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Ha N5i, ngàyô3 tháng nàm 2020

- Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& Cong doàn ngành
Trung uang và tuang ducmg; Cong doàn Ttng Cong ty trirc
thuc Tong Lien doàn;
- Các diem vj kinh t, dan vj sir nghip ti-crc thuc Tng Lien
dioàn;
- Trung tam quân 1 các dir an Tng Lien doàn.

Trin khai Quyt dijnh s 22/2020/QD-TTg ngày 10/8/2020 cüa Thu
tirong ChInh phü v vic giãm tin thuê dt cüa nãm 2020 di vó'i các di tucYng
bi ãnh hu&ng bO'i djch Covid-19 theo Nghj quyt s 84/NQ-CP ngày 29/5/2020
cüa ChInh phü; Cong van s 948 8/BTC-HCSN ngày 07/8/2020 cña B Tài
chInh v vic huó'ng dn chi trâ phi djch vi thanh toán không dung tin mat.
D trin khai nhChg chInh sách, huó'ng dn cüa ChIn.h phü nhm gi1p các
ca quail, t chüc, dicin v tháo gr kho khãn trong tInh hInh djch bnh din bin
phüc tp và hurng dn chi trâ phi dch vii thanh toán khOng dung tin mt cüa
các t chrc hânh chInh, dcm vi su nghip cong lip. Tng Lien doàn Lao dng
Vit Nam sao glri và d nghj các dan vj trirc thuc Tng Lien doàn nghien cru
và hurng dn các don vj trirc thuc thirc hin. 2—

Noinhçin:- Nhis trén;
- Die PCT phii trách;
- Ltru BTC,VP TLD.
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QUYETJTNH
Vvic giãm tiên thuê dt ella nãm 2020 di vi cac di tu'qng
b anh hiro'ng bo'i dch Covid-19 theo Ngh quyet so 84/NQ-CP
ngày 29 tháng 5 nãm 2020 dlla ChInh phll

Can ci Luat Ta chtc ChInh phi ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Can cjLut Dá't ã'ai ngày 29 tháng 11 nàm 2013;
Can ci Nghj a'jnh 8 46/2014/ND-CF ngày 15 thdng 5 näm 2014
cia ChInh phi ye thu tin thuê dat, thuê mt nu'&c,
135/2016/ND-CF ngày 09 tháng 9 närn 2016
Can ciNghi djnh
cia ChInh phz. v tha dói, b sung mç5t sO diêu cia các Nghf djnh quy
djnh ye thu tiên sir dyng dat, thu tiên thuê dat, thuê mt nithc,
so'

Can czNghi djnh s 123/2017/ND-CF ngày 14 tháng 11 nárn 2017
cua Clnnh phu ye sica doi, ho sung mQt so theu cua cac Ngh dnh quy
djnh ve thu tin si'r dyng daft, thu tin thuê dat, thuê mt nithc;
.c
-. cit Ngh! quyet
Can
so 84/NQ-CP ngay 29/5/2 020 cua Chznh phu ye
các nhim vy, giâi pháp tiê'p tyc tháo g5' khó khán cho san xuát kinh
doanh, thücddy giái ngán vn du tit cong và báo dam trçt tic an toàn xâ
h5i trong bOi cánh dii dfch Covid -19;
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Theo d nghf cia B.5 tritóng B5 Tài chinh,
T1u tithng ChInh phi ban hành quyt djnh giám tin thuê da't theo
Nghf quyêt so 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 nám 2020 cia ChInh phz;
Diu 1. Phm vi diêu chhih
quy djnh vic giàm tin thuê dt theo Ngh quyt
Quyt djñh
84/NQ-CP ngày 29 thang 5 nàm 2020 cUa ChInh phll.
nay

so

2
,

Dieti 2. Doi tirqng ap d.ing
1. Doanh nghip, t chi.'rc, h gia dInh, cá nhân dang ducic Nhà
nuac cho thue dat tr1rc tiep theo Quyet dmh hoac Hgp dong cua ca quan
nha rnrac co tham quyen dtrai hinh thuc tra tien thue dat hang nam phai
ngrng san xuát kinh doanh tr 15 ngày tr& len do ânh hithng cüa djch
Covid-19 (sau day gçi là ngu&i thuê dat).
2. Ca quan Co th.m quyEn giâi quyt
Ca quan, to chrc, cá nhân khác có lien quan.

so giãm tin thuê dt; các

,
.
.
Dxeu 3. Mtrc giam tien thue dat

Giãm 15% tin thuê dtphãi np cüa nãm 2020 di vii ngthi thuê
dt quy d4nh tai Diêu 2 Quyêt djnh nay; khong thirc hin giâm trên s
tin thuê dt cOn no cüa các näm tru&c nàm 2020 và tin châm nôp (nu
co).
Quy djnh nay áp diing cho Ca trithng hçip ngithi thuê d.t cO nhiu
hot dng san xuât kinh doanh khác nhau nhung chi ngirng mt hoat
dng san xuât kinh doanh tai khu dat, thira dat dang thrçic Nhà nuóc cho
thuê dt trVc tiêp.
Diu 4. H so giãm tin thuê dt
1. Giy d nghj giãm tin thuê dt näm 2020 cüa ngui thué dt theo
Mu t.i Phi hic ban hânh kern theo Quyt djnh nay.
Ngithi thuê dt chu trách nhim truOc pháp luat v tInh trung
thirrC, chInh xác cüa thông tin và dé nghj giârn tiên thuê dat cüa mInh,
dam báo dung déd tucYng duçic giám tiên thuê dat theo quy dnh tai Quyêt
dinh nay.
2. Quyt djnh cho thuê dt hoc Hqp dng thuê d.t cüa co quan
nhà.ntrOc có thâm quyên (bàn sac).
Diu 5. TrInh ttr, thu tiic giãm tin thuê dt
1. Ngu?ii thuê dat np 01 b ho so d nghj giãm tin thuê dt (bang
phuong thirc din tfx hoc phi.ro'ng thirc khác) cho ca quan thu, Ban
Quân l Khu kinh tê, Ban Quân 1 Khu cong ngh cao, co quan khãc

3
theo quy djnh cüa pháp 1ut k tr thai dim Quyêt djnh nay có hiu 1irc thi
hành dn ht ngày 31 thng 12 nàm 2020; tru&ng hgp np h so tir ngày 01
tháng 01 nm 2021 tr& v sau thI không dugc giãm tin thuê dt theo quy dnh
nay Quy& djnh nay.
2. Can cir h sa giâm tin thuê d.t do ngithi thuê d.t np theo quy
dlnh khoãn 1 Diu nay; không qua 20 ngày k tr ngày nhan dü h sci hçp
1 theo quy djnh tai Diu 4 Quyt dnh nay, ca quan có thm quyên xác
djnh s tin thuê d.t duçic giàm và ban hanh Quyt djnh giãm tin thuê
dt theo quy djnh tai pháp Iu3t v thu tin thuê d.t.
3. Truâng hgp nguôi thuê d.t dä duqc ca quan có thm quyn
quyt dnh giâm tin thuê dt theo quy dnh cüa Quyt djnh nay nhung
sau do phát hin qua thanh tra, kim tra vic nguôi thuê dt không thuc
truclng hçip duçc giam tien thue dat theo quy dinh ti Quyet dnh nay thi
ngithi thuê dt phái hoàn trã ngân sách nhà nuOc s tin thuê dt dã ducic
giâm và tin chm np tinh trên s tin duçie giãm theo quy dnh cüa
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phap 1ut yeX quan ly thue.
A

4. Trithng hqp ngu&i thuê dt dã np tin thuê dt cüa nãm 2020
ma sau khi co quan Co th.m quyn xác djn.h và quyêt djnh giàm tiên thuê
dat co phat sinh thua tien thue dat thi ducxc tru so tien da nçp thua vao
tin thuê dt cüa kS' sau hoc näm tip theo quy djnh cüa pháp 1ut v
quàn 1 thu và pháp 1ut khác có lien quan; tru1ng hgp không can k'
phái nQp tin thuê dt tip theo thI thirc hin bii trr ho.c hoàn trâ s tiên
np thüa theo quy djnh cüa pháp 1ut v quãn l thus và pháp 1u.t khác
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có lien quan.
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Dieu 6. To chuc thrc htçn va hiçu hrc thi hanh.
F

1. Quyt dnh nay Co hiu 1irc thi hành k tx ngày k.
2. Bô Tài chInh chu trách nhim chi dao, t chirc trin khai và xir
ly vuang mac phat sinh trong qua trinh thic hin Quyet dnh nay.
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3. Uy ban nhân dan tinh, thành phê trirc thuc trung i.ro'ng có trách
nhim chi do các co quan chirc nãng cüa dja phuo'ng khn truong trin
khai thc hin vic giàm tin thuê d.t theo quy dijnh ti Quyt djnh nay.
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4. Các B tnrâng, Thu truâng ci quan ngang B, Thu trithng ca
quan thuc ChInh phü, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh, thành ph trVc
thuc trung ucing và các doanh nghip, t6 chüc, h gia dInh, cá nhân có
lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!.
Ntii nI:n:
- Thu tuóng, các Phó Thu ttthng ChInli phñ;
- Các B, ccx quan ngang B, ccx quan thuc CP;
- HDND, UBND các tinh, Thành phô trcrc thuc TW;
- Van phông TW và các Ban cüa Dáng;
- VAn phông T&ig BI thu;
- VAn phông Chü tjch rnr&c;
- Hi dàng Dan tc và các IJB cüa Quôc hi;
- Van phóng Quc h;
-Tôaánnhândântôicao;
- Viên Kim sat than dAn ti cao;
- Kim toán Nhà nuâc;
- Uy ban Giám sat tài chInh Quc gia;
- Ngân hang Chinh sách Xã hi;
- Ngân hang Pháttrién Vit Nam;
- Uy ban TW Mt trn To quôc Vit Narn;
- Ccx quan Trung Irong cüa các doàn the;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr 1 Ttg, TGD C6ng T1'DT,
các Vu, Cic, don v( trirc thuOc;
- Ltru: VAn thu, NN. AAO

iiyn Xufin Phüc

Phi hic
(Kern theo uyet thnh s 22/2020/QD-TTg
2020 cia Thá tit&ng ChInh phi)
CQNGHOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
flc 1p - Ty do - Hnh phüc

GIAY BE NGH! GIAM TIEN TIIUE DAT NAM 2020

KInh glri: Co quan
[1] Ten ngithi np thug:
[2] Ma s thus:
[3] Dia chi:
[4] S diên thoai:
[5] Ten dai 1 thus (nu có):
[6] Ma s thus:
[7] Dia chi khu dt thuê
- Quyt dnh thuê d.t s, ngày
- Hcip dng thuê dt s& ngày
[8] Thai gian (s ngày) và ngày, tháng c\1 th phài ngrng san xut kinh
doanh do ânh huàng cüa djch Covid-19
[9] Các thông tin lien quan khác (nu co)
Tôi cam doan nhUng ni dung khai trên là dung và chju trách nhim
tnthc pháp 1u.t ye nhQg thông tin dã khai.I.
NHAN VIEN DiI L'\ THUE
HQ Va ten: ...............
Chung chi hanh nghe so.....

Ngày ........tháng .......nám 2020
NGffcn NQP THUE hoc DI DIN HQP
PHAP CUA NGTXI NQP THUE
K, ghi rö hQ tên;chz.c vy và dóng dá'u (nu
co)

BO TA1 CHINK

cQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM
DcIp-Tirdo-H4nh phüc

S&Q+?1BTC-HCSN
V/v hixórig dn chi trá phi
dch viii thanh toán không
ding tiên mt

Ha Nôi, ngàyCftháng nám 2020

KInri:
VAN PHÔNG TLO. L9VN

DEN Nãy:1i..i. 2020

- Các co quan thuc Qu6c hi;
- Các BO, co quan ngang BO, Co quan thuc ChInh phñ;
- Uy ban nhãn dan các tinh, thành phô tnrc thuOc Trung uong;
- Cac Hçi, Co quan doan the o Trung uo'ng.

Can cü Ngh quyt s 02/NQ-CP ngày 01/0 1/2020 cia Chinh phü v tip
tic thirc hiên nhüng nhim vi giâi pháp chü yu cài thin môi truông kinh
doanh, nâng cao nàng 1rc cnh tranh quôc gia näm 2020;
Can ci Chi thj s 22/CT-TTg ngây 26/5/2020 cña Thu tung ChInh phii
v vic dy manh trin khai các giái pháp phát triên thanh toán không dfing tiên
m.t tai Viêt Nam;
Can cr quy djnh tai các Nghi ctjnh cfia ChInh phü: Nghj dnh so
130/20051N1D-CP ngày 17/10/2005 cüa ChInh phü quy djnh chê d tr chü, tir
chiu trách thim ye sü dmg bién chê và kinh phi quãn 1" hành chInh dôi vi các
co quan nhà nirâc và Nghj djnh st 117/2013/ND-CP ngày 07/10/2013 süa dôi,
b sung mt s diu cüa Nghj dlnh s 130/2005tND-CP; Nghj djnh so
43/2006/ND-CP ngày 25/4/2006 cüa ChIrth phü quy djnh quyên ti chñ tV ch4u
tráëh nhiêm thtrc hiên nhiêm vii, to chrc, b may, biên ch và tài chInh dôi vó'i
dcm vj sir nghip cong l.p; Nghj djnh s 16/201 5/ND-CP ngày 14/02/2015 cüa
ChInh phü quy djnh Co chê tii chü cüa don vj sv nghip cOng lap; Nghj dnh so
54/2016/ND-CP ngày 14/6/2016 cüa ChInh phü quy dnh co ché tir chu cüa to
chüc khoa h9c và cong ngh cong 1p; Nghj djnh sO 141/2016/ND-CF ngày
,
a
. ,
a
10/10/20 16 cua Chmh phu quy dnh co che tçr chu cua don vl sil nghicp cong lap
trong linh vrc sr nghip kinh tê và sir nghip khác;
Can cir các Thông tii: Thông tu s 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 cüa
B Tài chinh huóng dk thi1xc hin Nghj djnh so 43/2006/ND-CP ngày
25/4/2006 cüa Chinh phü quy djnh quyn tr chi tir chju trách nhim thrc hin
nhiêm vi, t chüc, b may, biên ch và tài chInh di vói don vj sir nghip cong
lap; Thông tu lien tch s 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/20 14 cüa B Tài
chinh, 138 Nôi vu quy dinh ch dO tu chu, tu chiu trach nhiêm v su dung biên
ché và kinh phi quãn 1. hành chInh dOi vôi co quan nhà nuâc; Thông tu sO

90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 quy djnh vic thrc hin co chê tr chü cüa tO
chác khoa hçc và cong ngh cOng l.p; Thông tu s 145/2017/TT-BTC ngày
29/12/20 17 huóng d.n co chê tài chInh cüa don vi sir nghip cOng 1p theo Nghj
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djnh so 141/2016/ND-CP ngày 10/10/2016 cüa ChInh phü quy djnh ca chê tr
chü cüa don vj si nghip cong lip. trOng 1Tnh vrc sir nghip kirih t và sir nghip khác;
B Tãi chfnh hithng dan vic chi Ira phi djch vi thanh toán không dung
tiên mat cüa cac tO chirc hành chInh, don v sir nghip cong I.p nhtr sau:
1. Các co quan, don vj sr diing phucng thrc thanh toán không dung tin
mt dê thanh toán, chi trã các khoàn chi phi phiic v ho?t dng cüa cac co quan,
don vj thI phi dch vii thanh toán khOng dung tiên mt thiçic coi là mt khoãn chi
phi phic v hot dng cüa các co quan, don vj. Các co quan, dcm vj si ding
nguôn kinh phi hoat ctng dê thanh toán phi djch vii thanh toán không drng tién
mt can cr vào hóa don, chixng tü hcp pháp theo quy djnh. Trithng hçxp các co
quan, don vj thc hin các nhim vi chi tir nguôn kinh phi không giao thirc hin
ch d ti chü/kinh phi không th.thng xuyên nu có sü diing phixcing thirc thanh
toán khong dung tin mit: Các co quan, don v sü d1ing ngun kinh phi tuclng
üng dã bô tn cho các nhim vz chi dê thanh toán phi djch vç thanh loan không
dung tiên m.t can cü vào boa don, ch(rng tr hcip pháp theo quy dnh.
Vic hach toán, quyêt toán kinh phi chi trá phi dch vç& thanh toán khôcg
dung ti&n mt vào các linh virc chi tuong 1mg theo quy djnh hin hãnh.
2. Ngoài ra, B Tài chInh dâ ban hành Thông tir s 136/2018/TT-BTC
ngày 28/12/2018 slra di b sung mt so diu cUa Thông tir s 13/2017/'IT-BTC
ngày 15/02/2017 cüa BO Tài chInh quy djnh quân 1 thu, chi bang tiên mt qua
he thE,ng Kho bac Nba nu&c; ti Khoãn 6 Diêu I Thông tu s6 136/2018/TI-Bit
(sfxa &i, b sung Khoán 3 Diêu 10 Thông tir s 13/2017/TT-BTC) và f)iu 10
Thông tix s 13/2017/TT-BTC quy djnh các khoãn phI, trong do CO quy dnh v
thanh toán cáá khoãn phi lien quan dn sIr ding djch viii thanh toãn khong thing
tin mt cña ngân hang, phi m& và duy tn tài khoãn thanh toán cüa don vj tii
ngãn hang thuong mai.. ..Do vy, dê nghj các BO, co quan trung uong, dja
phi.rong chi d?o các co quan, don vj thuc phm vi quãn l thanh toán phI djch
vi thanh toan không dung tin mt theo quy djnh nêu trên.
B Tài chinh hr&ng dn d các BO, co quan trung uong va các dia
phuo'ng nghién clru thc hin theo quy djnh.i./
No'inhn:
- Nhtr tTên;
- KBNN;
- Vi PC, V,i NSNN;
- Vi CST, KHTC;
- Ltru: VT, Viii HCSN (25Ob).&P
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