CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

QUOC HQI
Nghj quyêt so: 1 16/2020/QH14

NGH4 QUYET
ve giam thu thu nhp doanh nghip phãi np cüa näm 2020
LIEN MINH HjW,J4jh nghip, hçrp tác xA, don v s1r nghip và to chfrc khác
A

CONG VAN DN
s6 L4.4k.Q

QUOC HQI

Ngày..2A. thãng ... nãm20..ZQ..
an cufllen pháp rnthc C5ng hôa xâ hç5i chi nghia Vit Nam;

Can cá Luát T chic Quc hôi s6 57/2014/QHJ3;
Can ci Luit Thuê' thu nh2p doanh nghip s 14/2008/QHJ2 dâ du'çrc szra
dói, bô sung mót so diêu theo Luát sO 32/2013/QHJ3 và Luát sO 71/2014/QHJ3;
Sau khi xem xét Ta trInh s 279/TTr-CP ngày 05 tháng 6 nárn 2020 cña
hInh phi; Báo cáo thdm tra s6 2018/BC-UBTCNSJ4 ngày 09 tháng 6 nám
2020 cia Uy ban Tài chIn/i, Ngán sách cüa Quc h5i, Báo cáo giái trInh, tiêp
thu sO 569/Bc-UBTVQHJ4 ngày 18 tháng 6 nám 2020 cza Uy ban ThuOng vy
QuOc hói và kiên cia các vj dcii biéu Quc hói,
QUYET NGH:
EDieu 1. Doi tu'çrng ap diung
Nghj quyt nay áp dirig d1,vói ngithi np thus thu nhp doanh nghip là
to chixc hoat dông san
lthh doành hang hoa, dich vu co thu nhâp chiu thuê
theo quy dinh cüa LUSt Thu thu nEp doanh nghip (sau day gi là doanh
nghip), bao gm:
1. Doanh nghip duçic thành 1p theo quy djnh cüa pháp lut Vit Nam;
2. To chüc dugc thành Ip theo Lust Hqp tác xà;
3. Dan vj s1t nghip duçvc thành 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut Vit Nam;
4. T chüc khác ducc thânh 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut Vit Nam có
hot dng san xu.t, kinh doanh có thu nhp.
Diu 2. Giãm thu thu nhâp doanh nghip
1. Giãm 30% s thu thu nhp doanh nghip phài np cüa näm 2020 dM vOi
trung hçp doanh nghip có tng doanh thu nàm 2020 không qua 200 t) dng.

2. Doanh nghip cn c quy djnh tai khoàn 1 Diu nay d tr xác djnh s
thuê duçic giãm khi tam np thud thu nhp doanh nghip theo qu va quyêt toán
thuê thu nh.p doanh nghip näm 2020.
Diu 3. Diu khoãn thi hành
1. Nghj quy& nay có hiu lirc thi hành sau 45 ngày k tr ngày k vã. áp
dtng cho k' tInh thu nàm 2020.
2. Chinh phU hixrng dn thi hânh Nghj quyêt nay.
Nghj quylt nay duric Qudc hi nzthc Cong hôa xâ h$i chz nghTa Vit Nam
khóa XIV, Ic)) h9p th& 9 thông qua ngày 19 tháng 6 nám 2020.
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VAN PHONG QUOC HQI

SÃO Y BÀN CH!NH

S: 148/SY-VPQH

Ha Nçi, ngày 03 tháng 7 nám 2020

Noi nhn:
- Ban BI thtr Trung uong Dâng;
- Thi ttthng, các Phó Thu ttxàng ChInh phü;
- VPCP, các Bt, co quan ngang BO, co quan thuc CP;
- HDND, UBND các tinh, TP trirc thuc TW;
- VP HDND và Doàn DBQH, VP UBND;
- VPTW và các Ban ci:ia Bang; VP Chü tjch nuâc;
- Chü tjch QH, các PCTQH; Thành viên IJBTVQH;
- Các vj DBQH; Hôi dông Dan tc vã các UB cüa Quc hi;.
- Các Ban cüa UBTVQH; Viên NCLP;
- VPQH, Chü nhim VPQH, các PCNVPQH;
- Tôa an nhân dan tôi cao; VKSNDTC;
- Kim toán Nhà nuàc;
- Uy ban Giãm sat tâi chmnh Quoc gia;
- UBTW Mt trn T quôc Vit Nam;
- Ci quan Trung twng cüa cac doàn the;
- Li.ru: HC, TCNS;
- Epas: 46738
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