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Ngày 9 tháng 8, 2011Cập nhật về kế hoạch kích thích tài chính
QUỐC HỘI THÔNG QUA ƯU ĐÃI TÀI CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP VÀ
is publication is intended for general guidance only and should not form the basis of specific decisions. Please contact us for further information and
tails of our services. In Ho Chi Minh City: contact David Fitzgerald or Richard Irwin or Richard Marshall (Tax), Phan Thi Thuy Duong or Veera Mäenpää

C Legal), Masako Tsunoi (Japanese Business), Seong Ryong Cho (Korean Business), Bee Han Theng (Taiwanese Business), Ian Lydall, Richard Peters,
Quach Thanh Chau (Audit), Stephen Gaskill (Advisory) at phone (84-8) 38230796, fax (84-8) 38251947. In Ha Noi: contact Dinh Thi Quynh Van (Tax),
Anh Tuan (PwC Legal), Eisuke Kofugata (Japanese Business), Nguyen Phi Lan (Audit) at phone (84-4) 39462246, fax (84-4) 39460705.

gày 6/8/2011, Quốc hội đã thông qua một số giải pháp về thuề nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
cá nhân, cụ thể như sau

huế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)

iảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011 đối với:

- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngoại trừ:

 Số thuế tính trên thu nhập từ hoạt động kinh doanh xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài
chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc diện
chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

 Số thuế tính trên thu nhập của các doanh nghiệp nhỏ và vừa được xếp hạng I, hạng đặc biệt
thuộc các Tập đoàn kinh tế; và

 Số thuế tính trên thu nhập của các doanh nghiệp nhỏ và vừa là các công ty tổ chức theo mô
hình công ty mẹ - con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa và nắm giữ trên
50% vốn chủ sở hữu của công ty con.

- Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản,
thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

huế thu nhập cá nhân (“TNCN”)

- Miễn thuế TNCN từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/12/2011 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền
công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở mức 5% (cụ thể là thu nhập tính thuế sau khi
trừ các khoản giảm trừ không vượt quá VND 5 triệu/tháng).

- Giảm 50% thuế TNCN từ ngày 1/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 đối với hoạt động chuyển nhượng
chứng khoán của cá nhân.

- Miễn thuế TNCN đối với cổ tức từ đầu tư vào thị trường chứng khoán và góp vốn mua cổ phần của
doanh nghiệp.

húng tôi dự kiến các hướng dẫn chi tiết về ưu đãi thuế nêu trên sẽ sớm được ban hành và chúng tôi sẽ cập
hật kịp thời tới quý công ty.

********
in vui lòng liên lạc với chúng tôi nếu quý vị cần thêm thông tin.
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