Hỏi đáp Nghiệp vụ - Chính Sách

Câu hỏi:

Nếu Tôi chỉ mua nhà máy hoặc thiết bị từ pháp nhân khác để hoạt động sản xuất thì có
được ưu đãi miễn thuế hay không (trong phạm vi giấy phép thành lập pháp nhân)?

Trả lời:

- Tại Khoản 2b và Khoản 9 Điều 18 Chương VI Thông tư số 123/2012/TT – BTC nêu trên quy
định về ưu đãi thuế TNDN:

“2. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

b) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:
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b.1) Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định
của pháp luật.

b.2) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (bao
gồm cả trường hợp thành lập doanh nghiệp mới nhưngÂ tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành
nghề kinh doanh ... vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh
doanh).

b.3) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập mà chủ doanh nghiệp là
chủ hộ kinh doanh cá thể và không có thay đổi về ngành nghề kinh doanh trước đây”.

“9. Doanh essay writing nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở
hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về
thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bị chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và
được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp
ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”.

- Tại Khoản 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT – BTC ngày 26/12/2008 và Khoản 5 Điều 23
Chương VII Thông tư số 123/2012/TT – BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về
thuế TNDN quy định:
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“Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất
mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản
xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh
nghiệp…”.

Căn cứ quy định nêu trên, việc xác định ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp được căn cứ theo
các hướng dẫn nêu trên và thực tế hoạt động của đơn vị.

DHT a tendance à augmenter l’adrénaline, mais soulève aussi l’activité du GABA dans le
cerveau (en). Le GABA est un neurotransmetteur qui favorise le calme, la stabilité et la capacité
de concentration. AMIS, JE N’AI cialis pas cher
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