
Bộ TÀI CHÍNH 

Số: 96 /2011/TT-BTC 

_ THÔNG Tư 
Huóng dẫn thực hiện chính sách tài chính quy định tai Quyết định 

số 12/2011/QĐ-TTg ngàỵ 24/2/2011 của Thủ tưóng Chính phủ 
ve chính sách phát triên một sô ngành cổng nghiệp hô trọ' 

Căn cứ Luật Thuế xuất khấu, Thuế nhập khấu số 45/2005/QH11 ngày 
14/6/2005 và Nghị định số 87/2010/ND-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thuế xuất khấu, Thuế nhập khâu; 

Căn cú Luật Thuế giá trị gia tăng ngày số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 
và Nghị định số ỉ 23/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi 
tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuê giá trị gia tăng; 

Căn cử Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 
3/6/2008 và Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 cua Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp; 

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QII12 ngày 
17/6/2010; ' 

Căn cú Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 
44/2008/NĐ-CP ngày 9/04/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền 
sử đụng đất; 

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ 
về sửa đồi, bố sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 
03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 và Nghị định số 
121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu 
tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về phát triển một số ngành cổng nghiệp hỗ trợ; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chúc năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chính; 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách tài chính quy định lại Quyết 
định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính 
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sách phát triên một sỏ ngành công nghiệp hỗ trợ (Quyêt định sô 12/201 1 OD-
TTli) như sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thỏno tư này hưó'ng đẫn chính sách tài chính khuyên khích phai incỉ) 

corm nụhiệp hỗ trợ đôi vói các ngành: cơ khí chê tạo, điện tư - tin học. san Uiái 
lfip rap ỏ tô, đệt - may, đa - giầy và công nghiệp hỗ trợ cho phát tricn còn ụ I1LĨ.Ỉ1Ộ 
cno theo quv định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg. 

Diều 2. Đồi tượng áp dụng 

1. Các cơ quan quản lý nhà nước, các tô chức và cá nhan cỏ liên quan dciì 
con LỊ rmhiộp hô trợ. 

2 .  Các đự án sản xuât sản phâm công nghiệp hô trạ. Tron ụ do, san pha 111 
coim nụhiệp hỗ trợ được xác định theo quy định tại khoản 2 Diêu 3 ọ LI V 01 định 
so 12 201 l/QĐ-TTg hoặc có tên trong Danh mục sản phâm cônq, imhiộp ỉ 1 ô ỉ rọ' 
iru liên do Thủ tướng Chính phù ban hành theo quy định tại diêm a khoan I 
Diêu 5 Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg. 

Điều 3. Ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

1. Đối với các đự án thuộc Danh mục ỉĩnh vực được ưu đãi vê thue nhập 
khau lạ i  phụ lục I  ban hành kèm theo Nghị  đ ịnh số 87/2010/NĐ-CT 11 LÙI Y 
I.V8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật ỉ huc 
\iiat khâu, Thuế nhập khẩu (Nghị định số 87/2010/NĐ-CP) hoặc đầu lư váo (ỈỊ:i 
hàn dược ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 18 Điêu 12 N^ỉụ 
dinh số 87/2010/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi về thuế xuât khâu, ihnc nhập 
kỉuìu theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP, cụ thc: 

1.1. Được miễn thuế nhập khấu đôi với: 

a) Thiết bị, máy móc; 

b) Phương tiện vận tải chuyên đùng trong đây chuyên công nụ hộ trong 
nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyên đưa đón công nhân Liỏm xo o 
lô từ 24 chỗ ngồi trở ỉên và phương tiện thủy; 

c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mâu, phụ kiẹn 
di kèm đế lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tai chu\ên 
du nu quy định tại điếm a và điếm b khoản này; 

đ) Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất đưọc đùrm dô chê Uìo 
ihièt bị. máy móc nằm trong đây chuyền công nghệ hoặc đê che tạo linh kicnỀ 

chi lièt, hộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm đe lăp !Tip 
dỏnụ bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điếm a khoản nàv; 

cí) Vật tư xây đựng trong nước chưa sản xuất được. 

1.2. Việc miên thuế nhập khấu đối với hàng hóa nhập khâu qiiY dttìỉi 1,11 
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khoản 1.1. Điều này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, 
thay thế công nghệ, đối mới công nghệ. 

1.3. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập 
khâu đê sản xuât của các dự án đâu tư vào lĩnh vực đặc biệt khuyên khích đâu tư 
quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP hoặc địa 
bàn có điêu kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khàn (trừ các dự án sản xuât lăp 
ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, máy rửa 
bát đĩa, đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn là điện, ấm đun nước, máy sấy khô tóc, làm 
khô tay và những mặt hàng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) 
được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bẳt đầu sản 
xuất. 

2. Miễn thuế nhập khấu đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho 
hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nước chưa sản xuất được. 

3. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp 
vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm: máy móc, 
thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tảì trong nước chưa sản xuất được, 
công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và 
các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ. 

4. Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan 
khống sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khấu 
vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu; trường họp có sử dụng 
nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường 
trong nước chỉ phải nộp thuế nhập khẩu trên phần nguyên liệu, linh kiện nhập 
khâu câu thành trong hàng hóa đó. 

5. Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc xuất vào khu 
phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ ỉệ 
sản phấm thực tế xuất khấu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa 
xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập 
khẩu. 

6. Thủ tục miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế xuất khẩu và hoàn thuế 
thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; 
thuê xuât khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu (Thông tư số í 94/2010/TT-BTC). 

Điều 4. Vay vốn tín dung đầu tư phát triển của Nhà nước 
^ Dự án san xuât sản phâm công nghiệp hô trợ được xem xét vay một phần 

vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định của Chính phủ về tín 
dụng đâu tư và tín đụng xuât khâu của Nhà nước và các văn bản hướng đẫn thực 
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Điêu 5. Chính sảch trợ giúp tài chính theo quy định về trợ giúp phát 
triêri doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Chu đâu tư các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là doanh 
nghiệp nho và vừa được hưởng các chính sách trợ giúp tài chính theo quy dinh 
tại Nghi định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát 
iríen dcKmh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn Nghị định sô 
>(>;2(>09 NĐ-CP, như sau: 

ỉ Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/1/2011 của Thủ tướng Chính 
phu Ban hanh Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vav vốn tại ngàn 
hatm thươnẹ mại. 

2 Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31/3/2011 eim 
l:ẻn Bộ Tài chính - Ke hoạch và Đầu tư hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dường 
nguòn nhản lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

r Quvết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 6/4/2011 của Thủ tướng Chính 
phu vê việc RÍa hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nho va 
vưa nhãm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triến kinh tế năm 20) I:  
Thong tu sỏ 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ Tài chính hưởng dẫn thự..: 
hiẻn Ọuyéi định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 6/4/2011 của Thủ tướng Chính phu 
vé việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vua 
nhầm thao gờ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triến kinh tế năm 2011. 

Diều 6. Ưu đãỉ về thuế đốỉ vởi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp 
hồ trọ cho phát triển công nghiệp công nghệ cao 

Du an sán xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho phát triên cỏng nghiệp 
cỏn ự nghẹ cao được hưởng các chính sách về thuế theo quy định của phap luật 
vẻ cỏrm. netfiệ cao, cụ thể như sau: 

về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 

:A ) "ĩrường hợp dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho phát trièn 
tong nghiệp công nghệ cao thuộc Danh mục lĩnh vực được ưu đãi vê thuè nhập 
khâu tại phụ lục í ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP hoặc đẩu ur 
V ao đìa bản được ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 18 Điêu 12 
Nghị dịnh số 87/2010/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi về thuế nhập khâu theo 
hướnụ dẫn tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này. 

bl ĩ)ự án sản xuât sản phâm công nạhiệp hô trợ cho phát triên công 
niihiẹp cỏim nghệ cao được hưởng ưu đãi về thuê xuất khẩu, thuế nhập khui; 
ihen hưởng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 3 Thông tư nà> 
nêu dam hao các điều kiện quy định tương ứng tại từng khoản. 

c) Thủ tục thực hiện ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khâu thục hi en 
iheo hướng dẫn tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC. 
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2. về thuế thu nhập doanh nghiệp: 

a) Trường hợp dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho phát triên 
công nghiệp công nghệ cao thuộc doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đâu tư 
thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản 
xuât sản phâm phân mêm hoặc là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đâu tư 
vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế -
xã hội đặc biệt khó khăn.., được ưu đãi về thuế suất, miễn, giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp theo quy định tại Chương III Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

b) Căn cứ thực hiện ưu đãỉ về thuế suất, miễn, giảm thuế thu nhập doanh 
nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 
11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 
26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu 
nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 
124/2008/NĐ-CP ngàỵ 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thông tư số 18/2011/TT-BTC 
ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 
130/2008/TT-BTC. 

Điều 7. Hướng dẫn chính sách ưu đãỉ về thuế và thu khác 

1. về thuế giá trị gia tăng: 

a) Các doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực 
hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 
và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. 

b) Các doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được 
áp dụng thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, 
máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và 
vật tư xây dựng thuộc ioại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo 
tài sản cố định của doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông 
tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia 
hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện 
vận tải chuyên dùng năm trong dây chuyên công nghệ và vật tư xây dựng thuộc 
loại trong nước chưa sản xuất được càn nhập khẩu để tạo tài sản cố định của 
doanh nghiệp. 

2. về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước và thuế sử dụng đất 
phi nông nghiệp: 

^ Các dự án đàu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc lĩnh vực ưu 
đãi đâu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc đầu tư vào địa bàn có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khãn được 
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nương utc ưu đãi sau: 

i\) Miền, giảm tiền tiền sử dụng đất theo quy định tại Mghị định sỏ 
w 2004 ND-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Níihị 
đính sỏ 44/ 2008/NĐ-CP ngày 9/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô 
diêu cua Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phu vẻ thu 
tièn su dụng đất; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính 
phu \ề sưa đối, bổ sung một số điều của Nghị định 198/2004/TT-BTC và các 
vãn han hướng dẫn thực hiện. 

b) Miền, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Nghị định so 
142 2005 NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt 
nươc. Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngàỵ 30/12/2010 của Chính phu về sưa 
đỏi, bỏ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 
e -J'd Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và các văn bản hướng dần 
i h ự c  h i ệ n  

c) Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại I uại 
] hue Su dụng đất phi nông nghiệp và các vãn bản hướng dẫn thực hiện. 

Điều 8. Hiêu Iưc thi hành • • 
Thòng tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2011 

? í'iằong quá trinh thực hiện, nếu các văn bản liên quan dẫn chiếu tạ i  
rhòrỉỉỊ Ui này được sửa đổi ,  bổ sung hoặc thay thế thì  thực hiện theo văn ban 
moi đuơc sưa đoi, bổ sung hoặc thay thê,/. ịc/L̂  

"So'ị nhận: 

! liu umiìì : Chính phù, các Phó TTCP; 
V ;m phónìi TW và các ban cùa Đảng; 
\ 'm PỈIOIHI Quôc hộ i ;  
\  ã!)  plìonụ Chu tịch nước; 

i I sa an nì 1 à] 1 đàn TC; 
\ lụn kiêm sat nhân dân TC; 
K ìẽiiỉ ioan Nhà nước; 
Vãn phong RCĐTW về phòng chống tham nhũ 

v ơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chín 
. linh, thành phố trực thuộc Trung ươn 
íuurna mại và Công nghiệp Việt Nam; 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨTRƯỞNG 

I ỉ \ ị  I  
P! ỉh>n:i 
Nuatì iuHiự Pỉiát triên Việt Nam; 
: K K iem ira văn bản (Bộ Tư pháp); 

'ục fíải quan các tỉnh, thành phố; • :. k ! hllt'.. 
1 '^lìL' í. 

ehMỉc <. hình pliủ; 
:hsiu- í'ịộ Tài chính; 

V; ihuộc Bộ Tài chính; 
ui: V i  CS'T (Pxnk). 

u 

Đô Hoàng Anh Tuân 


