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Cn c chnh sch u đi thu nh t qun v b nh đ ng
đ i vi ng nh cng nghip h tr (*)
Những năm gần đây, Chính phủ đã xây dựng nhiều
chính sách nhằm thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để
hiện thực hóa mục tiêu này, việc phát triển công nghiệp
hỗ trợ mang ý nghĩa rất quan trọng, giúp nâng cao
năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, tạo giá trị
gia tăng, góp phần tăng tỷ trọng đóng góp của ngành
công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế.
Tại Nghị quyết số 115/NQ-CP,
ngày 26/8/2020 về các giải pháp
thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ
trợ, Chính phủ đặt mục tiêu đến
năm 2025, doanh nghiệp Việt Nam
có khả năng sản xuất các sản phẩm
công nghiệp hỗ trợ có tính cạnh
tranh cao, đáp ứng được 45% nhu
cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu
dùng trong nội địa; chiếm khoảng
11% giá trị sản xuất toàn ngành
công nghiệp. Mục tiêu đến năm
2030, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
của Việt Nam đáp ứng 70% nhu
cầu cho sản xuất, tiêu dùng trong
nội địa; chiếm khoảng 14% giá trị
sản xuất công nghiệp.
Đây là những mục tiêu tham
vọng, song hoàn toàn có thể thực
hiện được nếu chúng ta có những
chính sách hỗ trợ thiết thực cho
ngành công nghiệp được đặt tên là
“phụ trợ” nhưng mang ý nghĩa
xương sống này.
Công nghiệp hỗ trợ đã được
Nhà nước đặc biệt quan tâm và
định hướng là một trong những
ngành ưu tiên phát triển và được ưu
đãi đầu tư. Với sự ra đời của Luật

số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung
một số điều của các luật về thuế và
Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về
phát triển công nghiệp hỗ trợ, hệ
thống pháp luật, chính sách về công
nghiệp hỗ trợ ngày càng được hoàn
thiện. Trong đó, ưu đãi thuế thu
nhập doanh nghiệp (TNDN) là
chính sách được quan tâm nhiều
nhất và cũng có tác dụng lớn nhất
thúc đẩy đầu tư của cộng đồng
doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm
công nghiệp hỗ trợ có thể được
hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi
10% trong 15 năm kể từ năm có
doanh thu, đồng thời được miễn
thuế TNDN trong 4 năm kể từ năm
có thu nhập chịu thuế và giảm 50%
số thuế TNDN phải nộp trong 9
năm tiếp theo. Tuy nhiên, chính
sách ưu đãi thuế TNDN nêu trên chỉ
được áp dụng cho các dự án đầu tư
thực hiện kể từ ngày 1/1/2015.
Thực tiễn cho thấy, có rất nhiều
dự án đã đi vào hoạt động trước ngày
1/1/2015, sản xuất các sản phẩm
công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục
ưu đãi, nhưng chưa được hưởng các
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chính sách ưu đãi về thuế TNDN.
Luật số 71/2014/QH13 quy định
nguyên tắc chung như sau: “Doanh
nghiệp có dự án đầu tư được hưởng
ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
theo quy định của pháp luật thuế thu
nhập doanh nghiệp tại thời điểm cấp
phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu
tư theo quy định của pháp luật về
đầu tư. Trường hợp pháp luật thuế
thu nhập doanh nghiệp có thay đổi,
mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện
ưu đãi thuế theo quy định của pháp
luật mới được sửa đổi, bổ sung, thì
doanh nghiệp được quyền lựa chọn
hưởng ưu đãi về thuế suất và về thời
gian miễn thuế, giảm thuế theo quy
định của pháp luật tại thời điểm cấp
phép hoặc theo quy định của pháp
luật mới được sửa đổi, bổ sung cho
thời gian còn lại”.
Tuy nhiên, các nghị định và
thông tư hiện hành lại chưa quy định
chi tiết việc áp dụng ưu đãi đối với

dự án sản xuất sản phẩm công
nghiệp hỗ trợ thực hiện trước ngày
1/1/2015, dẫn tới, các dự án trước
năm 2015 không được tiếp cận
chính sách ưu đãi thuế TNDN đối
với ngành công nghiệp hỗ trợ.
Như vậy, các doanh nghiệp tiên
phong đã “lỡ” thực hiện đầu tư
trước năm 2015 sẽ chịu thiệt thòi
rất lớn. Việc áp dụng ưu đãi thiếu
nhất quán như vậy cũng chưa đảm
bảo nguyên tắc “đối xử bình đẳng”
giữa các nhà đầu tư mà Luật Đầu tư
đã quy định rõ.
Chúng tôi cho rằng, đã đến lúc
Chính phủ cần ban hành quy định
sửa đổi dựa trên cơ sở pháp lý
là nguyên tắc chung tại Luật số
71/2014/QH13.
Cụ thể, quy định sửa đổi cần cho
phép dự án đầu tư thực hiện trước
ngày 1/1/2015 cũng được hưởng
chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt
động sản xuất sản phẩm công

nghiệp hỗ trợ. Theo đó, doanh
nghiệp có dự án đáp ứng các điều
kiện của dự án sản xuất sản phẩm
công nghiệp hỗ trợ và được cơ quan
có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận
ưu đãi sản xuất sản phẩm công
nghiệp hỗ trợ thì được hưởng ưu đãi
về thuế TNDN cho thời gian còn lại
kể từ năm được cấp Giấy xác nhận
ưu đãi sản xuất sản phẩm công
nghiệp hỗ trợ.
Về phía doanh nghiệp, chúng tôi
cho rằng, các doanh nghiệp nên rà
soát lại hoạt động kinh doanh của
mình để xem xét khả năng đáp ứng
các điều kiện ưu đãi đối với lĩnh
vực này, qua đó thực hiện các thủ
tục cần thiết để hưởng ưu đãi tốt
nhất theo các quy định hiện hành về
thuế TNDN.
Việc ban hành và áp dụng nhất
quán chính sách ưu đãi thuế đối với
ngành công nghiệp hỗ trợ sẽ tạo tiền
đề để các doanh nghiệp trong ngành
này phát triển hơn nữa, giúp doanh
nghiệp mở rộng thị trường trong
nước và xuất khẩu khi xu hướng
dịch chuyển đầu tư của các chuỗi
cung ứng toàn cầu đang đổ về Việt
Nam, đồng thời góp phần xây “tổ”
để đón cả “đại bàng” lẫn “chim sẻ”
đến Việt Nam.n
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