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- Doanh nghiêp - Nguôi nôp thué ffên dia bàn rinh;
- Bâo Hà Nam;
- Dài phât thanh và truyèn hinh tinh Hà Nam;
- Công thông tin diên tu tinh Hà Nam;
- Sô Tu phâp Hà Nam;
- Sô Thông tin và truyèn thông Hà Nam;
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Thsc hiÇn Nghi quyét sO S+nVq-CP cüa Chinh phü vè câc nhiÇm vu giâi phâp
tiép tuc thâo gô khô khàn cho sân xuât kinh doanh, thüc dây giâi ngân vôn dàu tu
công và bâo dâm trât tg an toàn xâ hôi trong bôi cânh dai dfch Covid - 19. Theo dô
câc nhiêm vu, giâi phâp cu thé trong linh vuc thué, Nghi quyét dâ dè câp: (1) Giâm
15% tièn thuê dât phâi nQp cüa nàm 2020 OOI vOi doanh nghiêp, tô chüc, hQ gia
dinh, câ nhân clang dugc Nhà nuôc cho thuê dât trWc tiép theo Quyét dhh, Hqp
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dông cüa co quan nhà nuôc cô thâm quyên duôi hinh thirc trâ tiên thuê dât hàng
nàm phâi ngring sân xuât kinh cloanh tlo ântr huông cüa dich Covid - 19; (2) Giâm

,l

50% lç phi truôc ba khi dàng ky ô tô sân xuât ho{c lâp râp trong nuôc tôi hêt nàm
2020 nhàm kich thich tiêu dùng trong nuôc; (3) Quy dinh müc thué bào vê môi

-4.truùng dôi vcri nhiôn liêu bay bàng 70Yo muc thuê quy dirrh tai Nghi quyêt sô

57912018/UBT\/QH14 ngày 26191?018 dén hét ngày 3rltzl2020; (a) Miën tièn câp
quyen khai thâc tài nguyên nuôc Aôi vOi doanh nghiêp khai thâc nuôc dé sân 

^uât,2020; (5) Giàm 30% thué thu nhkinh doanh trong nàm
cüa nàm 2020 AOi vcyi doanh nghiêp nhô và siêu nhô dê

Qp doanh nghiêp
hô trq trong bôi

phâi nôp
cânh

dich Covid - 19....

Dé giüp câc doanh nghiêp và nguùi nôp thué
thuc hiên tôt nôi dung chinh sâch thuê nêu trên, C
rx A

dân, cung câp mQt sô nQi dung cu thê nhu sau:

1. Giâm 15% tièn thuê dât phâi nQp cüa nàm 2020: Ngày 101812020, Tirü
tuông Chinh phü dâ ban hành Quyét dfnh sô 22l2O20lQD-TTg, theo d6 dâ quy
dinh:

- Dôi tugng âp dung: Doanh nghiêp, tô chric, hô gia dinh., câ nhân dang dugc
Nhà nuôc cho thuê dât truc tiêp theo Quyêt dinh hoàc Hçrp dông cüa co quan nhà

nuôc c6 thâm quyên duôi hinh thüc trâ tiên thuê dât hàng nàm phâi ngirng sân xuât
kinh doanh tri 15 ngày trô lên do ânh huông cüa dlch Covid-L9 (sau dây gçi là
nguài thuê diit).

- Mric giâm tièn thuê dât: Giâm 15% tièn thuê dât phâi nôp cüa nàm 2020.
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- Hô so giârn tièn thuê dât:

+ Giây dè nghf giâm tièn thuê dât nam 2O2O cüa nguoi thuê clât theo Mâu tai
Phu luc ban hành kèm theo Quyét dinh sô 22l2O20lQD-TTg.

+ Quyét dinh cho thuê dât hoàc Hqp dàng thuê dât cüa co quan nhà nuôc cô

thâm quyèn (bàn sao).

- Trinh tg, thü tpc giâm tièn thuê ilât:

+ Nguùi thuê dât nôp 01 bô hà scr dè nghi giâm tièn thuê diit @àng phu'o'ng

thuc diên tu hoàc phuong thûc khac) cho co quan thué, Ban Quân 1ÿ Khu kinh- té,
Ban Quân lÿ Khu công nghe cao, co quan khâc theo quy dinh cüa phâp luât lé'tri
thùi diém Quyét dinh này cô hiêu luc thi hành dén hét ngày 3111212020; truong
hqp nôp hà so tir ngày Oll)ll202l trô vè sau thi không dugc giâm tièn thuê dât
theo quy clinh cüa Quyét dfnh này;

+ Càn cir hô so giâm tiên thuê clât do nguü thuê dât nôp theo quy dinh; không
quâ20 ngày té ttr ngày nhân dü hà so hçrp 1ê theo quy dinh tAi Quyét dinh này, co

, ',iquan cô thâm quyên xâc dinh sô tiên thuê dât dugc giâm và ban hành Quyêt dinh
giâm tièn thuê dât theo quy dlnh tpi phâp luQt vè thu tièn thrrê dât;

+ Truùng hqp nguü thuê clât dâ duoc co quan cô thâm quyèn quyét dinh
giâm tièn thuê dât theo quy dinh cüa Quyét dinh này nhtmg sau dô phât hiên qua
thanh tra, kiêm tra viêc nguü thuê dât không thuQc truùng hqp dugc giâm tièn
thuê dât theo Quyét Ainf, 22l2O20lQD-TTg thi ngucri thuê dât phâi hoàn trâ ngân
sâch nhà nuôc sO tièn thuê <lât dâ dugc giâm và tièn chQm n§p tinh trên sô tièn
dugc giâm theo quy dinh cüa phâp luât vè quân lÿ thué.

+ Truùng hqp nguoi thuê dât dâ nôp tièn thuê dât cüa nâm 2020 mà sau khi
cg quan c6-thâm quyè, xâc dlnh và quyét dfnh giâm tièn thuê aât cO phât sinh thùa
tièn thuê Oât tfri dugc trù sô tièn dâ n.ôp thira vàà tièn thuê dât cüa kÿiau ho{c nàm
tiép theo quy dinh cüa phâp luât vè quan lÿ thué và phâp 1u4t khâc cô liên qrran;
truùng hçrp không côn kÿ phâi nôp tièn thuê dât dép theo thi thuc hiÇn bù tru hoàc
hoàn trà sô tièn nQp thtra theo qrÿ ainn cüa phâp tuât vè quân lÿ rhué và phâp luQt
khâc cô liên quan.

2. Giâm 30% thué thu nh4p cloanh nghiêp phâi nQp cüa nàm 2020: Ngày 19
rhâng 6 nàm 2020, euôc hôi dâ ban hành Nghi q.ryét ,ô netzoz)lel:^t4 
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thué thu nhâp doanh nghiÇp phâi nôp cüa nàÀ zozô aôi voi doanh nghiÇp, nqp tac
xâ, don vi fu nghiÇp và tô chirc \hâ". Nehi qrryét so trctzoz)le]Hr4 âp dpng cho
kÿ tinh thué nàm 2020. Nghi q.ryét cIâ quÿ Ainfr:

doanh nghiÇp.là tô chric hoat dông sân xuât, kinh doanh hàng hôa, clich vu cô thu
nhâp chiu thué theo quy dinh cüa iuât Thué thu nhâp doanh ùf,lep (sar,r dây gçi tà
doanh nghtçp), bao gàm:

r f)oanh nghiêp duqc thành lpp theo quy dinh cüa phâp luât viêt Nam;
+ Tô ch[rc duoc thành lâp theo Luât Hqp tâc xà;
* Eon vi su nghiêp dugc thành lâp rheo quy dinh cüa phâp luât viêt Nam;
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+ Tô chuc khâc duoc thành lâp theo quy dinh cüa phâp luât Viêt Nam cô hoat
dông sân xuât, kinh doanh cô thu nhâp.

- Giàm thué thu nhâp doanh nghiêp:

+ Giâm 30% sô thué thu nhâp doanh nghiêp phâi nôp cüa nàm 2020 OOi vcvi

truùng hqp doanh nghiêp cô tông doanh thu nàm 2020 không quâ200 tÿ dông.
+ Doanh nghiÇp dé tU xâc dinh sô thué dugc giâm khi t4m nôp thué thu nhâp

doanh nghiêp theo quÿ và quyét toân thué thu nhâp doanh nghiêp nâm2020.

Cuc Thué tinh Hà Nam thông bâo dé Nguoi nôp thué biét và thuc hiên. Quÿ
vi cô thê tim hiêu trên Trang thông tin diÇn tü Cpc Thué tinh Hà Nq- tai dfa chi
Website http://hanam.qdt.eov.vn. Cuc Thué tinh Hà Nam trân trong dè ngh!: Sô Tu
phâp tïnh Hà.Nam; Sô Thông tin và truyèn thông tinh; Bâo Hà Nam; Dài phât

thanh và truyèn hinh tinh Hà Nam; Công thông tin diên tü tinh Hà Nam tuyên
rruyèn, dâng tâi Nghi quyét so s+livq-CP; Quyét ainn so zztzozOlQD-TTg; Nghi
quyét sô t t 6l202olQH14 và c6 tin bài, chuyên trang vè triên khai thuc hiên câc

quy dinh này.
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KT. CUC TRTIONGNoi nhQn:

- Nhu trên;
- UBND tinh (dé bâo câo);
- Lânh dao Cpc;
- Câc phùng, Chi cuc Thué;
- Luu: VT, Web, TTHT.
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