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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2009/TCT-CS

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

V/v: chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Công ty TNHH Avery Dennison RIS Việt Nam.
(Lô E.01, đường Trung tâm KCN Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An)
Tổng cục Thuế nhận được Công điện số 028/ĐSQ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ
chuyển văn bản ngày 21/1/2019 của Tập đoàn Avery Dennision để Bộ Tài chính xác nhận về ưu
đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty TNHH Avery Dennision RIS Việt Nam.
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa
đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều
5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:
“5. Về dự án đầu tư mới:
…
c) Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện
doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập.từ hoạt động sản xuất
kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động
sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng
nhận đầu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của
dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại
hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định.”
Từ năm 2009, pháp luật về đầu tư và pháp luật về thuế TNDN không có quy định về di
chuyển địa điểm dự án đầu tư hay về ưu đãi bảo lưu ưu đãi khi doanh nghiệp di chuyển địa điểm
kinh doanh.
Trước 01/01/2014, pháp luật thuế TNDN xét ưu đãi thuế TNDN theo đối tượng là doanh
nghiệplcơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư. Từ 01/01/2014, ưu đãi thuế TNDN xét
theo đối tượng là dự án đầu tư, không phụ thuộc vào việc thành lập/thay đổi pháp nhân để thực
hiện dự án đó. Do đó, mặc dù trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH
Avery Dennision RIS Việt Nam (Công ty) chỉ thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhưng trên thực tế,
Công ty đã thay đổi dự án đầu tư (hoạt động tại địa bàn tỉnh/thành phố khác và chấm dứt hoạt
động của dự án cũ tại Bình Dương) nên không thuộc diện áp dụng quy định tại Khoản 3 Điều 10
Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Liên quan đến vấn đề ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp do chuyển địa điểm của
Công ty TNHH Avery Dennision RIS Việt Nam trong năm 2016 từ Khu công nghiệp VSIP - tỉnh
Bình Dương sang Khu công nghiệp Long Hậu - tỉnh Long An trong năm 2016, Tổng cục Thuế
đã có công vằn số 2132/TCT-CS ngày 22/5/2017 và công văn số 3026/TCT-CS ngày 10/7/2017
gửi Công ty và Cục Thuế tỉnh Long An.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Avery Dennision Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- LĐ Bộ (để b/c);
- Bộ Ngoại giao;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).
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