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Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật hàng tuần 

của BLawyers Vietnam, một bản cập nhật các tin tức 

pháp lý cho những ai quan tâm đến các chính sách  

và quy định của pháp luật mới nhất của Việt Nam 

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam sẽ cung cấp đến bạn 03 nội 

dung sau đây: 

1. Hướng dẫn triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020; 

2. Điều kiện áp dụng thuế suất GTGT 0% đối với hoạt động cung cấp hàng 

hóa, dịch vụ cho khách hàng nước ngoài của doanh nghiệp; và 

3. Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ. 
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CÔNG VĂN SỐ 8909/BKHDT-PC 
Hướng dẫn thi hành 

Bộ Kế Hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 8909/BKHĐT-PC đề ngày 31/12/2020 về việc triển khai 

thi hành Luật Đầu tư với nội dung chính như sau: 

1. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư 2020: 

i. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư:  

• Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ: 

Bộ Kế Hoạch và Đầu tư  

• Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Cơ quan 
đăng ký đầu tư. 

ii. Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về 

đầu tư (trước đây là Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài) đã được thiết lập và vận hành. 

iii. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp 

(“Tổ Chức Kinh Tế”) phải thỏa mãn điều kiện được quy định tại Điều 26 Luật Đầu tư 2020 và nộp 01 bộ 

hồ sơ đền cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm: 

• Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; 

• Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và Tổ Chức 
Kinh Tế; 

• Văn bản kê khai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tổ Chức Kinh Tế (nếu có). 
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Luật Đầu tư 2020 

2. Giải quyết hồ sơ dự án đầu tư tiếp nhận trước ngày 01/01/2021: 

i. Hồ sơ hợp lệ đã tiếp nhận mà đã quá thời hạn giải quyết nhưng chưa trả kết quả thì được tiếp tục giải 

quyết theo quy định Luật Đầu tư 2014. 

ii. Nếu hồ sơ hợp lệ đã tiếp nhận có thời hạn giải quyết thủ tục hành chính sau ngày 01/01/2021, nhà đầu tư 

nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu (nếu có) hoặc điều chỉnh các nội dung trong hồ sơ đã nộp cho phù hợp 

với quy định của Luật Đầu tư 2020. 
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Điều kiện áp dụng thuế suất GTGT 0% đối với hoạt động cung cấp 

hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng nước ngoài của doanh nghiệp  

Công văn số 35/CT-TTHT  

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 35/CT-TTHT đề ngày 05/01/2021 về ghi 

nhận doanh thu và điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% cho doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ cho khách hàng nước ngoài của doanh nghiệp, với nội dung chính như sau: 

1. Về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế, căn cứ theo Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-

BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC: 

• Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho 

người mua. 

• Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành 

từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua, trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 

78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC. 

 

2. Về điều kiện áp dụng thuế suất GTGT 0%, căn cứ theo Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 

31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT: 

• Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; …, trừ các trường hợp không áp dụng 

mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC. 

• Điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu: 

i. Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu; 

ii. Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy 

định của pháp luật; 

iii. Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC. 
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HƯỚNG DẪN VỀ MIỄN, GIẢM THUẾ THU 

NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH 

NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng 

dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối 

với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (“KH&CN”) quy 

định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019. Thông 

tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2021, với nội 

dung chính như sau : 

• Điều kiện của doanh nghiệp KH&CN được miễn giảm thuế TNDN  

 Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; 

 Doanh thu hàng năm từ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% 

trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp; 

 Doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả KH&CN trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu 

từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường; và 

 Phải hạch toán riêng thu nhập hình thành từ kết quả KH&CN trong kỳ; nếu không hạch toán riêng được thì thu 

nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế được xác định theo tỷ lệ doanh thu giữa hoạt động sản 

xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế trên tổng doanh thu của doanh nghiệp. 

• Doanh nghiệp khoa học công nghệ được ưu đãi miễn thuế TNDN 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 

09 năm tiếp theo, tính từ thời điểm doanh nghiệp được cấp GCN doanh nghiệp khoa học và công nghệ, ngoài 

ra: 

 Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp GCN mà trong 03 năm đầu chưa phát sinh doanh thu thì năm đầu tiên 

được miễn, giảm thuế được tính từ năm thứ tư;  

 Trong thời gian hưởng ưu đãi mà tỷ lệ doanh thu từ sản phẩm khoa học công nghệ không đạt từ 30% trở lên thì 

năm đó doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi và vẫn tính trừ vào thời gian ưu đãi thuế của doanh nghiệp;  

 Trường hợp doanh nghiệp đã phát sinh doanh thu của năm đầu tiên nhưng dưới 12 tháng thì được phép lựa chọn 

đăng ký hưởng ưu đãi từ năm tiếp theo (năm đ ầu tiên kê khai, nộp thuế theo quy định và không hưởng ưu đãi); 

 Trường hợp doanh nghiệp đã hoặc đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi khác thì thời gian 

hưởng ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp khoa học công nghệ được tính bằng thời gian miễn, giảm thuế TNDN 

áp dụng cho doanh nghiệp khoa học công nghệ trừ đi thời gian miễn, giảm thuế TNDN đã hưởng theo điều kiện 

ưu đãi khác. 
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