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Ha Giang, ngay/t tháng 10 nãm 2022 

KInh gtri: - Thung trlrc HIDND, Thu'ô'ng trirc UBND, Thirng trirc UBMUQ 
huynXmnMãn; 

- US' ban Mt trn To quôc Thj trân Côc Pài, huyn XIn Man. 

Sau KS'  h9p thu 3, Quôc hôi khóa XV, Doãn di biêu Quôc hi tinh dã tiêp 
xüc cr tn ti Thi trân Côc Pãi, huyn XIn Man. Doãn dii biêu Quôc hi tinh d 
tiêp thu và tong hçp kiên nghj cüa cü' tn g1i Ban Dan nguyen, US' ban ThLthng v1i 
Quôc hi. Ti buôi tiêp xic, ctr tn Nguyen Thj Lan Dung, Tong Giám dôc Cong ty 
trách nhim hQu hn Gia Long kiên ngh: 

D nghj B Tâi chInh xem xét, süa dôi Thông tt.r 78/2014/TT-BTC ngày 
18/6/2014 hiràng dan thi hãnh Nghj djnh sO 218/2013/ND-CP ngày 26/12/2013 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa LuQt Thuê thu nhtp doanh nghip (n5i 
dung chi tiêt tgi Cong van trá lô'i. COng van sO 10223/BTC-TCT ngày 06/10/2022 
ctha Bó Tài chInh "V/v trá lài kién nghj cü tn gt"i tO'i sau K)) hQp th& 3, QuOc hói 
khOa XV'). 

Doàn DBQH tinh thông báo kêt qua trä ki kiên nghj ci.r tn cüa B Tài chInh gtri 
den Thng trirc HDND, UBND, US'  ban MTTQ huyn XIn Man vâ US'  ban MTTQ 
Thi trân Côc Pâi, huyn XIn Man thông báo cho cü tn du'cc biêt./. 

Nri n/i/In: 

- Nhts trén. 
- LDVP Doàn DBQH vã HDND tinh 
- Các vi DBQH Doàn HG; 
- SO Tài chInh; 
- LD, CV phông CTQH, CTHDND; 
-TTTT-CB, VPUBND tinh (dáng iOi 

Irén Trang TTDTDBND); 
- Liru: VT. 
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BQ TA! CH!NH CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
Dc1p—Tiydo—Hinh phüc 

S& 4O23/BTC-TCT Ha N5i, ngày 06 tháng  AC)  näm 2022 
VM)trã 1&i kin ngh cUa cü tn gri 

tâi sau KS'  h9p thu 3, 'Quôc hi 
khoá XV 

VAN PFIONG DOAN DI BIEU QUOC HI 
vA  HDJD TNH HA GIANG 

.............KInh g1ri: Doàn Dai  biu Qu& hi tinh Ha Giang. 

Chuy 
'ô  ia k iiëu H. ,B.,Li chInh xin trà li kiên, kiên nghj cüa cü tn tinh Ha Giang do Ban 

Dâii nguyçn - Uy ban Thu?ng vi Quôc hi chuyên den ti van bàn so 685/BDN 
ngày 29/7/2022 nhu sau: 

Nôi dung kin nghi:  

D nghj Bô Tài chInh xem xét, süa di Thông tu 78/2014/TT-BTC ngày 
18/6/2014 huâng dan thi hành Nghj djnh so 218/20131ND-CP ngày 26/12/2013 
cüa ChInh phU quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Thuê thu nh.p doanh nghip 
theo huâng: 

- Diu chinh müc uu dâi tin thuê Mt di vâi doanh nghip Mu tu trên dja 
bàn khó khn, vUng sâu, vüng xa, vüng dông bào dan tc thiêu so theo hixàng: 
Thai gian ap ding thuê suât uu dAi tü khi thrc den hêt th?i gian thrc hin dir an. 
VI theo Diêu 20 Thông tu 7 8/20 14/TT-BTC ngày 18/6/2014 quy djnh iru dâi ye 
thai gian mien thuê, giâm thuê thI rnüc izu dâi tiên thuê dat dôi vâi doanh nghip 
dâu tu a cac vüng sau, vüng xa là rat thâp, chua thu h& ducic các doanh nghip 
dâu tu vào vüng sâu, vUng xa, cüng nhu vic thu hut và khuyên khIch các doanh 
nghip dâu tu con gp nhiêu khó khän. 

- Diu chinh rnic mi dâi min thu thu nhp doanh nghip ti'r 4 näm nâng 
len tü 6 den 8 näm dôi vói các doanh nghip dâu tu a vüng cO diêu kin kinh tê - 
xã hôi khó khän. 

Bô Tài chInh xin trã 1ô'i:  
A .A • .A . -. .A A A A. 1. Ye kien ngh then chinh mtrc tm dai tien thue dat doi vo'i doanh 

nghip du tim trên dja bàn khó khàn, vüng san, vñng xa, vüng di)ng bào dan 
tc thiu s: 

- Ti Dim a Khoàn 1 Diu 110 Lut Dt dai näm 2013 quy djnh: 

"Diu 110. Miln, giám tin s& dyng da't, tin thuê ddt 

1. Vic mthn, giám tin th dyng ddt, tin thuê dcit dirçtc thy'c hin trong các 
trwàng hQp sau day: 
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a) Si dyng dat vào mycdIch. san xuat, kinhdoanhthu5cflh vy'c wu dâi 
dáu tu' hoc dja bàn wu dâi dáu tu' theo quy djnh cüa pháp lut ye dáu tu', trzt dy 
an dáu twxáy dtng nhà ó' thu-ong mgi," 

- Ti Diu 19 Nghj djnh s 46/20141ND-CP ngày 15/5/2014 cUa ChInh phü 
quy djnh min tiên thuê dat, thuê mt niiâc tü 07 näm den hét cá thôi han  thuê, 
tüy thuc vào llnh vrc và dja bàn cüa dir an dâu tu. 

- Tti Dim a Khoân 1 Diu 4 Nghj djnh s6 46/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 
cüa ChInh phü quy djnh: 

"Diêu 4. Don giá thuê da't 

1. Trwông hç.rp thuê da't trá tin thuê da't hang nàm khóng thông qua hlnh 
thzc dáu giá 

Don giá thuê da't hang nàm = Tj 1ç phcn tram (%) nhán (x) Giá dá't tInh 
thu tiên thuê dat. 

a) Tj l phn tram (%) tInh don giá thuê da't m5t nám là 1%, riêng di vái. 

Dat thu5c vImg sâu, vIrng xa, vimg nzi cao, hái dáo, vüng có diu kin 
kinh tê - xä hç51 khó k/ian, vIn?  có diêu kin /dnh té - xâ h(51 dác bitt khó khán, dat 
sz dyng vào myc dIch san xuât nông nghip, lam nghip, nuôi trông thñy san, lam 
muôi; dat th dung lam mat bang san xuát kinh doanh cia du- an thuç3c lrnh vrc 
khuyén khIch dâu tu, linh vrc dc bitt  khuyên khIch dáu hr theo quy djnh cla 
pháp luát, can cz vào thrc té dja phirong, Uy ban nhán dan cap tinh quyêt djnh 
tj) 1phán tram (%) giá dat dé xác djnh don giá thuê dat m(5t nãm nhtrng tôi thiéu 
không tháp hon 0,5%. 

Mic tj 1phcn tram (%,) do Uy ban nhân dan câ'p tinh ban hành cy th theo 
tirng khu vtrc, tuyén dtr&ng tzrong &ng vái tang myc dIch th dyng dat và cong bô 
cOng khai trong qua trInh trién khai thrc hin. '.' 

Nhu 4y,  pháp luât v dt dai và v thu tin thuê dat, thuê mt nuàc (bao 
gôm Ca dn giá thuê dat) dA qu djnh u:u dâi tiên thuê dat can cü theo lTnh virc, 
dja bàn (trong do có dat thuc vñng sâu, vüng xa). 

Diu 20 Thông tu s 78/2014/TT-BTC quy djnh uu dâi v thôi gian min 
thuê, giàm thuê dôi vi thuê thu nhp doanh nghip, không quy djnh uu dãi tiên 
thuê dat. Lien quan den diêu chinh thai gian mien, giàm thuê thu nhp doanh 
nghip thuc tham quyên cüa Quôc hi, B Tài chInh xin nêu tai  khoân 2 duâi 
day. 

2. V kin nghj diu chnh mfrc iru dãi min thu thu nhp doanh 
nghip tn 4 Ham Hang len tir 6 dn 8 nãm di vó'i các doanh nghip du tn & 
vüng có diu kiin kinh t - xã hi khó khãn: 

- Tai Diu 13 Lut Thu thu nh.p doanh nghip (duçic süa di, b sung tai 
khoân 8 Diêu 1 LuQt so 32/2013/QH13 si:ra dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut thuê 
thu nhp doanh nghip va Lut so 7 1/2014/QH13 ngày 26/11/2014 süa dôi, bô 



sung mt s diu cüa các 1ut v thus, có hiu hrc k tir ngày 01 tháng 01 näm 
2015) quy djnh: 

Diu 13. U'u dâi v thusuát 

1. A'p dyng thué' suá't 10% trong thai gian mwài lam nám dô'i vó 

a) Thu nhp cza doanh nghip tir thtc hin d an dcu tw mái tgi ct/a bàn 
có diêu kin kinh té - xâ hi dgc biçt khó k/ian, khu kinh té, khu cong ngh cao; 

b) Thu nhp cia doanh nghip ti'r thtc hin dt an du tw mái, bao gôm. 
nghiên czu khoa hQc và phát triên cOngngh; &ng dung cOng ngh cao thuç3c 
danh muc cOng ngh cao dwcic wu tiên dáu twphát trién theo quy ct/nh cia Lut 
Cong nghç cao; worn tao cóngngh cao, worn tgo doanh nghip cOng ngh cao, 
dáu tw mgo hiêm cho phát trien cOng ngh cao thu5c danh myc cOng nghç cao 
dwctc wu tiên dâu tu'phát triên theo quy ct/nh cia Lut COng ngh cao; dáu twxáy 
dyng - kinh doanh cc" s& worn tao cOng ngh cao, worn tqo doanh nghip cOng 
ngh cao; dáu tu'phát trién co sO' hg tán dic biçt cuan trong cia Nhà nwó'c theo 
quy ct/nh ciapháp lut; san xuát sánphâmphánmêm; san xuât vt lieu composit, 
các logi vt lieu xáy dung nhç, vt lieu quj hiêm; san xuát náng lwçmg tái tgo, 
náng iwong sgch, náng iwong tz't vic tiêu hüy chat thái, phát trién cOng ngh sinh 
hQc; báo v mOi trwOng; 

c) Thu nh(2p cza doanh nghip cOng nghê cao, doanh nghip nóng nghip 
ing dyng cOng ngh cao theo quy ct/nh cia Lut Cong ngh cao, 

d) Thu nhp cüa doanh nghip tir thtc hin dt an ctcu tw mái trong linh virc 
san xuát (1r1 dr an san xuát mit hang thuôc diên chiu thuê tiêu thy dc bitt, dy 
an khai thác khoáng san,) ctáp &ng m3t trong hai tiêu chI sau: 

- Du' an có quy mO vO"n du tw ti thiu sáu nghIn tj ctcng, thyc hin giái 
ngán không qua ba nám kê tfr ngày ctwcrc cap Giây ch&ng nhn dáu tw và có tOng 
doanh thu tOi thiéu ctgt mwài nghIn L3'  ctOng/nám, chm nhât sau ha nám ké tir nám 
có doanh thu; 

- Dit an có quy mO vn ctcu tw ti thie'u sáu nghIn tj) a'ng, thrc hin giái 
ngân khOng qua ha nám kê tit ngày dwo'c cap Giáy ch&ng nhn dáu tw và s& dyng 
trên ha nghIn lao dng. 

d) Thu nhp cza doanh nghip tzr thrc hin dy an dcu tw mO'i san xuc't san 
phám thu5c Danh myc san phám cOng nghip hO trq wu tiên phát triên dáp &ng 
m5t frong các tiêu chI sau: 

- San phám cOng nghip h trç' cho cOng ngh cao theo quy ct/nh cia Lut 
COng ngh cao,' 

- San phdm cong nghip h tro cho san xuát san pMm các ngành: dt - 
may,' da - giây; din tü - tin hQc,' san xuát lap rap ó tO; co' khI ché tgo ma các san 
phám nay tInh den ngày 01 tháng 01 nám 2015 trong nwàc chwa san xuát ctwçrc 
hogc san xuát dwç"c nhu'ngphái dáp zing dwo'c tiêu chuân 1c9 thut cza Lien mini? 
Cháu Au (EU) hogc twong a'wo'ng. 
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ChInh phz quy dinh Danh myc san phám cong nghiép ho tra tru tién phát 
triên quy djnh tgi diem này, 

e) Thu nhp cla doanh nghip tz't thrc hin dir an dcu tir trong li'nh vrc san 
xuât, trà dir an san xuât mt hang chju thuê tiêu thy dc bitt và dr an khai thác 
khoáng san, Co quy mO vOn dâu tir tOi thiêu mwài hai nghIn t3' dOng, th dung cOng 
nghphái dirçrc thám dinh theo quy dinh cza Lut COng nghê cao, Luát Khoa hQc 
và cOng ngh, thirc hin giái ngán tong vOn dâu tir dàng 1g khOng qua nãm nám 
ice tr ngày dirçc phép dáu tir thea quy djnh cza pháp lut ye dáu tu 

2. Ap dung thué'suá't 10% dái vài: 

a) Thu nhp cia doanh nghip tü' thrc hin hogt d5ng xã h5i hóa trong linh 
vuv giáo dyc - dào tgo, dçzy nghê, y té, van hOa, the thao và mOi trwOng, 

3. A'p dyng thué' suat 20% trong thai gian mir&i nám di v&i. 

a) Thu nhp cza doanh nghip tir thyv hin dr an dAu tir mái tgi dja bàn 
cO diéu idén kinh té - xä hôi khO k/ian;" 

- Ti khoân 1, khoân 2 Diu 14 Lut Thu thu nhâp doanh nghiêp (ducic 
süa doi, bô sung ti khoan 8 Diêu 1 Lut so 32/2013/QH13 sàa dôi, bô sung mt 
so diêu cüa Lut thuê thu nhp doanh nghip) quy djnh: 

"Diu 14. Uu dâi v thai gian miên thud giám thuA 

1. Thu nhçp cüa doanh nghip tir thrc hin dr an dcu tir mái quy djnh tgi 
khoán 1, diem a khoán 2 Diéu 13 cia Lut nay và doanh nghip cong ngh cao, 
doanh nghip nOng nghip &ng dyng cOng ngh cao dircrc mien thuê tôi da khOng 
qua bón nám và giám 50% sO thuéphãi np tOi da khóng qua chin nám tiép theo. 

2. Thu nhp cia doanh nghip tfr thrc hin c4 an ddu tu' mái quy djnh tgi 
khoan 3 Diêu 13 cia Lut nay và thu nhp cia doanh nghip tir thtc hindr On 
dOu tir mái tgi khu cong nghip, tnt khu cOng nghip thuç5c dja bàn có dieu kin 
kinh té - xâ h5i thun lçxi theo quy djnh ciapháp lut dtrçic mien thue tOi da khOng 
quO hai nám và giam 50% sO thuephai np tOi da khOng quO hOn nám tiep thea." 

Nhu 4y, chInh sáchuu dãi v thus thu nhâ doanh nhipduqcqiydjnh 
tal Luât thué thu nhap doanh nghiêp, thuôc thâm quyên cua uoc hôi va cac van 
bàn hucng dan thi hành, ap diing thông nhâtcho các thành phân kinh tê, 1oi hInh 
doanh nghip, trong do tp trung vào mt so lTnh vrc, dja bàn uu dãi dâu tu theo 
chU trixang phát triên cüa Dâng và Nhà nuâc nhu: dja bàn có diêu kiin kinh tê xâ 
hôi khó khän, dàc biêt khó khàn, khu kinh tê, khu cong ngh cao, lTnh vrc cong 
ngh cao, khoa hçc va cong ngh, nông nghip, xä hi hóa, môi trung... 

Hin nay, müc i.m däi min thug ti da không qua bn näm và giám 50% s 
thuê phài np tôi da không qua chin näm tiêp theo áp dung dôi vâi thu thp doanh 
nghip tü thc hin d an dâu tu mth ti dja bàn có diêu kin kinh tê - xâ hi dc 
bit khó khän, khu kinh tê, khu cong ngh cao hotc thu nh.p cüa doanh nhip tü 
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thirc hin dir an du fir mài dáp rng diu kin v linh virc theo quy djnh ti Lut 
thuê thu nhp doanh nghiep. 

Di vâi thu nhp cüa doanh nghip tir thirc hin dv an du tu mâi ti dja 
bàn có diêu kin kinh tê - xã hi khó khan ducic ap diingmüc ixu dâi mien thuê tôi 
da không qua hai nàm và giâm 50% so thuê phâi np tôi da không qua bôn näm 
tiêp theo. 

- Ben cnh do, ti khoân 2 Diu 20 và khoán 4 Diu 75 Lut Du fir so 

61/2020/QH14 quy djnh ye dôi tuqng áp diing ru dãi, ho trçl dâu tu dc bit nhu 
sau: 

"Diu 20. Uu dâi và hc trç7 &u tir dc biçt 

2. Di twçtng áp dung u'u däi, hó frçr dcu tir dc bit quy djnh tgi khoánl 
Diéu nay bao gôm. 

a) Dir an dAu tu' thành 14p  mó'i (bao gm cá viçc ma rç$ng dr an thành 1p 
mó'i do) các trung tam dôi mO'i sang tgo, trung tam nghiên c&u và phát trién cO 
tong vOn dâu tir tir 3.000 t3' dOng Ira len, thrrc hiçn giái ngán tOi thiêu 1.000 t) 
dOng trongthài hgn 03 nám ké tir ngày dirçrc cap Giay chr'ng nh4n  dáng kj dáu 
tir hoc chap thun chz trlro'ng dâu tir, trung tam dOi mái sang tgo quOc gia dircrc 
thành 14p theo quyêt djnh cia Thz twOng ChInh phz 

b,) Dir an du tirthuç3c ngành, ngh dgc bit wu dâi dcu tu' cO quy mO vn 
dáu tu' ti'r 30.000 tj" dOng trO' len, thrc hin giái ngân tOi thiéu 10.000 t dông 
trong th&i hgn 03 nãm ké tir ngày dircrc cap Giáy ch&ng nhn dàng /g dáu tu' hoc 
chap thun chz triro'ng dâu tu'." 

- Ngày 06/10/202 1, Thu tuâng ChInh phü dã ban hành Quyt djnh s 
29/2021/QD-TTg quy djnh ye ixu dâi dâu fir dc bit, trong do quy djnh ye müc, 
thii gian và diêu kin áp d%ing uu dãi dâu tt.r dc bit dôi vói các dv an dâu ti.r quy 
djnh tai  khoán 2 Diêu 20 Lut Dâu fir. 

Do dO, d nghj Doàn di biu Quc hi thông tin dn cü tn d bitt và thvc 
hin theo quy djnh. 

Trên day là trâ ku cüa B Tài chInh d6i vâi kin nghj cUa cü tn tinh Ha 
Giang Trân trong gui trn Doan Dai biêu Quôc hôi ti . Giang dê tra kn 

Noinhân: /'.  "BQ TRU'O'NG 
-Nhtrtrên; ' 
- Ban Dan nguyen - UBTVQH, ( 
-VPQH(Vii Dan nguyen); 
- VPCP (Vu QHDP) '' :! / 
-VanphôngB; 
- Các Vu/dan vi:  CST, PC (BTC); 
- Cic Thue tinh Ha Giang; 0 U'C O'C 
- Cuc THTK (d däng tâi c6ng TTDT); 
- Luu: VT, TCT(VT, CS(3b),. 
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