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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. Điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng; 

2. Bảo đảm việc đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật; và 

3. Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 
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Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2920/TCT-CS đề ngày 03/8/2021 để hướng dẫn về chính sách 

ưu đãi thuế với dự án đầu tư mở rộng. Nội dung chính như sau: 

• Để doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, dự án đầu tư 

mở rộng phải đáp ứng các tiêu chí được pháp luật về đầu tư quy định. Các tiêu chí là: vốn, hoạt động đầu 

tư kinh doanh, địa bàn đầu tư, thời gian đầu tư. 

• Đối với trường hợp doanh nghiệp có sự đầu tư mở rộng dự án bằng nguồn vốn đầu tư ban đầu và không 

tăng vốn đầu tư thì không được xác định là mở rộng dự án đầu tư. 

ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG 

BẢO ĐẢM VIỆC ĐẦU TƯ KINH DOANH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ 

TRONG TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI PHÁP LUẬT 

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2754/TCT-CS đề ngày 27/7/2021 để hướng dẫn việc bảo đảm 

đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật. Nội dung chính như sau: 

• Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư mới, ưu đãi đầu tư cao hơn thì 

nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu 

đãi còn lại của dự án đầu tư (trừ ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với dự án đầu tư theo quy định của pháp luật). 

• Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà 

đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó 

cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư. 



Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC đề ngày 12/7/2021 về việc hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng 

khoán phái sinh với một số nội dung chính sau: 

• Hoạt động giao dịch, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, bao gồm: Hợp đồng tương lai chỉ số 

chứng khoán, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ. 

• Để giao dịch chứng khoán phái sinh nhà đầu tư phải ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái tại 

thành viên giao dịch và tài khoản ký quỹ bù trừ (tài khoản ký quỹ) tại thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ 

định.  

• Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được mở 02 khoản giao dịch tổng đứng tên công ty quản lý quỹ đầu tư 

chứng khoán để quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác, bao gồm (1) 01 tài khoản để giao dịch chứng 

khoán phái sinh cho nhà đầu tư ủy thác trong nước; (2) 01 tài khoản để giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà 

đầu tư chứng khoán nước ngoài. 

• Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh cho mỗi quỹ đầu 

tư, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý, đứng tên quỹ đầu tư, công ty 

đầu tư chứng khoán tại mỗi thành viên giao dịch. 

• Công ty chứng khoán thành lập ở nước ngoài được mở 02 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại mỗi thành 

viên giao dịch, bao gồm (1) 01 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh để thực hiện hoạt động tự doanh chứng 

khoán phái sinh; (2) 01 tài khoản giao dịch tổng để thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh cho các 

nhà đầu tư nước ngoài khác. 

• Quy định về nguyên tắc hoạt động của thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty lưu ký 

và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

• Thành viên viên bù trù mở tài khoản tiền gửi ký quỹ cho nhà đầu tư đứng tên thành viên bù trừ và có trách nhiệm 

quản lý tách biệt tiền gửi ký quỹ tới từng nhà đầu tư. Mỗi nhà đầu tư được thành viên bù trừ mở 01 tài khoản chứng 

khoán ký quỹ để quản lý vị thế, nghĩa vụ ký quỹ, tài sản ký quỹ bù trừ, tài sản có thể chuyển giao và thực hiện 

nghĩa vụ thanh toán cho vị thế trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư. 

• Việc bù trừ chứng khoán phái sinh được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện theo từng 

tài khoản của nhà đầu tư, thành viên bù trừ theo nguyên tắc các vị thế đối ứng của cùng một chứng khoán phái sinh 

có cùng thời điểm đáo hạn trên cùng một tài khoản được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối 

trừ để xác định số vị thế ròng chứng khoán phái sinh trên tài khoản đó. 

• Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có quyền từ chối thế vị đối với các giao dịch không hợp lệ 

và thông báo cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các giao dịch bị từ chối thế vị trong một số trường hợp luật 

định. 

• Nhà đầu tư và thành viên bù trừ được sử dụng tiền và chứng khoán để thực hiện ký quỹ cho giao dịch chứng khoán 

phái sinh. 
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