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cập nhật các tin tức pháp lý cho những ai  

quan tâm đến các chính sách và quy định  
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Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam sẽ cung 

cấp đến bạn 03 nội dung sau đây: 

1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án sản xuất 

sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; 

2. Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 

đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương 

mại; và 

3. Tổng hợp những bài viết đã đăng của tháng 5/2022 
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Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 1270/CTBNI-TTHT đề ngày 20/4/2022 để hướng dẫn về 

ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế “TNDN”) với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Nội 

dung hướng dẫn như sau: 

• Nếu doanh nghiệp có thu nhập từ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc dự án đầu tư mới mà thu 

nhập từ dự án này đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi đầu tư thực hiện tại khu 

công nghiệp, thì khoản thu nhập đó được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án sản xuất sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế được cơ quan có thẩm quyền cấp 

Giấy xác nhận ưu đãi. 

• Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN, nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản 

xuất, doanh nghiệp phải tính riêng từng loại thu nhập được hưởng hoặc không được hưởng đối với các 

loại ưu đãi thuế TNDN tương ứng. 

Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành Công văn số 2875/BKHĐT-PC đề ngày 04/5/2022 về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Công 

văn có những nội dung chính sau: 

• Theo luật, việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu 

giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện trong trường hợp sau: (1) nhà đầu 

tư có quyền sử dụng đất; và (2) nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để 

thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. 

• Theo quy định của pháp luật, các hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

thương mại bao gồm (1) nhà đầu tư có quyền sử dụng đất ở; hoặc đất ở và đất khác không phải là đất ở 

đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; và (2) nhận 

chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại. 

• Do đó, việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư để thực hiện dự án xây 

dựng nhà ở thương mại trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng “đất ở và đất 

khác không phải là đất ở” hoặc “đất khác không phải là đất ở” là không phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ 

ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI 
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TỔNG HỢP NHỮNG BÀI VIẾT ĐÃ ĐĂNG CỦA THÁNG 

Dưới đây là những bài viết đã được đăng tải trên website của BLawyers Vietnam tháng này. Độc giả vui 

lòng bấm vào những đường link bên dưới để xem thêm. 

 24 câu hỏi thường gặp về giấy phép kinh doanh cho hoạt động mua bán hàng hóa của doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: BLawyers Vietnam xin tổng hợp các câu hỏi thường gặp về Giấy 

phép kinh doanh cho hoạt động mua bán hàng hoá và hoạt động hoạt động liên quan trực tiếp đến mua 

bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  

 “Của chồng, công vợ” có được xem xét khi giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn tại Việt Nam 

không? BLawyers Vietnam xin trình bày quan điểm của mình về sự ảnh hưởng của câu nói xưa đó tới 

quyết định của Tòa án khi giải quyết phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn. 

 03 lưu ý để nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng từ nước ngoài 

vào Việt Nam: Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư 

ban đầu trong việc sản xuất của mình. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam đã quy định điều kiện nhập 

khẩu máy móc đã qua sử dụng và quy trình tra kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi thông quan. 

BLawyers Vietnam xin cung cấp những lưu ý cần thiết về vấn đề này để đọc xem xét. 

 03 lưu ý về vấn đề xử phạt vi phạm hành chính khi thực hiện dự án điện mặt trời mái nhà tại 

Việt Nam: Khi thực hiện dự án điện mặt trời mái nhà, nhà đầu tư cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các 

quy định của pháp luật. Qua bài viết dưới đây, BLawyers Vietnam sẽ trình bày một số hành vi vi 

phạm hành chính thường gặp đối với dự án điện mặt trời mái nhà để nhà đầu tư lưu ý. 

 Thỏa thuận chế độ tài sản trước hôn nhân tại Việt Nam – Tại sao lại cần thiết dưới góc độ pháp 

lý? Để hạn chế rủi ro xảy ra tranh chấp về vấn đề tài sản giữa các cặp vợ chồng khi ly hôn, các bên có 

thể cân nhắc xác lập một thỏa thuận chế độ tài sản trước hôn nhân (hay còn được gọi là Hợp Đồng 

Tiền Hôn Nhân). Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ trình bày những góc nhìn pháp lý về 

sự cần thiết của loại hợp đồng này. 
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