
BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ ƯU ĐÃI THUẾ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ | Trang 1

BẢN TIN CẬP NHẬT 
VỀ ƯU ĐÃI THUẾ 
TRONG LĨNH VỰC 
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Nghị định số 57/2021/NĐ-CP về ưu đãi 
thuế cho dự án sản xuất sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ trước năm 2015

Tháng 06 năm 2021

Bản tin nhanh cho mục đích tham khảo chuyên môn, 
không phát hành hoặc bán trên thị trường

© 2021 Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam

Văn bản mới ban hành

Ngày 04/06/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2021/NĐ-
CP (“Nghị định 57”) sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về
ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với dự án sản xuất
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (“CNHT”) thực hiện trước ngày
01/01/2015 và đã được cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm 
CNHT. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành (04/06/2021). 

Bối cảnh ra đời của Nghị định 57

• Chính sách ưu đãi thuế TNDN cho dự án sản xuất sản phẩm CNHT 
đã được giới thiệu từ Luật số 71/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày
01/01/2015, và sau đó là Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về
phát triển CNHT. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chính sách
này còn nhiều vướng mắc, chưa đảm bảo tính nhất quán và
công bằng giữa các doanh nghiệp khi áp dụng.

• Theo đó, Nghị định 57 được ban hành sau nhiều nỗ lực của 
Chính phủ, các Bộ ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp là tín hiệu 
tích cực góp phần quan trọng cởi bỏ nút thắt vướng mắc chính sách 
ưu đãi TNDN mà các doanh nghiệp đã kiến nghị từ nhiều năm nay 
kể từ khi Luật số 71/2014/QH13 được ban hành. Chính phủ và các 
Bộ, ngành đã thể hiện rất rõ tinh thần lắng nghe, ghi nhận các kiến 
nghị của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội và cơ quan ngoại 
giao, trên cơ sở đó có hướng sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm tháo 
gỡ triệt để vướng mắc của doanh nghiệp.

• Trong suốt quá trình kiến nghị, triển khai xây dựng Nghị đinh 57, từ
năm 2017, Deloitte Việt Nam đã đưa ra nhiều góc nhìn chuyên sâu
trên các phương tiện truyền thông liên quan đến vấn đề ưu đãi
thuế cho doanh nghiệp CNHT và đồng hành, kết nối chặt chẽ giữa
cộng đồng doanh nghiệp và Chính phủ để kịp thời truyền tải các
vướng mắc, tham mưu đến các Bộ, ban ngành.

Tại bản tin này, Deloitte Việt Nam sẽ cập nhật tới Quý Doanh nghiệp các 
nội dung chính như sau:

1. Đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị định 57 và
nguyên tắc xác định thời gian áp dụng ưu đãi

2. Nhận định của Deloitte Việt Nam

3. Dịch vụ hỗ trợ của Deloitte Việt Nam.

Thông tin chung



BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ ƯU ĐÃI THUẾ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ | Trang 2

BẢN TIN CẬP NHẬT 
VỀ ƯU ĐÃI THUẾ 
TRONG LĨNH VỰC 
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Nghị định số 57/2021/NĐ-CP về ưu đãi 
thuế cho dự án sản xuất sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ trước năm 2015

Tháng 06 năm 2021

Bản tin nhanh cho mục đích tham khảo chuyên môn, 
không phát hành hoặc bán trên thị trường

© 2021 Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam

Đối tượng và nguyên tắc xác định ưu đãi
Đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị định
57

Đối tượng được hưởng lợi từ Nghị định là các doanh nghiệp có dự án 
đầu tư (đầu tư mới và/hoặc đầu tư mở rộng) sản xuất sản phẩm CNHT 
trước năm 2015 và đã được cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm 
CNHT (“Giấy xác nhận ưu đãi CNHT”), thuộc 01 trong 03 trường hợp
như dưới đây:

Nguyên tắc xác định thời gian áp dụng ưu đãi

• Doanh nghiệp thuộc các trường hợp nêu trên sẽ được hồi tố áp 
dụng mức ưu đãi thuế TNDN cao nhất đối với thu nhập phát sinh từ
dự án sản xuất sản phẩm CNHT cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính 
thuế được cấp Giấy xác nhận ưu đãi CNHT. 

• Việc xác định thời gian ưu đãi còn lại thực hiện theo nguyên tắc “trừ 
số học”, cụ thể: lấy thời gian miễn thuế, giảm thuế, ưu đãi thuế suất 
theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm CNHT trừ đi thời gian miễn 
thuế, giảm thuế, ưu đãi thuế suất đã hưởng theo điều kiện khác 
(nếu có).

• Nghị định 57 cũng đưa ra 03 ví dụ cụ thể về việc xác định thời gian
ưu đãi còn lại theo 03 trường hợp đề cập ở trên.

Thời gian ưu đãi còn lại = Thời gian ưu đãi theo điều kiện dự án sản
xuất CNHT (miễn, giảm thuế và ưu đãi thuế suất nếu có) – Thời
gian ưu đãi đã hưởng theo điều kiện khác (miễn, giảm thuế và ưu
đãi thuế suất nếu có)

• Trường hợp 1 – Dự án CNHT thực hiện trước 01/01/2015 chưa 
được hưởng ưu đãi thuế TNDN;

• Trường hợp 2 – Dự án CNHT thực hiện trước 01/01/2015 đã 
hưởng hết ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện khác ngoài điều kiện 
CNHT; 

• Trường hợp 3 – Dự án CNHT thực hiện trước 01/01/2015 đang 
được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện khác

Xử lý số thuế nộp thừa của các năm trước

Sau khi áp dụng các quy định chuyển tiếp ưu đãi tại Nghị định này 
dẫn đến doanh nghiệp có số thuế TNDN và tiền chậm nộp (nếu có) 
nộp thừa do điều chỉnh giảm số thuế TNDN phải nộp và tiền chậm 
nộp (nếu có) đã kê khai hoặc qua thanh kiểm tra thuế thì doanh 
nghiệp có quyền đề nghị cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh và xử lý 
số tiền thuế TNDN và tiền chậm nộp nộp thừa theo quy định tại Điều 
60 Luật Quản lý thuế.
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Ý nghĩa của Nghị định 57 đối với doanh nghiệp

Sự ra đời của Nghị định 57 tại thời điểm hiện nay có ý nghĩa rất lớn với các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT. Số tiền thuế tiết kiệm được từ
việc áp dụng Nghị định không chỉ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh vốn đã rất khó khăn do 
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mà còn đem lại niềm tin vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp đối với Chính phủ trong nỗ lực cải cách cơ
chế, chính sách, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nên làm gì để tận dụng chính sách ưu đãi?

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm CNHT, đặc biệt doanh nghiệp có các dự án CNHT thực hiện trước ngày
01/01/2015 nên chủ động nghiên cứu hoặc thông qua đơn vị tư vấn thuế chuyên nghiệp hỗ trợ đánh giá khả năng đáp ứng các điều kiện theo 
quy định của Nghị định 57 để kịp thời triển khai các thủ tục cần thiết để áp dụng ưu đãi.

Khuyến nghị cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNHT:

• Đánh giá khả năng đáp ứng của dự án đối với các tiêu chí ưu đãi trong lĩnh vực CNHT, cũng như quy định của Nghị định 57 để hoạch định, 
lên chiến lược xin áp dụng ưu đãi nhằm tối ưu hóa ưu đãi thuế TNDN.

• Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý chuyên ngành như Bộ Công thương, các cơ quan thuế quản lý nhằm áp dụng ưu đãi thuế
đúng quy định và kịp thời.

• Duy trì đáp ứng các điều kiện ưu đãi trong quá trình hoạt động của dự án để hưởng đầy đủ ưu đãi thuế TNDN khi áp dụng.
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• Hy vọng rằng Bản tin cập nhật này đã mang đến cho Quý Doanh nghiệp thông tin và cái nhìn cần thiết để hoạch định chiến lược, tối ưu hóa
ưu đãi thuế TNDN của Chính phủ đối với lĩnh vực CNHT. Deloitte Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật tới Quý doanh nghiệp những thông tin mới
nhất và quan trọng nhất về chính sách ưu đãi thuế TNDN trong lĩnh vực này.

• Với kinh nghiệm thực tiễn và đa đạng với nhiều dự án hỗ trợ khách hàng trong mảng ưu đãi về ngành CNHT, Deloitte Việt Nam hân hạnh 
được hỗ trợ Quý Doanh nghiệp với các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp của Nhóm Dịch vụ Giải pháp về Ưu đãi Đầu tư và Đổi mới 
toàn cầu (Gi3) liên quan đến ưu đãi CNHT như sau:

Hỗ trợ xin xác nhận ưu đãi từ 
cơ quan chuyên ngành

Hỗ trợ tuân thủ quy định ưu đãi 
trong quá trình hoạt động dự án

Tư vấn và hoạch định 
chiến lược

• Đánh giá và phân tích cơ hội cũng
như khả năng đáp ứng các điều
kiện ưu đãi

• Tư vấn hoạch định chiến lược để
tối ưu hóa ưu đãi thuế

• Tư vấn lộ trình xin áp dụng ưu đãi

• Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và làm việc
với Bộ Công thương để nhận Giấy
xác nhận ưu đãi CNHT

• Hỗ trợ làm việc với cơ quan thuế
để nhận Công văn về áp dụng ưu
đãi thuế TNDN trong lĩnh vực
CNHT 

• Hỗ trợ rà soát trong quá trình
hoạt động dự án để duy trì ưu
đãi CNHT đã được cấp.
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