt đầu giảm từ kỳ ghi 
điện tháng 4 - tháng 6 (tức sẽ tính giảm trên các 
hóa đơn tiền điện xuất trong tháng 5, 6, 7). 

 Đối với điện sản xuất kinh doanh, được 
giảm giá 10% ở tất cả các khung giá giờ cao 
điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm; bắt đầu 
từ kỳ hóa đơn gần nhất kể từ ngày ban hành 
công văn này. 

 Riêng các cơ sở lưu trú du lịch, được giảm 
giá điện từ mức giá áp dụng cho kinh doanh 
xuống bằng mức giá áp dụng cho ngành sản 
xuất sau khi giảm giá. 

Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/05/2020 của Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào 
quỹ hưu trí và tử tuất. 

Công văn hướng dẫn về các trường hợp, điều kiện, thời hạn và 
thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. 

Theo đó, doanh nghiệp sẽ được tạm dừng đóng quỹ hưu 
trí, tử tuất nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

Điều kiện và thủ tục tạm dừng đóng quỹ 
hưu trí, tử tuất 

Giá điện được giảm 10% trong vòng 3 tháng 

 Điều kiện tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất, chỉ cần 
thỏa mãn một trong 3 điều kiện sau: 

- Số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc 
từ 50% trở lên. 

- Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, 
dịch bệnh, mất mùa gây ra. 

- Đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 01/2020 và do ảnh hưởng 
của dịch phải giảm từ 50% số lao động tham gia BHXH trở lên 
(bao gồm: lao động phải nghỉ hẳn và lao động đang tạm hoãn/ 
nghỉ không lương/ ngừng việc từ 14 ngày trở lên). 

Thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất tính từ tháng     
doanh nghiệp có văn bản đề nghị nhưng không quá 12 tháng. 

Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết việc tạm dừng đóng quỹ hưu 
trí, tử tuất thực hiện theo hướng dẫn tại mục 5 Công văn này. 

(i) Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp 
khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, 
suy thoái kinh tế. 

(ii) Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa. 



LƯU Ý: 

“Bản tin này được thực hiện nhằm cung cấp thêm thông tin cho quý khách hàng. Mặc dù chúng tôi rất chú trọng đến vấn đề đảm bảo tính chính 

xác, tuy nhiên những thông tin được cung cấp thông qua bản tin này không mang tính toàn diện tuyệt đối và quý khách hàng nên tham khảo ý 

kiến chuyên môn trước khi áp dụng.” 

Thuê gia công một số công đoạn sản xuất xuất khẩu có được miễn thuế 
nguyên liệu? 

Công văn số 2359/TCHQ-TXNK ngày 13/04/2020 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu để sản xuất      
xuất khẩu (SXXK). 

Trường hợp doanh nghiệp trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu có thuê doanh nghiệp khác gia công/ 
sản xuất một số công đoạn nhưng không thông báo với cơ quan hải quan thì không đáp ứng cơ sở xác định 
hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. 

Theo đó, phần hàng hóa thuê doanh nghiệp khác gia công/sản xuất không được miễn thuế nhập 
khẩu nguyên liệu. 

Theo Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ), 
khi có thay đổi thông tin về cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp phải 
thông báo cho Hải quan trong vòng 3 (ba) ngày làm việc. 

Chính sách gia hạn thuế do Covid-19 không 
áp dụng đối với sắc thuế xuất nhập khẩu 

Công văn số 2422/TCHQ-TXNK ngày 16/04/2020 của Tổng cục Hải 
quan về việc gia hạn thời gian nộp thuế. 

Theo Tổng cục Hải quan, mặc dù Chính phủ đã ban hành chính sách ân 
hạn thuế cho doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại Nghị định số 
41/2020/NĐ-CP. 

Tuy nhiên, các loại thuế được ân hạn CHỈ bao gồm: thuế GTGT (hàng nội địa), 
thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất; không bao gồm 
thuế xuất nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu. 


