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Số: 96/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2009

  

QUYẾT ĐỊNH  

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2009/QĐ-TTG, QUYẾT 
ĐỊNH SỐ 66/2009/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2009/QĐ-TTG NGÀY 24 

THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Nghị quyết số 21/2008/QH12 ngày 08 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội 
về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 
năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát 
triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 
và dạy nghề thuê như sau: 

“1. Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày Quyết định này có hiệu 
lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009 đối với hoạt động đầu tư, kinh 
doanh nhà ở để cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuê. 

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009 đối với thu nhập từ hoạt 
động đầu tư, kinh doanh nhà ở để cho học sinh, sinh viên các trường đại học, 
cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuê”. 

Điều 2. Sửa đổi các điểm b, c khoản 2 Điều 5 Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg 
ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, 
chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp 
thuê như sau: 



“b) Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày Quyết định này có hiệu 
lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009 đối với hoạt động đầu tư, kinh 
doanh nhà ở để cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp thuê. 

c) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009 đối với thu nhập từ hoạt 
động đầu tư, kinh doanh nhà ở để cho công nhân làm việc tại các khu công 
nghiệp thuê”. 

Điều 3. Sửa đổi các điểm b, c khoản 2 Điều 5 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg 
ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, 
chính sách, phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị như 
sau: 

“b) Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày Quyết định này có hiệu 
lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009 đối với hoạt động đầu tư, kinh 
doanh nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp có 
khó khăn về nhà ở. 

c) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009 đối với thu nhập từ hoạt 
động đầu tư, kinh doanh nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người có 
thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở”. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện  

1. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

  

  

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 
phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc CP; 
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Nguyễn Tấn Dũng 



- VP BCĐ TW về phòng, chống tham 
nhũng; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc TW; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc 
hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính QG; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các 
Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).  

  


