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Giãm 15% tiên thuê dt phlli np cila nm 2020 theo Quyt dlnh  s 

22/2020/QD-TTg ngãy 10/8/2020 dlla Thu ttthng Chinh phil 

Ngày 10/8/2020, Thu tuàng Chinh phU ban hành Quyt djnh s 
22/2020/QD-TTg Vê vic giâm tiên thuê dat ella nAm 2020 di vâi các dái 
flrclng bj ânh huOng bi djch Covid-19 theo Nghj quyêt so 84/NQ-CP ngày 29 
tháng 5 nAm 2020 ella ChInh phll. Theo do, Quyet djnh quy djnh: 

1. Di ttrqng áp diing: 

Doanh nghip, t chllc, h gia dInh, cá nhân dang duçic Nba nu6c cho 
thuê dt trirc tip theo Quyt djnh hoc Hqp dông ella co quan nhà nu&c Co thm 
quyn dithi hInh thIrc trá tin thuê dt hang nAm phâi ngllng san xut kinh doanh 
t1r 15 ngày tr& len do ânh huâng ella djch Covid-19. 

2. Mile giãm tin thuê dt: 

Giãm 15% tin thuê dt phãi np ella nAm 2020 di v1i nguäi thuê dt 
thuc d& tiiçing áp ding nêu trén; không thirc hin giâm trên so tin thuê dt con 
nq ella các nAm truâc näm 2020 và tiên chm nQp (nêu co). 

Quy djnh nay áp diing cho cã trithng hcip ngi.ri thuê dt có nhiu hoat 
dng san xut kinh doanh khác nhau nhung chi ngrng mt boat  dng san xut 
kinh doanh tai  khu d.t, thlla d.t dang thrçc Nba nuâc cho thuê Mt trirc tip. 

3. H1 scr giãm tin thuê Mt: 

- Giy d nghj giàm tin thuê Mt näm 2020 ella ngui thuê Mt theo Mu 
tai Phi lije ban hânh kern Quyêt djnh so 22/2020/QD-TTg ngày 10/8/2020. 

- Quyt djnh cho thuê Mt hoc Hcip dng thuê Mt dlla ca quan nhà rn.róc 
có thm quyn (bàn sao). 

4. TrInh tr, thu ttic giãm tiên thuê Mt: 

- Ngixôi thuê Mt np 01 b h s d nghj giãm tin thuê Mt (bang phrnmg 
thllc din tll ho.c phuang thllc khác) cho co quan thu, Ban Quan 1 Khu kinh 
t, Ban Quàn 1 Khu cong ngh cao, co quan khác theo quy djnh ella pháp 1ut 
k tll thai diem Quyêt djnh s 22/2020/QD-TTg ngày 10/8/2020 có hiêu lire thi 
hãnh den hét ngày 3 1/12/2020; trithng hçip np ho so' tü ngày 01/01/2021 trâ v 
sau thI không ducic giàm tién thuê Mt theo quy djnh tai Quyt dinh s 
22/2020/QD-TTg ngày 10/8/2020. 



- Không qua 20 ngày k tilt ngày nh.n dü h sa hcrp 1 theo quy dnh, cc 
quan có thâm quyn xác djnh s tin thuê dt ducic giãm và ban hành Quyt djnh 
giâm tiên thuê dat theo quy djnh ti pháp 1ut v thu tin thuê dat. 

- Tnthng hcip ngllôi thuê dt dã dugc ca quan có thm quyn quyt djnh 
giãm tiên thuê dt theo quy djnh cüa Quyt djnh s 22/2020/QD-TTg ngày 
10/8/2020 nhung sau do phát hin qua thanh tra, kim tra vic ngi.thi thuê dt 
không thuc tru?mg h9p giãm tin thuê dt theo quy djnh ti Quyt djnh s 
22/2020/QD-TTg ngày 10/8/2020 thI ngu1i thuê d.t phãi hoàn trã ngân sách nhà 
nuóc s tin thuê dt dã duçic giãm và tin chm np tInh trên so tin ducic giàm 
theo quy djnh cüa pháp 1ut v quân 1 thus. 

- Tru&ng hçip nguôi thuê dt dä np tin thuê dt cilia nàm 2020 ma sau 
khi ca quan có thm quyn xác djnh và quyt djnh giâm tiên thuê dt cO phát 
sinh thilra tiên thuê dt thI duGc trilt so tin dã nôp thilra vào tiên thuê dat cüa k3' 
sau hoc nàm tip theo quy djnh cilia pháp 1u.t ye quân 1 thus và pháp 1ut k.hác 
có lien quan; trithng hgp không cOn k' phâi np tiên thuê dt tip theo thI thrc 
hin bü trir hoc hoàn trà s tin np thilra theo quy djnh cilia pháp 1ut ye quân 
l thu và pháp 1ut khác có lien quan./. 


