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Doanh nghi�p có doanh thu d!"i 200 t% VND đ!'c gi(m 
30% thu, thu nh-p 

Ngày 19/06/2020, Qu�c h�i đã bi�u quy�t thông qua Ngh� quy�t v  gi!m thu� thu 
nh#p doanh nghi'p (TNDN) ph!i n�p c,a n-m 2020 đ�i v.i doanh nghi'p, h/p tác 
xã, đơn v� s4 nghi'p và t5 ch6c khác. 

Đây là m�t trong nh=ng chính sách h? tr/ các doanh nghi'p trong nư.c vư/t qua khó 
kh-n do tác đ�ng c,a đBi d�ch COVID-19. 

Theo đó, các doanh nghi'p có t5ng doanh thu n-m 2020 không quá 200 tI đJng sK 
đư/c gi!m 30% s� thu� thu nh#p doanh nghi'p ph!i n�p c,a n-m 2020. 

Ngh� quy�t này sK có hi'u l4c thi hành sau 45 ngày k� tP ngày ký và áp dRng cho kS 
tính thu� n-m 2020. Qu�c h�i giao Chính ph, hư.ng dTn thi hành Ngh� quy�t này.  

T. ngày 01/07/2020, ng!5i n6p thu, có thêm 3 quy9n  

Khi Lu#t Qu!n lý thu� n-m 2019 (sWa đ5i, b5 sung) có hi'u l4c tP ngày 01/07/2020, 
ngưYi n�p thu� có nhi u quy n hơn so v.i quy đ�nh hi'n hành. 

Các quy�n m�i bao g�m: 

1. Không b� xW phBt vi phBm hành chính v  thu�, không tính ti n ch#m n�p đ�i v.i 
trưYng h/p do ngưYi n�p thu� th4c hi'n theo v-n b!n hư.ng dTn và quy�t đ�nh xW lý 
c,a cơ quan thu�, cơ quan nhà nư.c có thZm quy n liên quan đ�n n�i dung xác đ�nh 
ngh\a vR thu� c,a ngưYi n�p thu�. 

2. Đư/c tra c6u, xem, in toàn b� ch6ng tP đi'n tW mà mình đã gWi đ�n c5ng thông tin 
đi'n tW c,a cơ quan qu!n lý thu� theo quy đ�nh c,a Lu#t này và pháp lu#t v  giao 
d�ch đi'n tW. 

3. Đư/c sW dRng ch6ng tP đi'n tW trong giao d�ch v.i cơ quan qu!n lý thu� và cơ 
quan, t5 ch6c có liên quan. 

Ngoài quy n m.i nêu trên, các quy n khác c,a ngưYi n�p thu� vTn gi= nguyên theo 
lu#t c^.  

Lu#t Qu!n lý thu� n-m 2019 thay th� cho Lu#t Qu!n lý thu� n-m 2006 (đã đư/c sWa 
đ5i, b5 sung).  

 Công v-n s� 6337/BTC-HCNS 

 Ngh� đ�nh s� 68/2020/NĐ-CP  

 Ngh� quy�t s� 954/2020/UBTVQH14 
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Ng��i n�p thu� đ��c khai b! sung h� sơ khai quy�t toán thu� thu nh$p doanh nghi&p n'm 2017; n'm 2018 đ- xác đ/nh 
chi phí lãi vay, s5 thu� thu nh$p doanh nghi&p ph6i n�p t�ơng 7ng (n�u có) và n�p cho cơ quan thu� qu6n lý tr=c ti�p 
tr��c ngày 01 tháng 01 n'm 2021.  

TrưYng h/p sau khi khai b5 sung, s� thu� thu nh#p doanh nghi'p gi!m thì sK đư/c gi!m 
s� ti n thu� ph!i n�p tương 6ng (n�u có). NgưYi n�p thu� có s� ti n thu� thu nh#p    
doanh nghi'p, ti n ch#m n�p đã n�p ngân sách nhà nư.c l.n hơn s� ti n thu� thu nh#p 
doanh nghi'p, ti n ch#m n�p đã xác đ�nh lBi thì phgn chênh l'ch đư/c bù trP vào s� 
thu� thu nh#p doanh nghi'p trong n-m 2020.  

TrưYng h/p s� thu� thu nh#p doanh nghi'p trong n-m 2020 không đ, bù trP h�t thì 
phgn còn lBi đư/c bù trP vào thu� thu nh#p doanh nghi'p ph!i n�p trong các n-m ti�p 
theo nhưng t�i đa không quá 05 n-m k� tP n-m 2020. K�t thúc thYi hBn trên, không xW 
lý s� thu� còn lBi chưa bù trP h�t. 

Ngh� đ�nh s� 68/2020/NĐ-CP chính th6c có hi'u l4c thi hành tP ngày 24/06/2020 và áp 
dRng cho kS tính thu� TNDN n-m 2019.  

Chính ph, vPa ban hành Ngh� đ�nh s� 68/2020/NĐ-CP sWa 
đ5i, b5 sung kho!n 3 Đi u 8 Ngh� đ�nh s� 20/2017/NĐ-CP 
v  qu!n lý thu� đ�i v.i doanh nghi'p có giao d�ch liên k�t. 

Theo đó, t5ng chi phí lãi vay đư/c trP khi xác đ�nh thu 
nh#p ch�u thu� thu nh#p doanh nghi'p đ�i v.i doanh 
nghi'p có giao d�ch liên k�t: 

 T5ng chi phí lãi vay (sau khi trP lãi ti n gWi và lãi cho 
vay) phát sinh trong kS đư/c trP khi xác đ�nh thu nh#p 

ch�u thu� TNDN không v!'t quá 30% c,a t5ng l/i 
nhu#n thugn tP hoBt đ�ng kinh doanh trong kS c�ng 
chi phí lãi vay (sau khi trP lãi ti n gWi và lãi cho vay) 
phát sinh trong kS c�ng chi phí khlu hao phát sinh 
trong kS. 

(Trư.c đây, t5ng chi phí lãi vay phát sinh trong kS c,a 
ngưYi n�p thu� đư/c trP khi xác đ�nh thu nh#p ch�u thu� 
TNDN không vư/t quá 20% c,a t5ng l/i nhu#n thugn tP 
hoBt đ�ng kinh doanh c�ng v.i chi phí lãi vay, chi phí khlu 
hao trong kS c,a ngưYi n�p thu�). 

 Phgn chi phí lãi vay không đư/c trP theo quy đ�nh tBi 
đi�m a kho!n 3 Đi u 8 Ngh� đ�nh s� 20/2017/NĐ-CP 
(đư/c sWa đ5i tBi Đi u 1 Ngh� đ�nh s� 68/2020/NĐ-CP) 
đư/c chuy�n sang kS tính thu� ti�p theo khi xác đ�nh 
t5ng chi phí lãi vay đư/c trP trong trưYng h/p t5ng chi 
phí lãi vay phát sinh đư/c trP c,a kS tính thu� ti�p 
theo thlp hơn m6c quy đ�nh tBi đi�m a kho!n 3 Đi u 
8 Ngh� đ�nh s� 20/2017/NĐ-CP (đư/c sWa đ5i tBi Đi u 
1 Ngh� đ�nh s� 68/2020/NĐ-CP). ThYi gian chuy�n chi 
phí lãi vay tính liên tRc không quá 05 n-m k� tP n-m 
ti�p sau n-m phát sinh chi phí lãi vay không đư/c trP. 

  

Nâng mBc chi phí lãi vay đ!'c tr. lên 30%  
khi tính thu, thu nh-p doanh nghi�p 
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Ngh� quy�t s� 954/2020/UBTVQH14 do my ban ThưYng vR Qu�c h�i 
ban hành v  đi u chInh m6c gi!m trP gia c!nh c,a thu� TNCN có hi'u 
l4c tP 01/07/2020 và áp dRng tP kS tính thu� n-m 2020. Theo đó, m6c 
gi!m trP gia c!nh quy đ�nh tBi Lu#t Thu� thu nh#p cá nhân đư/c đi u 
chInh như sau: 

 M6c gi!m trP đ�i v.i đ�i tư/ng n�p thu� là 11 tri'u đJng/tháng (132 
tri'u đJng/n-m); 

 M6c gi!m trP đ�i v.i m?i ngưYi phR thu�c là 4,4 tri'u đJng/tháng. 

Như v#y, m6c gi!m trP đ�i v.i đ�i tư/ng n�p thu� t-ng 2 tri'u đJng/
tháng và m6c gi!m trP đ�i v.i m?i ngưYi phR thu�c t-ng 0,8 tri'u đJng/
tháng so v.i quy đ�nh c^. 

Đ� hư.ng dTn ngưYi n�p thu� th4c hi'n kê khai thu� theo m6c gi!m trP 
gia c!nh m.i, T5ng cRc Thu� đã có công v-n hư.ng dTn th4c hi'n Ngh� 
quy�t s� 954/2020/UBTVQH14 v  đi u chInh m6c gi!m trP gia c!nh 
c,a thu� TNCN. 

Công v-n nêu rõ, đ�i v.i ngưYi n�p thu� thu�c di'n khai thu� theo 
tháng thì sK th4c hi'n kê khai thu� và tBm n�p thu� TNCN tP ti n lương, 
ti n công theo m6c gi!m trP gia c!nh m.i k� tP kS khai thu� TNCN tBm 
tính tháng 07/2020 (hBn n�p tY khai là ngày 20/08/2020). 

Còn đ�i v.i ngưYi n�p thu� thu�c di'n khai thu� theo quý thì sK th4c 
hi'n tP kS khai thu� thu nh#p cá nhân tBm tính quý 3/2020 (hBn n�p tY 
khai là ngày 30/10/2020). 

T5ng cRc Thu� quy đ�nh, trưYng 
h/p các tháng/quý thu�c kS tính 
thu� n-m 2020 ngưYi n�p thu� đã 
tBm n�p thu� thu nh#p cá nhân tP 
ti n lương, ti n công theo m6c 
gi!m trP gia c!nh theo quy đ�nh tBi 
kho!n 1 Đi u 19 Lu#t Thu� TNCN 
s� 04/2007/QH12 đã đư/c sWa 
đ5i, b5 sung m�t s� đi u theo Lu#t 
s� 26/2012/QH13 (9 tri'u đJng/
tháng đ�i v.i ngưYi n�p thu� và 
3,6 tri'u đJng/tháng đ�i v.i m?i 
ngưYi phR thu�c) thì xác đ�nh lBi 
s� thu� thu nh#p cá nhân ph!i 
n�p trong kS tính thu� n-m 2020 
theo m6c gi!m trP gia c!nh quy 
đ�nh tBi Đi u 1 Ngh� quy�t s� 
954/2020/UBTVQH14 khi quy�t 
toán thu� thu nh#p cá nhân. 

Các trưYng h/p đã tBm n�p thu� 
theo m6c gi!m trP gia c!nh đư/c 
xác đ�nh tBi kho!n 1 Đi u 19 Lu#t 
Thu� thu nh#p cá nhân 2007 (sWa 
đ5i n-m 2012) đư/c xác đ�nh lBi 
s� thu� TNCN ph!i n�p theo m6c 
gi!m trP gia c!nh quy đ�nh tBi 
Ngh� quy�t này khi quy�t toán 
thu� TNCN n-m 2020. 

T. ngày 01/07/2020, thu nh-p 11 tri�u đGng m"i 
ph(i đóng thu, thu nh-p cá nhân  
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THm d.ng đóng BHXH do dJch Covid không  
bLt bu6c ph(i chBng minh bJ thi�t hHi 50% tài s(n 

Công v-n s� 6337/BTC-HCNS ngày 29/05/2020 c,a B� Tài chính hư.ng 
dTn hJ sơ xác nh#n tBm dPng đóng vào quq hưu trí, tW tult. 

B� Tài chính cho rrng vi'c tBm dPng đóng BHXH do !nh hưsng c,a đBi 
d�ch Covid th4c hi'n theo Ngh� quy�t s� 42/NQ-CP, không áp dRng theo 
quy đ�nh v  tBm dPng đóng BHXH c,a Ngh� đ�nh s� 115/2015/NĐ-CP 
(Đi u 16). 

Theo đó, doanh nghi'p sK đư/c tBm dPng đóng BHXH t�i đa 12 tháng n�u 
có ít nhlt 50% lao đ�ng b� bu�c ph!i ngPng vi'c, nghI không lương hotc 
hoãn h/p đJng lao đ�ng, không nhlt thi�t ph!i b� thi't hBi v  tài s!n ít nhlt 
50% như quy đ�nh tBi đi�m b Kho!n 2 Đi u 16 Ngh� đ�nh s� 115/20145/
NĐ-CP.  

Chính ph@ đã ban hành Ngh/ quy�t s5 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 v� các bi&n pháp hG tr� ng��i dân gIp khó 
kh'n do đJi d/ch COVID-19, trong đó đã có quy đ/nh: Ng��i sO dPng lao đ�ng b/ 6nh h�Qng bQi đJi d/ch     
Covid-19 dRn đ�n ph6i gi6m tS 50% lao đ�ng tham gia b6o hi-m xã h�i trQ lên so v�i th�i đi-m cơ quan có thWm 
quy�n công b5 d/ch (k- c6 lao đ�ng ngSng vi&c, tJm hoãn th=c hi&n h�p đ�ng lao đ�ng, thYa thu$n nghZ không 
h�Qng l�ơng) thì ng��i lao đ�ng và ng��i sO dPng lao đ�ng đ��c tJm dSng đóng vào qu\ h�u trí và tO tu]t t5i đa 
không quá 12 tháng.  
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LOU Ý: 
“B!n tin này đư/c th4c hi'n nhrm cung clp thêm thông tin cho quý khách hàng. Mtc dù chúng tôi rlt chú trvng đ�n vln đ  đ!m b!o tính chính xác, 
tuy nhiên nh=ng thông tin đư/c cung clp thông qua b!n tin này không mang tính toàn di'n tuy't đ�i và quý khách hàng nên tham kh!o ý ki�n 

chuyên môn trư.c khi áp dRng.” 


