
  TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số: 10372 /TB-CT Khánh Hòa, ngày 07 tháng 10 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 
V/v: hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về 

giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh 

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

 

Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP 

về việc hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về 

giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, 

hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Cục Thuế thông báo một số nội 

dung chính của Nghị định số 114/2020/NĐ-CP như sau:   

1. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 

tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế 

(sau đây gọi chung là doanh nghiệp) theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 

116/2020/QH14, 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 được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

-  Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có 

hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập. 

2. Mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 

a) Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế 

thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng 

doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. 

b) Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng 

được giảm thuế là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 

2020 của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung 

ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo 
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quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại 

hình doanh nghiệp, chuyển đối hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, 

giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 hoạt động 

không đủ 12 tháng thì tổng doanh thu năm 2020 được xác định bằng tổng doanh 

thu thực tế trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 chia (:) cho số 

tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế 

thu nhập doanh nghiệp năm 2020 nhân (x) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp 

mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi 

hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong tháng thì 

thời gian hoạt động được tính đủ tháng. 

c) Trường hợp doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế 

thu nhập doanh nghiệp năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp xác 

định tạm nộp hàng quý bằng 70% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của 

quý. 

d) Kết thúc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, trường hợp 

tổng doanh thu năm 2020 của doanh nghiệp không quá 200 tỷ đồng thì doanh 

nghiệp thực hiện kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020 khi 

quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của kỳ tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp năm 2020 được tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp, bao 

gồm cả các khoản thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập 

doanh nghiệp. 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại Nghị định này 

được tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp năm 2020, sau khi đã trừ đi số thuế thu nhập doanh nghiệp mà 

doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Thuế thu nhập 

doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

e) Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương 

lịch, trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch 

thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp xác định theo năm tài chính áp dụng quy 

định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

f) Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập 

là năm 2019 hoặc kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi 
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loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, 

tách, giải thể, phá sản là năm 2021 có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng 

với kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 để hình thành một kỳ tính 

thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc xác định tổng doanh thu và số thuế được giảm 

trong trường hợp này chỉ áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 

2020 (12 tháng). 

3. Kê khai giảm thuế 

Doanh nghiệp tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm khi 

tạm nộp hàng quý và khi kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ 

tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Khi lập hồ sơ khai thuế, doanh 

nghiệp kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trên các mẫu tờ khai 

ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 

của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) và trên Phụ lục thuế 

thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 ban hành 

kèm theo Nghị định này. 

Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, trường hợp doanh 

nghiệp nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp quý thì doanh nghiệp nộp bổ sung 

số tiền thuế còn thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế nhiều 

hơn so với số thuế phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 

thì xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. 

Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền phát hiện doanh nghiệp 

không thuộc đối tượng được giảm thuế theo quy định của Nghị định này hoặc số 

thuế phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 lớn hơn số thuế 

đã nộp theo quy định thì doanh nghiệp phải nộp số tiền thuế thiếu, tiền phạt và 

tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý 

thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh 

nghiệp của kỳ tính thuế năm 2020 hoặc thực hiện quyết định sau thanh tra, kiểm 

tra của cơ quan có thẩm quyền làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

thì số thuế tăng thêm được giảm 30% theo quy định của Nghị định này. 

Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh 

nghiệp của kỳ tính thuế năm 2020 hoặc thực hiện quyết định sau thanh tra, kiểm 

tra của cơ quan có thẩm quyền làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 
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nộp thì xử lý số tiền thuế nộp thừa (nếu có) theo quy định của Luật Quản lý thuế 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Nghị định số 114/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 

116/2020/QH14 có hiệu lực thi hành và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp năm 2020. 

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp, người 

nộp thuế trên địa bàn tỉnh được biết và lưu ý thực hiện đúng quy định./. 

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG 
- Gửi email cho NNT;  

- Đăng website Cục thuế và niêm yết tại BPMC Cục Thuế; 

- Các Chi cục Thuế (để thực hiện); (VBĐT)  
- Báo KH, Đài PTTH KH, Cổng TTĐT KH; (VBĐT)                                    

- Lưu: VT, TTHT (2b).  

  

 Lương Văn Ngà 
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