
CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, ĐẦU TƯ VỀ THUẾ  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN 

1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 

Căn cứ Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 

26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập 

doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập 

doanh nghiệp quy định: 

- Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng 

đối với Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới (tại điểm a 

khoản 1 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP). 

- Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo 

đối với Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới (tại điểm a 

khoản 1 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP). 

2. Tiền Thuê đất, thuê mặt nước: 

Căn cứ Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của chính phủ quy 

định về thu tiền thuê đất như sau: 

- Miễn tiền thuê đất, mặt nước cho cả thời gian thuê đối với dự án đầu tư 

thuộc Danh mục, ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Hà Tiên (Khoản 1, Điều 

19, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP). 

- Miễn tiền thuê đất trong thời gian XDCB: không quá 3 năm từ khi có 

quyết định thuê (Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP). 

- Miễn tiền thuê đất, mặt nước sau thời gian XDCB: 11 năm đối với dự án 

đầu tư tại Hà Tiên (Điểm c, Khoản 3, Điều 19, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP). 

 - Miễn tiền thuê đất, mặt nước sau thời gian XDCB: 15 năm đối với dự án 

thuộc danh mục ưu đãi đầu tư tại Hà Tiên (Điểm D, Khoản 3, Điều 19, Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP). 

 


