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Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương 

Trả lời công văn số 9126/CT-TT&HT ngày 19/8/2014 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc xác định ưu đãi đầu tư 
thuế TNDN đối với Công ty TNHH Scancom Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 

Tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị 
định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN đối với doanh 
nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi 
theo cam kết WTO có hướng dẫn: 

“2. Doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất 

khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN đối với điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theo cam kết WTO, kể từ năm 2012 

được lựa chọn để tiếp tục được hưởng các ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực 

tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu), cụ thể như 

sau: 

- Được lựa chọn để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế 

doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN có hiệu lực trong 

thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 

14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN có hiệu lực thi hành (theo các văn 

bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN kể từ kỳ tính thuế năm 2006 trở về trước đến thời điểm doanh nghiệp được 

cấp giấy phép thành lập). 

- Hoặc được lựa chọn để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện 

thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN có 

hiệu lực tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO (theo các văn bản quy phạm pháp luật về 

thuế TNDN áp dụng kỳ tính thuế năm 2012)”. 

Căn cứ theo hướng dẫn trên và các tài liệu đính kèm, trường hợp Công ty TNHH Scancom Việt Nam đang trong 
thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi thuế 
TNDN đối với điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theo cam kết WTO, kể từ ngày 01/01/2012 được lựa chọn để tiếp tục 
được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu 
đãi đầu tư (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu) theo quy định tại văn bản quy phạm pháp 
luật về thuế TNDN có hiệu lực trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy phép thành lập đến trước ngày 
Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành hoặc lựa chọn để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời 
gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư theo quy định tại các văn bản 
quy phạm pháp luật về thuế TNDN có hiệu lực tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO. 

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.  

  

  

Nơi nhận: 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 



- Như trên; 
- Công ty TNHH Scancom Việt Nam 
(Địa chỉ: Lô 10, đường số 8, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình 

Dương); 
- Vụ CST, Vụ PC-BTC; 
- Vụ PC-TCT; 
- Lưu VT, CS (3b). 
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