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Tổng quan chính sách ưu đãi cho ngành CNHT

2011

Chính sách ưu đãi, khuyến khích ngành CNHTĐịnh hướng chiến lược phát triển ngành CNHT

Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với ngành CNHT sẽ được xây dựng theo định hướng chiến lược phát triển ngành công nghiệp

của Đảng và Chính phủ

• Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: quy định
các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ đối với một
số ngành (chỉ quy định ưu đãi thuế NK, tín dụng, chưa quy định ưu đãi 
thuế TNDN)

• Quyết định số 1483/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ: ban hành danh
mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển

2014 • Luật số 71/2014/QH13 (hiệu lực từ 01/01/2015): Bổ sung ưu đãi 
thuế TNDN mức cao nhất đối với Dự án sản xuất sản phẩm CNTH

2015 • Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ (hiệu
lực từ 01/01/2016): quy định các chính sách hỗ trợ, ưu đãi nhằm
phát triển CNHT

• Thông tư 55/2015/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu
đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm CNHT

2016 • Thông tư 21/2016/TT-BTC: hướng dẫn khai thuế GTGT và
TNDN đối với Dự án sản xuất sản phẩm CNHT 

2017 • Quyết định 68/2017/QĐ-TTg: phê duyệt Chương trình phát
triển CNHT từ năm 2016 đến năm 2025

• Quyết định 10/2017/QĐ-TTg: ban hành quy chế quản lý và
thực hiện Chương trình phát triển CNHT

2018
• Nghị quyết 23-NQ/TW của BCHTW: định

hướng xây dựng chính sách phát triển công
nghiệp quốc gia đến 2030, tầm nhìn đến
2045. Trong đó, chính sách phát triển CNHT 
được coi là định hướng cốt lõi trong chính
sách phát triển công nghiệp quốc gia

2019 • Nghị quyết số 50-NQ/TW của BCHTW: định
hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng
cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư
nước ngoài đến năm 2030. Trong đó, một
trong những giải pháp chủ yếu là nâng cấp, 
hoàn thiện quy định pháp luật về CNHT

2020 • Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ: giải
pháp thúc đẩy phát triển CNHT 

2021 • Nghị định 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 sửa đổi, bổ sung 
Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị
định 12/2015/NĐ-CP): ưu đãi thuế TNDN đối với Dự án sản xuất 
sản phẩm CNHT trước 01/01/2015
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Chính sách ưu đãi hiện hành cho ngành CNHT

Mục tiêu của Chính phủ

Phát triển các ngành CN trọng điểm

Công nghiệp hoá và hội nhập quốc tế

Thu hút đầu tư và phát triển bền vững

Thúc đẩy lực lượng lao động

Ưu đãi thuế TNDN mức Cao nhất:

Thuế suất 10% trong 15 năm

Miễn thuế,4 năm, Giảm thuế 50% 9 năm
deduction of 50%

Các ưu đãi khác:

Miễn thuế nhập khẩu hàng hoá NK tạo TSCĐ

Ưu đãi về tiền thuê đất, về kê khai thuế

GTGT.

Ưu đãi tín dụng

ƯU ĐÃI 

THẾ NÀO?

6 Ngành
Dệt mayDa giày

Sản phẩm CNHT cho

Công nghiệp công
nghệ cao

Điện tửSản xuất, lắp

ráp Ô tô

Cơ khí chế tạo

Doanh nghiệp tự đánh

giá năng lực được xác
nhận ưu đãi ngành CNHT

Chứng nhận công nghiệp hỗ trợ
do Bộ Công Thương/cơ quan có

thẩm quyền tại địa phương thẩm 
định và cấp giấy chứng nhận

Hồ sơ
do doanh nghiệp soạn 

thảo và đệ trình

Xác nhận thuế

được cơ quan thuế có thẩm 
quyền thẩm định và cấp giấy 

chứng nhận

TẠI SAO?

ĐỐI 
TƯỢNG 
ƯU ĐÃI?

QUY 
TRÌNH?

Bộ Công thương đang sửa đổi, bổ
sung Nghị định 111 nhằm đáp ứng
tốt hơn bối cảnh hiện nay và khuyến
khích sản xuất khuôn mẫu, linh
kiện chất lượng cao trong chuỗi
cung ứng sản phẩm CNHT

Chính sách ưu đãi đối với ngành CNHT theo quy định pháp luật thuế, Nghị định 111/2015/NĐ-CP và các văn
bản hướng dẫn thi hành
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Một số vấn đề lưu ý khi áp dụng ưu đãi thuế TNDN

STT Các tiêu chí chính theo quy định Một số lưu ý

I Ưu đãi thuế TNDN cho ngành CNHT tốt hơn các ưu đãi hiện hành?

Ưu đãi thuế
TNDN

• Áp dụng theo quy định của Luật số 
71/2014/QH13 

• Dự án đầu tư mới?
• Dự án đầu tư mở rộng?
• Cơ chế chuyển tiếp hưởng ưu đãi thuế TNDN?
• Số thuế TNDN có thể tiết kiêm được từ ưu đãi?

II Các điều kiện đáp ứng Dự án sản xuất sản phẩm CNHT?

Dự án

• Dự án mới hoặc;

• Dự án mở rộng có năng lực sản xuất tăng ít
nhất 20%

• Dự án nào của Doanh nghiệp có thể đủ điều kiện
hưởng ưu đãi theo diện CNHT?

• Dự án mở rộng có đủ điều kiện về năng lực sản
xuất để hưởng ưu đãi?

Sản phẩm
• Sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm CNHT 

ưu tiên phát triển quy định tại Nghị định 
111.

• Cách xác định sản phẩm của Công ty có thuộc Danh
mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển?

• Chứng mình đặc tính sản phẩm và quy trình sản
xuất với Bộ Công thương trong quá trình thẩm
định?

Chất lượng

• Nếu thuộc Danh mục của Thông tư 55 -Sản 
phẩm trong nước đã sản xuất được trước
ngày 01/01/2015

 Phải có Giấy Chứng nhận tiêu chuẩn chất
lượng của Liên Minh Châu Âu hoặc tương
đương

• Sản phẩm có cần điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật của 
EU hoặc tương đương dựa trên đánh giá mã HS 
hiện hành?

• Xác định tiêu chuẩn chất lượng tương đương như
thế nào?

Các điều
kiện khác

• Hiện trạng quy trình sản xuất, cơ sở vật 
chất, máy móc thiết bị phù hợp với sản 
phẩm và quy mô sản xuất của dự án.

• Khả năng đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ 
môi trường của dự án.

• Chứng minh tính phù hợp giữa sản phẩm và dây
chuyền MMTB đầu tư?

• Tài liệu chứng minh điều kiện về môi trường?

1

2

3

4



@2021 Deloitte Vietnam Tax Advisory Company Limited 5

Minh họa lợi ích từ ưu đãi thuế TNDN theo CNHT

Thuế suất phổ thông 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Ưu đãi thuế với khu
công nghiệp 0% 0% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

• Miễn thuế 2 năm
• Giảm thuế 4 năm (50%)

Thuế suất ưu đãi CNHT 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10%

• Thuế suất 10% trong 15 năm
• 4 năm miễn thuế
• 9 năm giảm thuế (50%)

Ưu đãi ngành công nghiệp hỗ trợ đối với dự án mới

Ưu đãi ngành công nghiệp hỗ trợ đối với dự án mở rộng

Thuế suất ưu đãi CNHT 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20%

• 4 năm miễn thuế
• 9 năm giảm thuế (50%)
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Áp dụng cho: (i) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư; (ii) doanh nghiệp có dự
án đầu tư mới; (iii) Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng thực hiện trước ngày
01/01/2015 thuộc các trường hợp:

• Dự án chưa được hưởng ưu đãi thuế TNDN;

• Dự án được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện khác và đã hưởng hết ưu đãi;

• Dự án đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện khác.

Nội dung sửa đổi

Cơ chế hưởng ưu đãi

Điều chỉnh số thuế đã

kê khai/thanh tra, 

kiểm tra thuế

Đối tượng

Cập nhật chính sách mới - Sửa đổi quy định về ưu
đãi thuế cho Dự án CNHT trước 2015

Nghị định 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 218/2013/NĐ-CP
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• Dự án chưa được hưởng ưu đãi thuế TNDN, nếu đáp ứng điều kiện Dự án sản xuất 

sản phẩm CNHT:

→ Được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện Dự án sản xuất sản phẩm CNHT 

kể từ kỳ tính thuế được cấp Giấy xác nhận ưu đãi

• Dự án đã hưởng hết ưu đãi hoặc đang được hưởng ưu đãi thuế theo điều kiện

khác ngoài điều kiện CNHT, nếu đáp ứng điều kiện Dự án sản xuất sản phẩm CNHT:

→ Được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện Dự án sản xuất sản phẩm CNHT 

cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế được cấp Giấy xác nhận ưu đãi

• Cách xác định thời gian ưu đãi còn lại bằng thời gian ưu đãi theo diện CNHT trừ

đi số năm miễn thuế, số năm giảm thuế, số năm hưởng thuế suất ưu đãi (nếu có) 

đã hưởng theo điều kiện khác

Nội dung sửa đổi

Cập nhật chính sách mới - Sửa đổi quy định về ưu
đãi thuế cho Dự án CNHT trước 2015

Nghị định 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 218/2013/NĐ-CP

Cơ chế hưởng ưu đãi

Điều chỉnh số thuế đã

kê khai/thanh tra, 

kiểm tra thuế

Đối tượng
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• Trường hợp thực hiện theo quy định tại Nghị định 57/2021/NĐ-CP (kể cả trường 

hợp cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện thanh tra, kiểm tra) dẫn đến giảm số 

thuế TNDN, tiền chậm nộp (nếu có) thì doanh nghiệp có văn bản đề nghị gửi cơ 

quan thuế quản lý trực tiếp điều chỉnh giảm số thuế TNDN phải nộp đã thực hiện 

kê khai hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra và tiền 

chậm nộp tương ứng (nếu có).

• Sau khi điều chỉnh giảm mà có số tiền thuế, tiền chậm nộp nộp thừa thì thực hiện 

theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung sửa đổi

Cập nhật chính sách mới - Sửa đổi quy định về
ưu đãi thuế cho Dự án CNHT trước 2015

Nghị định 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 218/2013/NĐ-CP

Cơ chế hưởng ưu đãi

Điều chỉnh số thuế đã

kê khai/thanh tra, 

kiểm tra thuế

Đối tượng
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Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL” hay “Deloitte Toàn cầu”), và mạng 
lưới các hãng thành viên trên toàn cầu (gọi chung là Tổ chức Deloitte). DTTL và mỗi thành viên trực thuộc là một pháp nhân riêng biệt và độc 
lập về mặt pháp lý, không bị ràng buộc lẫn nhau đối với các bên thứ ba. DTTL và mỗi thành viên trực thuộc chỉ chịu trách nhiệm cho hành vi và 
thiếu sót của mình, chứ không phải chịu trách nhiệm lẫn nhau. DTTL không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng xem tại 
www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết.

Deloitte Châu Á Thái Bình Dương là một hãng thành viên của Deloitte Toàn cầu. Các thành viên và các đơn vị trực thuộc của Deloitte Châu Á 
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