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Một số quy định mới về

ưu đãi đầu tư đặc biệt

Trong số đó: 

Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2021 sửa đổi,

bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP về một số

chính sách hỗ trợ người lao động và người

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại

dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
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A - Tin tức nổi bật
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Nguyên tắc áp dụng,

điều chỉnh

ưu đãi đầu tư đặc biệt

(ĐTĐB)

Số 1 – Tháng 10, 2021

1. Được áp dụng cho dự án đầu tư mới và dự án ĐTĐB.

2. Được quy định tại:

 GCN đăng ký đầu tư;

 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thỏa

thuận bằng văn bản với cơ quan Nhà nước.

3. Trong thời gian hưởng ưu đãi ĐTĐB, tổ chức kinh tế

đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi thực tế ở mức nào thì

hưởng ưu đãi ở mức đó cho thời gian ưu đãi còn lại.

(Thời gian hưởng ưu đãi còn lại bằng thời gian hưởng ưu đãi theo điều kiện hưởng ưu

đãi thực tế trừ đi tương ứng số năm miễn, giảm thuế TNDN, số năm áp dụng thuế

suất ưu đãi thuế TNDN, số năm miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đã được áp

dụng trước đó.)

4. Nếu không thực hiện đúng cam kết và điều kiện áp dụng ưu đãi ĐTĐB thì: 

 Nếu chưa được hưởng

ưu đãi ĐTĐB thì sẽ

không được hưởng nữa.

 Nếu đã kê khai hưởng ưu đãi ĐTĐB nhưng

thực tế không đáp ứng điều kiện thì:

• không được hưởng;

• phải kê khai, nộp số tiền đã hưởng ưu đãi

của các năm không đáp ứng điều kiện ưu

đãi (nếu có) và số tiền chậm nộp, tiền

phạt vi phạm theo quy định.
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Mức đóng và thời gian ưu đãi

Đối với thu nhập của tổ chức kinh tế thực hiện dự án

đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư:

 có quy mô vốn từ 30.000 tỷ đồng trở lên;

 giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong 3 năm từ

ngày được cấp GCN ĐKĐT/Chấp thuận CTĐT.

Thuế TNDN:

• Thuế suất ưu đãi 9% trong 30 năm;

• Miễn 5 năm, giảm 50% số phải nộp

trong 10 năm tiếp.

Tiền thuê đất, thuê mặt nước: Miễn 18

năm; giảm 55% cho thời gian còn lại.

Số 1 – Tháng 10, 2021

Thuế TNDN:

• Thuế suất ưu đãi

7% trong 33 năm;

• Miễn 6 năm, giảm

50% số phải nộp

trong 12 năm tiếp.

Tiền thuê đất, thuê

mặt nước: Miễn 20

năm; giảm 65% cho

thời gian còn lại.

Đối với thu nhập từ dự án đầu tư:

a. Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án)

các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu & phát triển:

• có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên;

• thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong 3 năm từ ngày

được cấp GCN ĐKĐT/Quyết định CTCCĐT.

b. Dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại điểm b Khoản 2 Điều

20 Luật Đầu tư và đáp ứng 01 trong 04 tiêu chí:

• Là dự án công nghệ cao mức 1;

• Có doanh nghiệp VN tham gia chuỗi mức 1;

• GTGT chiếm trên 30% - 40% trong giá thành toàn bộ của sản

phẩm đầu ra cuối cùng do tổ chức kinh tế cung cấp;

• Đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 1.

Thuế TNDN:

• Thuế suất ưu đãi

5% trong 37 năm;

• Miễn 6 năm, giảm

50% số phải nộp

trong 13 năm tiếp.

Tiền thuê đất, thuê

mặt nước: Miễn 22

năm; giảm 75% cho

thời gian còn lại.

Đối với thu nhập từ hoạt động của đối tượng hoặc dự án đầu tư :

 Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết

định của Thủ tướng Chính phủ;

 Dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại điểm b Khoản 2 Điều

20 Luật Đầu tư và đáp ứng một trong các tiêu chí:

• Là dự án công nghệ cao mức 2;

• Có doanh nghiệp VN tham gia chuỗi mức 2;

• GTGT chiếm trên 40% trong giá thành toàn bộ của sản phẩm

đầu ra cuối cùng mà tổ chức kinh tế cung cấp;

• Đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 2.



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Thông tư 86/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ

chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài

chính ban hành

Ngày ban hành: 06/10/2021 Ngày hiệu lực: 20/11/2021

2

Quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt do Thủ tướng

Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 06/10/2021 Ngày hiệu lực: 06/10/2021

XUẤT – NHẬP KHẨU

3

Nghị quyết 124/NQ-CP năm 2021 về tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu

hàng không tạm nhập tái xuất do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 06/10/2021 Ngày hiệu lực: 06/10/2021
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STT Văn bản pháp luật

DOANH NGHIỆP

4

Thông tư 85/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ

tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do Bộ trưởng

Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 05/10/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022

TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

5

Thông tư 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài

nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 14/10/2021 Ngày hiệu lực: 30/11/2021

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

6

Thông tư 84/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 75/2019/TT-BTC quy định quản lý,

sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động

khuyến nông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 04/10/2021 Ngày hiệu lực: 20/11/2022

LAO ĐỘNG

7

Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP về 

một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 08/10/2021 Ngày hiệu lực: 08/10/2021

8

Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao

động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ

bảo hiểm thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 01/10/2021 Ngày hiệu lực: 01/10/2021
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STT Văn bản pháp luật

HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

9

Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định về quy trình tiếp công dân do Tổng Thanh

tra Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 01/10/2021 Ngày hiệu lực: 15/11/2021

10

Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố

cáo, đơn kiến nghị, phản ánh do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 01/10/2021 Ngày hiệu lực: 15/11/2021

11

Thông tư 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra 

và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ 

ban hành

Ngày ban hành: 01/10/2021 Ngày hiệu lực: 15/11/2021

12

Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách 

nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 01/10/2021 Ngày hiệu lực: 15/11/2021

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

13

Nghị định 88/2021/NĐ-CP về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện,

đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với

băng tần

Ngày ban hành: 01/10/2021 Ngày hiệu lực: 01/10/2021

14

Thông tư 08/2021/TT-BTTTT quy định về Danh mục thiết bị vô tuyến điện được

miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác

kèm theo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 14/10/2021 Ngày hiệu lực: 28/11/2021 
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