
Công nghiệp Hỗ trợ - cơ hội để Tối ưu hóa 
Ưu đãi thuế của doanh nghiệp

Công ty có sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho

Nếu có, Công ty có thể được hưởng mức 
ưu đãi thuế TNDN cao nhất

  Lợi ích tối đa!

 Công nghệ cao
Khuôn mẫu tiêu chuẩn cao/độ 
chính xác cao, các bộ phận cơ 
khí, linh kiện nhựa, cảm biến, 
động cơ, v.v…

 Ngành Cơ khí Chế tạo
Khuôn mẫu, đồ gá, dụng cụ - 
dao cắt, linh kiện và phụ tùng 
gia công cơ khí, dụng cụ đo lường, v.v...

 Ngành Điện tử
Linh kiện điện tử  - quang điện 
tử cơ bản, linh kiện thạch anh, 
vi mạch điện tử, pin, dây và 
cáp điện, v.v...

 Ngành Da - Giày
Da thuộc, vải giả da, đế giày, 
mũi giày, dây giày, chỉ may giày, 
phụ liệu, v.v...

 Ngành Dệt - May
Sản xuất các loại sơ, sợi, vải, 
chỉ may, thuốc nhuộm, 
phụ liệu, v.v...

 Ngành Sản xuất 
Lắp ráp Ô tô
Động cơ và chi tiết động cơ, hệ 
thống bôi trơn, hệ thống làm mát, hệ thống 
cung cấp nhiên liệu, bánh xe, ghế xe, v.v...

Thuế suất ưu đãi 10% 
trong 15 năm; và/hoặc

Đối với dự án đầu tư trước năm 2015: được hưởng ưu đãi thuế TNDN 
cho thời gian còn lại sau khi trừ đi ưu đãi thuế TNDN đã hưởng theo 
điều kiện ưu đãi khác

4 năm miễn thuế &
9 năm giảm 50% thuế



Các bước tiến hành

Phân tích  
chiến lược1

 ► Phân tích thực tế đầu tư và hoạt động của Công ty;
 ► Đánh giá mức ưu đãi thuế mà Công ty được hưởng;
 ► Tham khảo ý kiến của cơ quan chức năng trên cơ sở 
không nêu tên doanh nghiệp (nếu cần) 

Công việc cụ thể

KPMG có thể hỗ trợ Công ty hoàn tất các thủ tục 
để hưởng ưu đãi thuế

Xác nhận ưu 
đãi sản xuất  
SP Công 
nghiệp Hỗ trợ

 ► Chuẩn bị hồ sơ xác nhận ưu đãi
 ► Trao đổi, thảo luận với cơ quan chức năng
 ► Nhận Giấy xác nhận ưu đãi
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Công văn xác 
nhận về ưu đãi 
thuế TNDN

 ► Chuẩn bị dự thảo công văn;
 ► Trao đổi, thảo luận với cơ quan thuế
 ► Nhận công văn xác nhận ưu đãi thuế 
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Công ty tư vấn thuế của năm tại Việt Nam
Tạp chí International Tax review, 2014 – 2020

Công ty tư vấn giá thị trường của năm
Tạp chí International Tax review 2017-2019
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Liên hệ với chúng tôi

Mọi thông tin trong tài liệu này đều là thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn cho trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng 
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