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A. Ưu đãi về thuế Thu nhập doanh nghiệp

  

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, áp dụng với:

      

- Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt
khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11
tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

  

- Doanh nghiệp thành lập mới từ các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực:

  

+ Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

  

+ Đầu tư phát triển nhà máy nước, hệ thống cấp thoát nước

  

+ Sản xuất phần mềm

  

2. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
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Đối với dự án được hưởng thuế suất ưu đãi là 10% trong 15 năm nóitrên thì được hưởng ưu đãi
về thời gian miễn thuế, giảm thuế là: miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09
năm tiếp theo.

  

3. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi và miễn giảm thuếvới các dự án nêu tại Mục 1.1 và
1.2 trên đây như sau:

  

- Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên có doanh thu từ hoạt
động được hưởng ưu đãi thuế.

  

- Thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án
đầu tư; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu
tiên có doanh thu, thì thời gian miễn, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.
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  4. Giảm thuế cho các trường hợp khác:  - Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng vận tải sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế TNDNbằng số chi thêm cho lao động nữ, gồm:  Chi đào tạo lại nghề; chi khám sức khỏe trong năm; chi bồi dưỡng lao động nữ sau khi sinhcon; lương,phụ cấp cho lao động nữ được nghỉ sau khi sinh con theo chế độ nhưng vẫn làmviệc.  - Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp tối đa 10% theo Điều 17Luật thuế TNDN.  B. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án,bao gồm:   - Thiết bị, máy móc;  - Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ khoa học và côngnghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lênvà phương tiện thủy;  - Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồngbộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nêu ở trên;  - Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặcđể chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắpráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định trên;  - Vật tư xây dựng, loại trong nước chưa sản xuất được.  C. Được miễn thuế VAT:   Đối với trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện chuyên dùng nằm trong dâychuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.  
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  D. Ưu đãi về tiền thuê đất  Nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong các trường hợp sau:        1. Dự án sử dụng đất xây dựng khu nhà ở chung cư cho      công nhân và hệ thống hạ tầngkỹ thuật dùng chung ( diện tích đất công cộng,      xây dựng đường giao thông, thoát nước, câyxanh, trạm xử lý nước, khu thể      thao, văn hóa).       2. Dự án đầu tư vào khu công nghiệp ( không thuộc      danh mục ưu đãi đầu tư) được miễntiền thuê đất 07 năm kể từ ngày xây dựng,      hoàn thành đưa dự án vào hoạt động .       3. Dự án đầu tư vào khu công nghiệp ( thuộc danh mục ưu đãi đầu tư) được miễn tiền thuêđất 11 năm kể từ ngày xây dựng, hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.   
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