Tháng 8 Năm 2019

BẢN TIN FRASERS
Trong ấn bản lần này, chúng tôi xin gửi đến Quý vị những thông tin về:
(i)

Những ngành, nghề đầu tư kinh doanh mới được hưởng ưu đãi đầu tư (tập trung cụ thể vào
doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp và cơ sở ươm tạo);

(ii)

Dự thảo Nghị định sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Công Thương liên quan đến một số lĩnh vực quan trọng (như điện lực, than và khoáng
sản); và

(iii)

Những biện pháp mới khuyến khích xây dựng chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã
hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp và khu kinh tế.
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Dự thảo Nghị định sửa đổi một số quy định của Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (tập trung vào doanh nghiệp
nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp và cơ sở ươm tạo)
Chính phủ vừa ban hành Dự thảo Nghị định (Dự thảo Nghị định) sửa đổi một số quy định của
Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu
tư, chủ yếu nhằm hỗ trợ khích lệ môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và
doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua việc đề xuất bổ sung các ngành, nghề sau đây vào danh
mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư:
(i)

Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa;

(ii)

Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa;

(iii)

Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

(iv)

Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng
tạo.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, những ưu đãi đầu tư áp dụng cho các ngành, nghề
nêu trên bao gồm (a) ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, (b) ưu đãi thuế nhập khẩu và
(c) miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.
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Dự thảo Nghị định sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước
của Bộ Công Thương liên quan đến một số lĩnh vực quan trọng (như điện lực, than và
khoáng sản)
Ngày 5 tháng 8 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Dự thảo Nghị định sửa đổi một số Nghị
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công
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Thương (Dự Thảo Nghị Định). Dự Thảo Nghị Đinh đề xuất một vài thay đổi liên quan đến một
số lĩnh vực quan trọng như điện lực, than và khoáng sản.
(i)

Trong lĩnh vực than và khoáng sản:
Dự Thảo Nghị Định đưa ra những điều kiện mới đối với hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu
than và khoáng sản như sau (bên cạnh những điều kiện hiện hành quy định tại Điều 1
Nghị định 77/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1 tháng 7 năm 2016 sửa đổi quy định về
điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu
nổ công nghiệp, phân bón kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thược phạm vi quản lý
nhà nước của Bộ Công thương):
(a)

Than, khoáng sản đã qua chế biến và đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định tại phụ lục
của Dự Thảo Nghị Định;

(b)

Than, khoáng sản có nguồn gốc hợp pháp, bao gồm:

(c)

(ii)



Được khai thác hoặc tận thu từ các mỏ, điểm mỏ, bãi thải có Giấy phép khai
thác, Giấy phép khai thác tận thu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;



Được nhập khẩu hợp pháp (Tờ khai hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của Hải
quan cửa khẩu); hoặc



Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu và phát mại.

Đối với xuất khẩu khoáng sản trong thành phần chứa thori, urani bằng hoặc lớn hơn
0,05% tính theo trọng lượng, thương nhân còn phải phải có giấy phép xuất khẩu vật
liệu phóng xạ của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật về năng
lượng nguyên tử.

Trong lĩnh vực điện lực:
Dự Thảo Nghị Định làm rõ một số điều kiện đang được áp dụng đối với nhân sự của các
công ty hoạt động trong lĩnh vực điện lực quy định tại Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21
tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực
(Nghị Định 137) và Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ
sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý
nhà nước của Bộ Công Thương (Nghị Định 08).
Theo Dự Thảo Nghị Định, điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các dịch vụ liên quan đến
nhà máy thủy điện (như tư vấn thiết kế công trình nhà máy thủy điện hoặc tư vấn giám sát
thi công công trình nhà máy thủy điện) cũng được áp dụng đối với các dịch vụ liên quan
đến nhà máy điện gió và điện mặt trời.
Ngoài ra, những điều kiện cụ thể áp dụng đối với hoạt động tư vấn trong lĩnh vực điện lực
(dựa trên bảng phân hạng về quy mô của công trình hiện tại áp dụng cho nhà máy thủy
điện, nhiệt điện (than, khí, dầu, sinh khối, chất thải rắn), công trình đường dây và trạm biến
áp) nay theo Dự Thảo Nghị Định cũng được áp dụng cho hoạt động tư vấn liên quan đến
nhà máy điện gió và điện mặt trời.
Chính phủ chưa công bố ngày dự định có hiệu lực của Dự Thảo Nghị Định.
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Thông tư 43/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định
82/2018/ND-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
Thông tư mới số 43/2019/TT-BTC (Thông tư 43) được Bộ Tài Chính ban hành vào ngày 12
tháng 7 năm 2019, hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22
tháng 5 năm 2018 của chính phủ, quy định về quản lý của khu công nghiệp và khu kinh tế (Nghị
định 82) có hiệu lực vào ngày 26 tháng 8 năm 2019.
Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82 quy định chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung
cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công
nghiệp, khu kinh tế là chi phí hợp lý được khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp
có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế (Chi Phí Được Trừ). Theo đó, Thông tư 43
hướng dẫn về Chi Phí Được Trừ, cụ thể như sau:
(i)

Giá trị tài sản cố định được tính vào giá trị công trình và trích khấu hao được xem là Chi
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Phí Được Trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu những tài sản
đó đáp ứng điều kiện về tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài chính quy định về
chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (quy định hiện hành tại Thông
tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày 25 tháng 4 năm 2013);
(ii)

Các chi phí khác không thuộc quy định tại khoản (i) được xem là Chi Phí Được Trừ khi
xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu
nhập doanh nghiệp.

Cần lưu ý rằng, đối với các chi phí nêu trên cho việc đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà
chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công
nghiệp, khu kinh tế phát sinh kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018 (ngày có hiệu lực của Nghị định
82) sẽ áp dụng quy định của Nghị định 82 cùng với hướng dẫn của Thông tư 42.
Chúng tôi tin rằng Quý độc giả sẽ tìm thấy những thông tin thú vị trong ấn bản lần này và hoan
nghênh mọi phản hồi hoặc thắc mắc của Quý vị. Mọi nhận xét của Quý vị xin vui lòng gửi về địa chỉ
legalenquiries@frasersvn.com.
Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp đến Quý vị những thông tin cập nhật hữu ích về các văn bản
pháp luật mới ban hành, tuy nhiên Bản Tin Pháp Luật của Công Ty chúng tôi không phải là bản tư
vấn pháp lý chính thức. Nếu Quý vị nhận thấy cần tìm hiểu thêm bất kỳ thông tin nào được đưa ra
trong ấn bản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email nêu trên hoặc thông qua luật sư
tư vấn của Frasers thường liên lạc với Quý vị.
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