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Bản tin nhanh về thuế Thu nhập doanh nghiệp  
Cập nhật Nghị quyết về việc giảm 30% thuế TNDN cho các doanh 
nghiệp có doanh thu không vượt quá 200 tỷ đồng trong năm 2020  

 

  

Kính gửi Quý Khách hàng, 

 

Ngày 19/06/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị 

quyết về giảm 30% thuế Thu nhập doanh nghiệp 

(“TNDN”) phải nộp của năm 2020 cho các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức 

khác, cụ thể như sau: 

Đối tượng áp dụng: 

Các đối tượng có thu nhập chịu thuế theo quy 

định của luật thuế TNDN và có tổng doanh thu 

năm 2020 không quá 200 tỷ đồng 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 và tổ chức khác được thành 

lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

Hiệu lực thi hành 

• Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành sau 45 

ngày kể từ ngày ký và sẽ được áp dụng cho kỳ 

tính thuế năm 2020; 
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• Chính phủ sẽ ban hành hướng dẫn thi hành 

Nghị quyết; 

• Người nộp thuế sẽ tự xác định số thuế được 

giảm khi tạm nộp thuế TNDN theo quý và 

quyết toán thuế TNDN năm 2020; 

Một số điểm cần hướng dẫn thêm: 

• Việc áp dụng Nghị quyết đối với các doanh 

nghiệp có năm tài chính khác với năm dương 

lịch; 

• Việc quy đổi doanh thu trong trường hợp 

doanh nghiệp hạch toán bằng ngoại tệ; 

• Các thủ tục doanh nghiệp cần thực hiện để 

được giảm thuế (ví dụ: thủ tục kê khai, thông 

báo,…); 

Trong trường hợp Quý Khách hàng có bất kỳ câu 

hỏi, vướng mắc, hoặc muốn trao đổi trực tiếp với 

đội ngũ chuyên gia tư vấn của Deloitte Việt Nam, 

xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
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