
QUYẾT ĐỊNH 29/2021/QĐ-TTG VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐẶC BIỆT 
Để thưc hiện chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các dự án đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 20 
Luật đầu tư số 61/2020/QH14 (“Luật đầu tư”), Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 29/2021/QĐ-
TTg ngày 6/10/2021 về cơ chế ưu đãi đầu tư đặc biệt (“Quyết định 29”).

Chúng tôi xin giới thiệu những nội dung đáng chú ý tại Quyết định 29 như sau:

1. Đối tượng áp dụng
(i)  Nhóm 1: Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm 

đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và 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 thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành 
lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

(ii)  Nhóm 2: Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ 
đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Quyết định 29 cũng quy định chi tiết các tiêu chí về công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, doanh 
nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi, giá trị sản xuất trong nước đối với các dự án đầu tư thuộc nhóm (ii) để 
được hưởng ưu đãi đặc biệt.

2. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt 
 – Ưu đãi đầu tư đặc biệt được áp dụng cho dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.

 – Ưu đãi đầu tư đặc biệt được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ 
trương đầu tư hoặc thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 – Trong thời gian hưởng ưu đãi đầu tư đặc biệt, 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. 

 – Tổ chức kinh tế không thực hiện đúng cam kết và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt thì không 
được hưởng ưu đãi theo Quyết định 29.  Nếu đã hưởng ưu đãi thì bị truy thu lại số thuế không được 
hưởng ưu đãi, tiền chậm nộp và tiền phạt vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về quản lý 
thuế.
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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 cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, chúng 
tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc người đọc nhận được hoặc sẽ duy trì tính chính xác này trong 
tương lai. Bất cứ ai cũng không nên quyết định hành động dựa trên những thông tin trong tài liệu này nếu không có sự tư vấn phù 
hợp từ các chuyên gia sau khi xem xét từng tình huống cụ thể.
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Tên và biểu tượng KPMG là nhãn hiệu thương mại được cấp phép sử dụng cho các công ty thành viên độc lập của tổ chức các 
công ty KPMG toàn cầu.
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Mức 
ưu đãi

Ưu đãi thuế TNDN và tiền thuê đất, thuê 
mặt nước

Đối tượng áp dụng

1  – Thuế TNDN: Thuế suất 9% trong 30 năm, 
miễn thuế trong 5 năm và giảm 50% thuế 
phải nộp trong vòng 10 năm; 

 – Tiền thuê đất, thuê mặt nước: Miễn trong 18 
năm và giảm 55% cho thời gian còn lại. 

Dự án thuộc nhóm (ii), không bao gồm các trường hợp 
dưới đây

2  – Thuế TNDN: Thuế suất 7% trong 33 năm, 
miễn thuế trong 6 năm và giảm 50% thuế 
phải nộp trong vòng 12 năm; 

 – Tiền thuê đất, thuê mặt nước: Miễn 20 năm 
và giảm 65% cho thời gian còn lại.

 – Dự án thuộc nhóm (i), không bao gồm trung tâm đổi 
mới sáng tạo quốc gia; 

 – Dự án thuộc nhóm (ii) và đáp ứng một trong bốn 
tiêu chí:

 ▪ Là dự án công nghệ cao mức 1; 

 ▪ Có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 1; 

 ▪ Giá trị gia tăng chiếm từ 30% đến 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.

3  – Thuế TNDN: Thuế suất 5% trong 37 năm, 
miễn thuế trong 6 năm và giảm 50% thuế 
phải nộp trong vòng 13 năm; 

 – Tiền thuê đất, thuê mặt nước: Miễn 22 năm 
và giảm 75% cho thời gian còn lại

 – Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia; 

 – Dự án thuộc nhóm (ii) và đáp ứng một trong bốn 
tiêu chí:

 ▪ Là dự án công nghệ cao mức 2; 

 ▪ Có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 2; 

 ▪ Giá trị gia tăng chiếm trên 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 2.

Quyết định 29 có hiệu lực kể từ ngày 6/10/2021. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng kết, đánh giá tác động và 
hiệu quả của Quyết định 29 sau 5 năm triển khai thực hiện để Chính phủ xem xét và điều chỉnh (nếu có). 

Vui lòng liên hệ với KPMG để được tư vấn chi tiết về các tác động của Quyết định 29 cho việc lập kế hoạch 
thuế hiệu quả. 

3. Mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt 
Quyết định 29 quy định về 3 mức ưu đãi, trong đó bao gồm ưu đãi về thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 
(“TNDN”) và tiền thuế đất, thuê mặt nước, cụ thể như sau: 


