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Góp ý đối với đề xuất của Chính phủ về  

Một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh  

sự phát triển của doanh nghiệp 

(3 nội dung dự kiến trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 10/2016) 

 

I. Về đề xuất ưu đãi thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Theo dự thảo Tờ trình Chính phủ, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(DNNVV) được căn cứ dựa trên kinh nghiệm quốc tế, theo đó:  

- Chính sách hỗ trợ DNNVV là trọng tâm phát triển của các nền kinh tế phát triển 

(trong đó có Việt Nam). Việc thực hiện giảm/giãn thuế là một trong những chính sách 

được áp dụng.  

- Xu hướng ưu đãi thuế đối với DNNVV là xu hướng chung của nhiều nước trong 

đó có Trung Quốc và Thái Lan.  

Nhóm nghiên cứu nhận thấy các căn cứ là phù hợp. Tuy nhiên, dựa trên điều kiện 

kinh tế và hạ tầng thuế của Việt Nam, việc giảm thuế suất đối với DNNVV chưa chắc đã 

đạt được mục tiêu mà dự thảo Tờ trình đề ra, cụ thể:  

1. Tác động chính sách lên DNNVV 

Trước ngày 1/1/2016, DNNVV được áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 

(TNDN) ưu đãi 20% so với mức thuế phổ thông 22% đối với các doanh nghiệp còn lại. 

Như vậy, chính sách ưu đãi thuế đối với DNVVV không phải là mới tại Việt Nam. Câu 

hỏi đặt ra liệu thuế suất có phải là vướng mắc của DVVVV không? Nhóm nghiên cứu 

nhận thấy việc điều chỉnh mức thuế suất không đảm bảo mục tiêu chiến lược đề ra do 

những lý do sau:  

- Việc trốn thuế thường xảy ra đối với các DNNVV. Gian lận thuế, chuyển giá, khai 

khống giá đầu vào, bỏ doanh thu ra khỏi số kể toán thường gặp với các doanh nghiệp sản 

xuất nhỏ. Khi giao dịch kinh doanh sử dụng nhiều tiền mặt, cơ chế quản lý và thu thuế 

chưa chặt 1 và nền văn hoá còn phụ thuộc vào tính cộng đồng (collectivism) hơn cá nhân 

(individualism),2  tỷ lệ trốn thuế DNNVV sẽ tiếp tục cao. Chính sách giảm thuế suất chỉ 

đảm bảo hiệu quả khi việc đóng thuế được tuân thủ nghiêm ngặt. Mức giảm thuế 3%, vì 

vậy, không đủ là cú hích phát triển DNNVV. 

- Thuế suất không phải là vướng mắc của DNNVV trong chính sách thuế thuế. Khảo 

sát Tổng quan môi trường Thuế Việt Nam (2015) chỉ ra vướng mắc lớn nhất của các 

doanh nghiệp là hệ thống và quy định thuế chưa rõ ràng. Tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng 

                                              

1  Trường, N & Chiến, N (2013), Nhận diện các hành vi gian lận thuế, Tạp chí Tài chính, 

http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/nghien-cuu-dieu-tra/nhan-dien-cac-hanh-vi-gian-lan-thue-32522.html  

2  Tsakumis, G & et. (2007) , The relation between national cultural dimensions and tax evasion, 

http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/47785.pdf  

http://www.sangkienvietnam.org/
http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/nghien-cuu-dieu-tra/nhan-dien-cac-hanh-vi-gian-lan-thue-32522.html
http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/47785.pdf
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quy định pháp luật, chính sách thuế là lý do khiến doanh nghiệp e ngại nộp thuế chiếm 

tỷ lệ lớn nhất (cao hơn nguyên nhân tình hình kinh doanh khó khăn) 

Hình 1: Lý do chính khiến các DN Việt Nam còn e ngại đóng thuế3 

Nguồn: Khảo sát các doanh nghiệp V1000 do Vietnam Report thực hiện, tháng 9/2015. 

Theo Báo cáo về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (2016), hệ thống 

thuế của Việt Nam ở mức cạnh tranh thấp (168/189 quốc gia) chủ yếu do số lượng (30 

lần/năm) và thời gian thực hiện thủ tục thuế lớn (770 giờ/năm) (Phụ biểu 2). Tại 

Singapore, con số này lần lượt là 6 lần/năm và 83.5 giờ/năm4. 

Hình 2: Hệ số xếp hạng cạnh tranh của Việt Nam theo Ngân hàng Thế giới, 2016 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới, Báo cáo Kinh doanh năm 2016. 

- Áp dụng mức thuế khác nhau có thể có tác dụng ngược lên sự phát triển của 

                                              
3 Vietnam report (2015), Tổng quan môi trường Thuế Việt Nam 2015, p. 65, http://vietnamreport.net/Bao-cao-

thuong-nien-Tong-quan-Moi-truong-Thue-2015-1143/Product/Dang-cap-nhat.html  

4  Ngân hàng Thế giới (2016), Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency, 

http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016  

http://vietnamreport.net/Bao-cao-thuong-nien-Tong-quan-Moi-truong-Thue-2015-1143/Product/Dang-cap-nhat.html
http://vietnamreport.net/Bao-cao-thuong-nien-Tong-quan-Moi-truong-Thue-2015-1143/Product/Dang-cap-nhat.html
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016
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DNNVV. Thuế TNDN luôn được coi là loại thuế ảnh hưởng tiêu cực tới toàn nền kinh tế 

trong dài hạn5. Đối với doanh nghiệp trong nước, thuế TNDN: (1) không khuyến khích 

doanh nghiệp sản suất;6 (2) chuyển gánh nặng thuế sang người tiêu dùng thông qua việc 

tăng giá sản phẩm và người lao động thông qua cắt giảm tiền lương.7  

Đối với các doanh nghiệp FDI,  thuế TNDN làm: (1) Giảm tỷ lệ khai báo lợi nhuận, 

tăng khả năng trốn và gian lận thuế; (2) Giảm tỷ lệ đầu tư và tăng khả năng dịch chuyển 

sang nền kinh tế có thuế suất thấp hơn.8 Nguyên tắc này giải thích xu hướng giảm thuế 

TNDN, bù đắp nguồn thu bằng thuế tiêu dùng và thuế tài sản của các nước trên thế giới. 

Việc giảm thuế áp dụng riêng cho DNNVV có thể gây ảnh hưởng trái chiều. Các 

DNNVV không được khuyến khích phát triển quy mô sản xuất hoặc không muốn công 

khai quy mô sản xuất để tránh mức thuế cao. Các doanh nghiệp lớn có xu hướng chuyển 

đổi thành lập thành công ty nhỏ để hưởng mức thuế ưu đãi. Vì vậy, các nước có xu hướng 

áp dụng một mức thuế suất thống nhất cho tất cả quy mô doanh nghiệp nhằm tránh gian 

lận, thất thoát thuế.9  

2. Tác động chính sách lên hệ thống thuế hiện tại  

Bên cạnh ảnh hưởng tới thu NSNN khoảng từ 473 tỷ đồng (nếu áp dụng tiêu chí 

doanh nghiệp có doanh thu trong năm không quá 20 tỷ đồng) hoặc 1.500 tỷ đồng (nếu áp 

dụng tiêu chí doanh nghiệp có doanh thu trong năm không quá 100 tỷ đồng), việc giảm 

thuế suất ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống thuế.  

Việc điều chỉnh mức thuế suất ảnh hưởng đến ít nhất 3/4 quy tắc vàng về thuế của 

Adam Smith10. Thứ nhất – tính Ổn định – ngay sau khi áp dụng Luật thuế mới, thuế suất 

lại điều chỉnh giảm sau chưa đầy 1 năm hiệu lực; thời gian áp dụng chỉ là 04 năm. Thứ 

hai – tính Tiện dụng – dự thảo Tờ trình cũng đã chỉ ra khó khăn để xác định tiêu chí 

DNNVV phù hợp; quy định mới có thể kéo dài thời gian khai thuế và quy trình xác định 

mức thuế khi triển khai thực hiện. Thứ ba – tính Kinh tế – điều chỉnh mức thuế có thể tạo 

điều kiện cho các doanh nghiệp lớn “chạy thuế” làm giảm tính minh bạch, kéo dài thời 

gian khai thuế và làm phức tạp quy trình thủ tục, ảnh hưởng đến hiệu suất lao động của 

cả nền kinh tế. El-Shazly (2009)11 đã khẳng định tính ổn định và minh bạch hệ thống thuế 

                                              
5 Harberger, A.C.  1962.  “The Incidence of the Corporation Income Tax,” Journal of Political Economy, 70 (3): 

215-240. http://www.jstor.org  

6 McBride, W. (2012), What is the evidence on taxes and growth, from http://taxfoundation.org/article/what-

evidence-taxes-and-growth  

7 Hyman, D. (2014), Public Finance: a contemporary application of theory to policy, p. 627 

8 Pham, A. (2015), A Temporary Corporate Income Tax Reduction and Its Effects on Firm Behavior: A Case 

Study of Vietnam, http://econweb.ucsd.edu/~atp003/pdfs/jmp.pdf  

9 Gorodnichenko, Yuriy, Jorge Martinez-Vazquez, and Klara  Sabirianova Peter. "Myth and Reality of Flat Tax 

Reform: Micro Estimates of Tax Evasion Response and Welfare Effects in Russia." Journal of Political Economy 

117, no. 3 (2009): 504-554. 

10 Trong cuốn Bàn về tài sản quốc gia, Adam Smiths đưa ra 4 nguyên tắc về thuế: Equality (Bình đẳng), Certainty 

(Ổn định), Convenience (Tiện dụng), và Economy (Kinh tế). 

11 El-Shazly, Alaa.  2009.  “Investment Under Tax Policy Uncertainty: A Neoclassical Approach,” Public 

Finance Review 37(6): 732-749. 

http://www.jstor.org/
http://taxfoundation.org/article/what-evidence-taxes-and-growth
http://taxfoundation.org/article/what-evidence-taxes-and-growth
http://econweb.ucsd.edu/~atp003/pdfs/jmp.pdf
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quan trọng đầu tư phát triển hơn mức thuế suất.  

3. Kiến nghị 

Căn cứ theo nội dung trên, việc điều chỉnh mức thuế suất cho DNNVV không đảm 

bảo mục tiêu đề ra tại Tờ trình Thủ tướng Chính phủ tháng 10/2016.  

Hình 3: Đánh giá việc đảm bảo mục tiêu đề ra của chính sách 

STT NỘI DUNG ĐẢM BẢO MỤC TIÊU ĐỀ RA 

1 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/01/2016 

của Chính phủ là tiếp tục cơ cấu lại nguồn 

NSNN theo hướng tăng tỉ trọng thu nội 

địa;  

Không. Do việc giảm thuế suất giảm thu 

nội địa. Mức 3% không mang tính đột 

thúc đẩy phát triển DNNV và tăng thu 

NSNN trong dài hạn. 

2 Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 

28/4/2016 của Chính phủ về những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, 

định hướng đến năm 2020; 

Không. Môi trường kinh doanh và năng 

lực cạnh tranh quốc gia phụ thuộc lớn vào 

các chỉ tiêu khác không phải thuế suất.  

3 Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 

về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến 

năm 2020. 

Một phần. Việc giảm thuế là chính sách 

hỗ trợ, phát triển. Tuy nhiên, tính hiệu quả 

của chính sách không rõ.  

4 Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 

17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

chiến lược cải cách hệ thống thuế giai 

đoạn 2011-2020. 

Không. Việc giảm thuế suất trong giai 

đoạn ngắn vừa mất tính ổn định thuế vừa 

ảnh hưởng tiêu cực việc chấp hành thuế 

của DN.  

 

Trên cơ sở đó, Nhóm nghiên cứu đề xuất:  

- Nghiên cứu việc giữ một mức thuế suất thống nhất như hiện thời để đảm bảo tiêu 

chí đơn giản và dễ áp dụng.  

- Tập trung giải quyết các vấn đề dài hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến DNNVV hơn là 

các chính sách tài khoá ngắn hạn, tránh làm ảnh hưởng tính ổn định chính sách tài khoá.   

- Trong dài hạn, nghiên cứu tiếp tục giảm mặt bằng thuế TNDN; nghiên cứu chuyển 

đổi sang mô hình đánh thuế tiêu dùng.  

II. Về ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp 

1.  Bối cảnh và sự cần thiết: 

- Nền kinh tế toàn cầu hồi phục chậm và không đồng đều sau cuộc khủng hoảng tài 

chính toàn cầu giai đoạn 2008-09, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng của năng suất các nhân 

tố tổng hợp (TFP) có dấu hiệu chững lại, đã làm dấy lên quan ngại về kỷ nguyên tăng 

trưởng chậm trên toàn thế giới. Trước tình hình đó, các quốc gia ngày càng quan tâm đến 

những giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng TFP, trong đó đặc biệt chú trọng đến những chính 

sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, yếu tố được coi là động lực chính góp phần nâng cao 

năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong dài hạn (Quỹ Tiền tệ Quốc 

tế, 2015).   

- Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy việc hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp 
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góp phần gia tăng đáng kể năng suất và thúc đẩy năng lực sáng tạo của nền kinh tế, đặc 

biệt là trong ngành công nghệ cao, thông qua việc tăng tính cạnh tranh, xây dựng động 

lực đổi mới và hỗ trợ sự hình thành của những lĩnh vực chưa từng có trước đây (Aghion, 

2009; Malchow-Møller, Schjerning, & Sørensen, 2011). Trong những năm gần đây, 

chính phủ nhiều nước, bao gồm các quốc gia đứng đầu thế giới trong bản xếp hạng về 

chỉ số sáng tạo như Mỹ, Israel, Phần Lan, bắt đầu nhận thức tầm quan trọng chiến lược 

của khởi nghiệp sáng tạo đối với nền kinh tế, và đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy 

khởi nghiệp tập trung vào hai lĩnh vực là hoạch định chính sách và hỗ trợ tài chính (Trần, 

2016). 

- Doanh nghiệp khởi nghiệp với những sáng tạo và đột phá về công nghệ hứa hẹn 

là nhân tố quan trọng góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh 

năng suất lao động tăng thấp, các chính sách vĩ mô hỗ trợ tổng cầu đã dần hết dư địa. 

Tuy nhiên ở Việt Nam nhận thức về văn hóa khởi nghiệp còn thấp, vai trò của Nhà nước 

đối với phong trào khởi nghiệp cho đến nay vẫn chưa rõ nét, chưa có nhiều chính sách, 

cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đi vào thực tiễn một cách hiệu quả. 

- Trên thực tế, chính sách thuế TNDN hiện nay của Việt Nam đã quy định ưu đãi 

với các mức độ khác nhau cho doanh nghiệp mới thành lập12, song nhiều doanh nghiệp 

khởi chưa tiếp cận được các chế độ ưu đãi này do quy mô chủ yếu là vừa và nhỏ, lợi 

nhuận còn khá khiêm tốn. Ngoài ra, chúng ta chưa có những quy định pháp lý điều chỉnh 

sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp theo phương thức mới, như 

quỹ đầu tư mạo hiểm Việt Nam, sự công nhận giá trị bằng tiền của tài sản vô hình trong 

góp vốn thành lập công ty hay bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp khởi 

nghiệp. Vai trò của Nhà nước cũng thiếu vắng trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là đối 

với việc khởi sự kinh doanh và tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Hiện chưa có quỹ nào của Nhà nước có bản chất và cơ chế hoạt động như một quỹ đầu 

tư mạo hiểm - nhân tố thiết yếu cho khởi nghiệp kinh doanh công nghệ. 

- Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, môi trường kinh doanh của Việt Nam nhìn 

chung đã dần cải thiện trong những năm gần đây, tuy vậy lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp 

khởi sự ở nước ta vẫn bị đánh giá là còn yếu và chậm cải thiện. Theo báo cáo Doing 

Business 2016, chỉ số về khởi sự kinh doanh xếp hạng 119/189 trên toàn thế giới (World 

Bank, 2016). Chỉ số khởi nghiệp toàn cầu 2015/2016 do Hiệp hội các nhà nghiên cứu 

kinh doanh toàn cầu công bố vào tháng 2/2016 cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt 

Nam năm 2015 vẫn không thay đổi nhiều so với năm 2014, chưa thực sự hỗ trợ cho 

phong trào khởi nghiệp và phát triển kinh doanh và vẫn bị các nước trong khu vực bỏ xa 

ở những chỉ số quan trọng (Kelley, Singer, & Herrington, 2015/2016). Cụ thể, trong số 

12 chỉ số về điều kiện kinh doanh khởi sự, 2 chỉ số Việt Nam có thứ hạng thấp nhất là 

chương trình hỗ trợ của Chính phủ và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Ngoài ra, 

các hoạt động kinh doanh ở Việt Nam đa phần không mang tính đổi mới, chỉ số đổi mới 

                                              
12 Như áp dụng mức thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 

năm tiếp  dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp có dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực ưu đãi như nghiên cứu khoa học 

công nghệ, sản xuất sản phẩm phần mềm, sản xuất vật liệu composite... hoặc thực hiện tại khu vực kinh tế kém phát 

triển, khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, khu vực nghèo. 
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sáng tạo trong các hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam năm 2015 chỉ xếp thứ 50/60 quốc 

gia khảo sát. Đây là những vấn đề cần được quan tâm, vì những hạn chế của hệ sinh thái 

khởi nghiệp có thể khiến các nhà khởi nghiệp Việt Nam chuyển sang các quốc gia có hệ 

sinh thái khởi nghiệp tốt hơn như Singapore, Malaysia.  

- Trong bối cảnh dư địa tài khoá để thực hiện các chính sách ưu đãi thuế ở nước ta 

không còn nhiều, cần xây dựng hệ thống thể chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi 

nghiệp toàn diện, xác định đúng các lĩnh vực đòi hỏi sự can thiệp của Nhà nước và lựa 

chọn các công cụ chính sách đem lại hiệu quả cao nhất nhưng không làm ảnh hưởng lớn 

đến thu NSNN. 

2. Kinh nghiệm quốc tế về chính sách thúc đẩy khởi nghiệp: 

2.1 Về rào cản đối với doanh nghiệp khởi nghiệp: 

Trong số nhiều doanh nghiệp mới thành lập, tỷ lệ thành công ở mức rất thấp. Trong 

số các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, chỉ một tỷ lệ nhỏ thuộc nhóm các doanh 

nghiệp "tăng trưởng nhanh", có khả năng mở rộng quy mô trong thời gian ngắn và đem 

lại giá trị vượt trội về tạo công ăn việc làm và tăng trưởng doanh thu. Doanh nghiệp khởi 

nghiệp gặp phải nhiều rào cản khi thành lập công ty, trong đó có nhiều yếu tố phi tài 

khóa. Cụ thể: 

+ Rào cản về thể chế bao gồm: thị trường tín dụng chưa hoàn thiện dẫn đến tình 

trang doanh nghiệp khởi sự thường bị ảnh hưởng bởi quá trình phân bổ vốn tín dụng và 

vốn chủ sở hữu; khuôn khổ pháp lý không minh bạch, đặc biệt là quy định về thị trường 

lao động, chính sách thuế, quyền sở hữu tài sản và phá sản cùng với thủ tục đăng ký kinh 

doanh quan liêu; thiếu cơ sở hạ tầng vật chất cũng như chi phí không chính thức ở mức 

cao. Chi phí không chính thức (như tình trạng tham nhũng phổ biến) có thể ngăn cơ hội 

phát triển của doanh nghiệp mới thành lập. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thu thập được từ 

126 doanh nghiệp tại Uganda chỉ ra rằn tỷ lệ tham nhũng tăng 1% sẽ gắn liền với việc 

tốc độ tăng doanh thu của doanh nghiệp giảm 3% (Fisman & Svensson, 2007). 

+ Về rào cản vi mô, những yếu tố ảnh hưởng tới cơ hội thành công của doanh nghiệp 

khởi nghiệp bao gồm: quy mô công ty; năng lực của người khởi nghiệp; khả năng tiếp 

cận vốn; nền văn hóa khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và động lực thành lập công ty. 

Doanh nghiệp được thành lập với mục tiêu theo đuổi các dự án đổi mới sáng tạo, mang 

tính chất đột phá, có tỷ lệ thành công và tăng trưởng cao vượt trội so các doanh nghiệp 

khởi nghiệp khác. Nghiên cứu môi trường kinh doanh của Việt Nam sử dụng dữ liệu từ 

61 tỉnh thành trong giai đoạn 2000-8 cho thấy, môi trường đổi mới sáng tạo có tác động 

tích cực và rõ rệt lên tốc độ thành lập doanh nghiệp mới tại địa bàn đó (Santarelli & Trần, 

2012). 

2.2 Kinh nghiệm quốc tế về chiến lược thúc đẩy khởi nghiệp: 

- Có hai loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp: doanh nghiệp sinh kế tham gia vào 

hoạt động kinh doanh chủ yếu để đáp ứng nhu cầu thu nhập tối tiểu của bản thân; và 

doanh nghiệp đột phá/đổi mới sáng tạo hoạt động với mục tiêu tạo ra nhưng doanh nghiệp 

quy mô lớn, năng động, hướng tới việc tạo ra công ăn việc làm và thu nhập cho những 

người khác. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng loại hình khởi nghiệp sinh kế không thúc đẩy 
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đổi mới kỹ thuật cũng như đóng góp cho phát triển kinh tế (Colombelli, Krafft, & 

Vivarelli, 2016). Mục tiêu chính sách vì vậy không nên chỉ hướng tới gia tăng số lượng 

doanh nghiệp mới thành lập, mà cần tập trung nguồn lực hữu hạn để hỗ trợ phát triển 

các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, có tiềm năng tăng trưởng nhanh.  

- Những chính sách đem lại hiệu quả tích cực nhất đối với sự hình thành doanh 

nghiệp bao gồm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp trẻ và sáng tạo; bảo vệ lợi 

ích của chủ nợ trước cổ đông; phi hình sự hoá phá sản doanh nghiệp và giảm rào cản 

hành chính cho phép doanh nghiệp thất bại có thể sớm tái khởi sự (Quỹ Tiền tệ Quốc tế, 

2016). 

- Tiếp cận vốn là một trong những vấn đề khó nhất đối với doanh nghiệp mới thành 

lập. Để doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp cận nguồn lực tài chính cần thiết, cần kết 

hợp chặt chẽ, hài hòa với khu vực tư nhân để khuyến khích các loại hình tài chính mới 

như tín dụng vi mô, góp vốn từ số đông cộng đồng, quỹ kinh doanh mạo hiểm, nhà đầu 

tư thiên thần… đã được nhiều quốc gia áp dụng. Tại Mỹ, các quỹ đầu tư của chính phủ 

không thực hiện đầu tư trực tiếp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp mà hợp tác, đầu tư 

cùng với các quỹ tư nhân, theo tỷ lệ tùy thuộc vào mức độ rủi ro của doanh nghiệp khởi 

nghiệp. Phương thức này cho phép nhà nước tác động được vào tiến trình khởi nghiệp 

trong toàn nền kinh tế trong khi nguồn vốn tư nhân chưa đủ, đồng thời cũng giảm bớt 

được rủi ro cho nguồn vốn của nhà nước. 

2.3 Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng ưu đãi thuế để thúc đẩy khởi nghiệp: 

- Nhiều quốc gia có xu hướng cắt giảm chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp do công cụ này không hữu hiệu để khuyến khích hoạt động kinh doanh hiệu quả. 

Thay vào đó, đầu tư cho hoạt động R&D được coi là động lực chính thúc đẩy năng lực 

đổi mới sáng tạo của nền kinh tế. 

- Thay vì trực tiếp hướng tới đối tượng là doanh nghiệp khởi nghiệp, nhiều quốc gia 

áp dụng công cụ ưu đãi thuế cho đối tượng là các nhà đầu tư vào doanh nghiệp khởi 

nghiệp, qua đó giải quyết được nút thắt lớn của doanh nghiệp khởi nghiệp là tiếp cận vốn. 

Tại Phần Lan, trong thời điểm khó khăn đối với phong trào khởi nghiệp, chính phủ giảm 

thuế cho các nhà đầu tư, đặc biệt là đầu tư thiên thần. Tại Úc, các khoản đầu tư vào doanh 

nghiệp khởi nghiệp với thời gian nắm giữ ít nhất 12 tháng được hưởng chế độ miễn thuế 

thu nhập chuyển nhượng trong vòng 10 năm. Do phần lớn thu nhập của các nhà đầu tư 

có thể dưới hình thức thặng dư vốn, mức thuế thặng dư vốn ở mức thấp có thể khuyến 

khích các nhà đầu tư này tham gia vào các dự án kinh doanh khởi nghiệp (tuy nhiên đề 

xuất của Chính phủ loại bỏ ưu đãi thuế cho loại thu nhập này).  

- Chính sách ưu đãi thuế cần được thiết kế phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp 

khởi nghiệp. Trong giai đoạn mới thành lập, các doanh nghiệp khởi nghiệp thường thua 

lỗ nên các biện pháp ưu đãi thuế dựa trên mức thu nhập sẽ không đem lại hiệu quả như 

kỳ vọng. Các công cụ như cho phép kết chuyển lỗ thuế sang các năm sau, hoàn thuế bằng 

tiền mặt, khấu trừ thuế tại nguồn… là phù hợp hơn với đặc thù của doanh nghiệp khởi 

nghiệp. Ví dụ như tại Mỹ, doanh nghiệp khởi nghiệp với doanh thu dưới 5 triệu USD/năm 

có thể giảm nghĩa vụ đóng thuế lên tới 250.000 USD/năm thông qua việc khấu trừ các 

khoản đầu tư cho R&D khỏi thu nhập đóng thuế. Tại Ai-len, doanh nghiệp khởi nghiệp 
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được miễn giảm một phần thuế thu nhập trong 3 năm đầu thành lập, trong đó giá trị miễn 

giảm thuế được dựa trên giá trị doanh nghiệp đóng góp bảo hiểm xã hội cho người lao 

động (tối đa 5.000 EUR/lao động và không quá 40.000 EUR/năm). 

- Các biện pháp đơn giản, minh bạc hóa thủ tục và giảm thiểu chi phí tuân thủ thuế 

có ý nghĩa quan trọng không kém đối với doanh nghiệp khởi nghiệp. Một số quốc gia đã 

đơn giản hóa cơ chế đánh thuế đối với doanh nghiệp có quy mô thu nhập thấp hơn một 

ngưỡng nhất định (Chi-lê, Gru-zi-a, Ấn Độ, Mêhicô và Nam Phi). Tại các quốc gia đang 

phát triển, việc đơn giản hóa thủ tục đóng thuế còn góp phần khuyến khích các doanh 

nghiệp phi chính thức hợp thức hóa hoạt động kinh doanh của mình. Tại Brazil, việc đơn 

giản hóa thủ tục đóng thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đã góp phần tăng tỷ lệ 

các doanh nghiệp này đăng ký kinh doanh, tăng doanh số và số người lao động 

(Fajnzylber, Maloney, & Montes-Rojas, 2011).  

3. Đánh giá đề xuất Chính phủ về ưu đãi thuế đối với DN khởi nghiệp: 

- Về căn cứ của đề xuất, vấn đề ưu đãi thuế thu nhập cho doanh nghiệp khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo không được đề cập đến trong các Nghị quyết đuộc Chính phủ ban hành 

trong năm nay (Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 

số 35/NQ-CP) và được đặt ra trong bối cảnh nguồn lực ngân sách nhà nước còn gặp nhiều 

khó khăn, dư địa tài khoá để thực hiện các chính sách ưu đãi thuế không còn nhiều. Đề 

xuất này cũng đi ngược lại chủ trương Chính phủ đã đề ra đầu năm tại Nghị quyết số 

01/NQ-CP là không đề xuất, ban hành chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước, 

trừ trường hợp cắt giảm thuế để thực hiện cam kết quốc tế. 

- Về hiệu quả hỗ trợ đối tượng chịu thuế, doanh nghiệp khởi nghiệp trong giai đoạn 

mới thành lập thường có mức lợi nhuận âm (thua lỗ), và vì vậy thực chất không được 

hưởng lợi nhiều từ chính sách giảm thuế TNDN (tuy nhiên tác động giảm nguồn thu 

NSNN của chính sách do vậy cũng hạn chế hơn). Vấn đề cơ bản hơn đối với cộng đồng 

khởi nghiệp Việt Nam là khó tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý thì chưa được xử lý. 

- Ưu đãi thuế tính trên doanh thu của doanh nghiệp không bao gồm cơ chế khuyến 

khích đầu tư cho hoạt động R&D; mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh vào những lĩnh 

vực có giá trị gia tăng cao; hay tạo công ăn việc làm giúp nâng cao tay nghề, trình độ của 

lao động. Thời gian áp dụng chính sách ưu đãi trong 4 năm cũng không khuyến khích 

doanh nghiệp lập kế hoạch và theo đuổi các dự án mang tính chất trung-dài hạn như R&D 

hoặc đào tạo nhân viên. Do vậy, đề xuất chính sách này chưa thực sự hiệu quả để thúc 

đẩy năng lực sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn của nền kinh tế như 

kỳ vọng (như so với chính sách khuyến khích R&D). 

- Đề xuất tập trung chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có tính chất 

đổi mới sáng tạo về cơ bản là phù hợp với xu hướng tốt của quốc tế cũng như điều kiện 

tài chính ngân sách của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên cần cân nhắc làm rõ tiêu chí đối 

tượng được hưởng ưu đãi để hạn chế tối thiểu hành vi lạm dụng chính sách thuế (ví dụ 

như pháp nhân với được thành lập chỉ với mục tiêu tiếp tục nhận được chính sách ưu đãi 

thuế trong khi thực chất là tiếp tục kinh doanh như trước đây; hoạt động duy trì hoặc vá 

lỗi các sản phẩm và công nghệ sẵn không được coi là khai thác công nghệ mới). 

- Dự thảo Nghị định của Chính phủ đề xuất quy định về tiêu chí "doanh nghiệp khởi 
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nghiệp đổi mới sáng tạo" cần được công nhận thông qua một trong hai hình thức: (i) được 

hỗ trợ theo đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các cấp; hoặc (ii) có giấy chứng 

nhận tốt nghiệp ươm tạo của các cơ sở được cấp giấy đăng ký hoạt động. Quy định này 

một mặt làm tăng tính phức tạp của hệ thống thuế, gia tăng thủ tục, chi phí hành chính 

đối với cơ quan thế để triển khai và ngăn ngừa hành vi gian lận thuế, cũng như chi phí 

tuân thủ của doanh nghiệp. Mặt khác yêu cầu này cũng mở ra lỗ hổng làm tăng chi phí 

xã hội gắn liền với rủi ro các đối tượng đóng thuế lobby, sử dụng quan hệ thân hữu... để 

được hưởng ưu đãi. 

4. Kiến nghị 

(i) Nhóm nghiên cứu kiến nghị không áp dụng mức thuế TNDN ưu đãi đối với 

doanh nghiệp khởi nghiệp vì những lý do sau: 

- Chính sách sẽ không đem lại tác động và hiệu quả như kỳ vọng do đa phần các 

doanh nghiệp khởi trong giai đoạn đầu thành lập thường có mức lợi nhuận âm. Doanh 

nghiệp khởi nghiệp trong những lĩnh vực Nhà nước ưu tiên đầu tư, ở những địa bàn khó 

khăn đã được hưởng ưu đãi thuế tại những quy định khác. 

- Tiêu chí xác định doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo một mặt làm tăng 

tính phức tạp của hệ thống thuế, gia tăng chi phí hành chính đối với cơ quan thế và chi 

phí tuân thủ của doanh nghiệp; mặt khác cũng gắn liền với rủi ro đối tượng đóng thuế 

thao túng chính sách để được hưởng ưu đãi. 

(ii) Để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, Nhóm nghiên cứu đề xuất một số biện pháp: 

+ Thiết kế công cụ ưu đãi thuế phù hợp hơn với đặc thù doanh nghiệp khởi nghiệp 

như cho phép kết chuyển lỗ thuế sang các năm sau, hoàn thuế bằng tiền mặt, khấu trừ 

thuế tại nguồn…  

+ Cân nhắc chính sách ưu đãi thuế hướng tới đối tượng là các nhà đầu tư vào doanh 

nghiệp khởi nghiệp như quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần…, qua đó giải quyết 

được nút thắt lớn của doanh nghiệp khởi nghiệp là tiếp cận vốn. 

+ Bên cạnh những giải pháp về thuế, cần nghiên cứu và triển khai đồng bộ những 

chính sách đem lại hiệu quả tích cực đối với sự hình thành doanh nghiệp như bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp trẻ và sáng tạo; phi hình sự hoá phá sản doanh 

nghiệp và giảm rào cản hành chính cho phép doanh nghiệp thất bại có thể sớm tái khởi 

sự; nâng cao tinh thần khởi nghiệp và Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt trong vận hành hiệu 

quả của hệ sinh thái khởi nghiệp. 

III. Về xoá nợ đọng thuế  

1. Tính cần thiết của quy định  

Quy định về xoá nợ, khoanh nợ thuế doanh nghiệp có thể được coi là một biện pháp 

giúp cơ quan thuế thu hồi được một phần thuế (đối với trường hợp khoanh nợ thuế) một 

cách hiệu quả hơn sau nỗ lực thu thuế của cơ quan thuế, giảm bớt gánh nặng thu hồi các 

khoản nợ thuế khó đòi. Đồng thời tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp thực thi trách nhiệm 

đóng thuế cho nhà nước. Tuy nhiên, cần xem xét khả năng quy định mới tạo thêm cách 

thức mới để các doanh nghiệp tránh/trốn thuế. Do đó, trong khi các biện pháp khoanh nợ 
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thuế được coi là cần thiết, chúng tôi cho rằng quy định xoá nợ thuế cần được cân nhắc và 

đề xuất thận trọng. Hơn nữa, chúng tôi cũng kiến nghị làm rõ quy định này chỉ có hiệu 

lực đối với các khoản nợ thuế khó đòi từ trước 31/12/2015, hay có thể sẽ vẫn có hiệu lực 

trong tương lai.  

2. Về tính hiệu quả của quy định  

Về tính hiệu quả của quy định, chúng tôi cho rằng cần xem xét thận trọng. Thứ nhất, 

quy định này có được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp hay không? Thứ hai, quy định 

về xoá nợ thuế nếu có hiệu lực có được áp dụng với các trường hợp doanh nghiệp phá 

sản, mất khả năng thanh toán trong thời gian sau ngày 31/12/2015 hay không? Bên cạnh 

nguồn thu ngân sách bị giảm do xoá nợ cho doanh nhiệp, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình, 

quy định này có thể tạo thêm một kênh mới để doanh nghiệp lách, tránh hoặc trốn thuế. 

Ví dụ, doanh nghiệp tư nhân mới được thành lập, sau khi hết thời hạn được hưởng ưu đãi 

thuế theo quy định hiện hành, tuyên bố phá sản và sau đó thành lập doanh nghiệp khác 

nhằm tránh nghĩa vụ phải nộp thuế trước đây. Trong những trường hợp như vậy, Chính 

phủ có thể yêu cầu cơ quan thuế thiết lập một hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp, 

đặc biệt thông tin về quản lý chủ doanh nghiệp để có thể phát hiện các trường hợp tuyên 

bố đóng cửa doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp mới nhằm tránh nợ thuế (tuy nhiên 

sẽ làm tăng chi phí quản lý thuế).  

Chúng tôi cho rằng quy định xoá nợ thuế đối với doanh nghiệp là cần thiết, tạo cơ 

hội mới cho doanh nghiệp phát triển và vượt qua khó khăn qua trong giai đoạn khủng 

hoảng, đồng thời doanh nghiệp vẫn cần tuân thủ quy định về thuế và nghĩa vụ đóng thuế 

trong khi hưởng lợi ích từ các dịch vụ công. Do vậy, chúng tôi cho rằng quy định về xoá 

nợ tiền phạt chậm nộp thuế là khả thi và có hiệu quả cao hơn trong việc khuyến khích 

doanh nghiệp phát triển, trong khi đó xoá nợ thuế có thể sẽ có tác động tiêu cực đến môi 

trường doanh nghiệp. Do đó, các quy định khoanh nợ thuế theo hướng doanh nghiệp trả 

một phần nợ thuế (tuỳ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh) sẽ mang tính hiệu quả cao hơn.  

Kinh nghiệm từ một số quốc gia áp dụng chương trình giảm nợ thuế cho thấy bước 

đầu chính phủ thu hồi được một phần thuế từ doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân chậm 

nộp thuế. Ví dụ, chương trình giảm nợ thuế của Indonexia đã giúp chính phủ nước này 

thu hồi khoảng 74% tổng số thuế mà chính phủ đặt mục tiêu thu hồi và khoảng 40% tổng 

số tiền phạt do chậm nộp thuế. Một số nước khác như Chilê, Ý hay Brunei cũng đã và 

đang triển khai các chương trình tương tự và giúp chính phủ các nước này thu hồi được 

một phần quan trọng số thuế bị chậm nộp từ doanh nghiệp. 

3. Về tính công bằng của quy định  

Quy định mới về xoá nợ, khoanh nợ cho doanh nghiệp sẽ tạo sự bất bình đẳng trong 

đối xử với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực. 

Chẳng hạn, các doanh nghiệp tuyên bố phá sản trước ngày 1/1/2014 được xoá nợ thuế 

trong khi các doanh nghiệp phá sản trong giai đoạn 1/1/2014 đến 31/12/2015 thì thuộc 

đối tượng khoanh nợ thuế (như vậy chỉ được xoá khoản chậm nộp thuế phát sinh sau khi 

khoanh nợ). Tương tự, một số doanh nghiệp bán hàng cho doanh nghiệp đã bị phá sản 

hoặc chậm thanh toán không được xoá nợ thuế, và doanh nghiệp cung ứng hàng hoá, dịch 
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vụ được thanh toán bằng vốn NSNN hoặc có nguồn chi từ NSNN nhưng chưa được thanh 

toán thì được xoá nợ tiền nộp chậm.  

4. Về tác động đến nguồn thu ngân sách Nhà nước  

Từ báo cáo đề xuất của Chính phủ có thể thấy, nếu quy định trên có hiệu lực, tổng 

thu NSNN sẽ bị giảm gần 7.964 tỷ đồng từ nguồn thu thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; và 

khoanh 6.731 tỷ đồng tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, chiếm khoảng 1,6% tổng 

thu NSNN (tính theo số liệu NSNN năm 2015). Mặc dù chiếm tỷ lệ khá nhỏ trong tổng 

thu ngân sách, nhưng trong điều kiện Chính phủ đang xem xét giảm thuế cho doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp thì trong những năm tới, trong bối cảnh 

tiếp tục cần giảm nhiều hạng mục thuế quan theo cam kết tại các hiệp định thương mại, 

nguồn thu thuế sẽ tiếp tục giảm. Nếu Chính phủ không thực hiện kỷ luật, kỷ cương tài 

khóa, kiên quyết cắt giảm chi tiêu phù hợp thì tổng hợp các chính sách này sẽ góp phần 

làm gia tăng gánh nặng thâm hụt NSNN; mục tiêu củng cố tài khóa, đưa bội chi xuống 

dưới 4% GDP như Quốc hội đề ra đến cuối năm 2020 sẽ khó đạt được và ảnh hưởng đến 

tính bền vững nợ của quốc gia. Để giảm tác động hụt thu NSNN do các chính sách ưu 

đãi thuế cho đối tượng doanh nghiệp nêu trên, Chính phủ cần tìm biện pháp tăng thuế đối 

với các khu vực khác trong nền kinh tế. 

5. Kiến nghị 

Ngoài những trường hợp được xoá nợ thuế quy định tại Điều 65 Luật Quản lý thuế 

số 78/2006/QH11 và khoản 3 Điều 2 Luật số 21/2012/QH13, chúng tôi đề xuất và xoá 

nợ tiền chậm/tiền phạt nộp chậm trong một số trường hợp và kiến nghị một số biện pháp 

thu hồi thuế đối với các đối tượng khác như sau:  

(i) Chúng tôi đồng ý tới đề xuất: “Xóa nợ tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp cung 

ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng vốn NSNN hoặc có nguồn chi từ NSNN 

nhưng chưa được thanh toán”. Tuy nhiên, để tạo môi trường chính sách công bằng giữa 

các doanh nghiệp, chúng tôi cho rằng cần quy định thời hạn cho khoản được cho phép 

chậm nộp thuế nhằm tạo động lực cho doanh nghiệp thu hồi nợ từ việc cung ứng hàng 

hoá, dịnh vụ được thanh toán bằng vốn NSNN. Vì khoản nợ này không chỉ ảnh hưởng 

đến nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp mà còn tác động đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp.  

(ii) Thực hiện xoá nợ thuế đối với các đối tượng sau:  

- Doanh nghiệp tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định 

của Luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt;  

- Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà 

không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ. 

- Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế không thuộc 

02 trường hợp trên mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế 

thi hành quyết định hành chính thuế và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 

này đã quá 10 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nhưng không có khả năng thu hồi. 

- Đối với doanh nghiệp phá sản nhưng chưa tiến hành thủ tục theo luật phá sản trong 

kể từ ngày 31/12/2015, nhằm hạn chế tạo tiền lệ xoá nợ thuế đối với các doanh nghiệp 



 

12 

 

phá sản, chúng tôi đề xuất, thay vì xoá nợ thuế, Chính phủ có thể thực hiện các quy định 

về khoanh nợ thuế cho các doanh nghiệp, tổ chức. Quy định này có thể yêu cầu các doanh 

nghiệp trả một phần nợ thuế (bao gồm số thuế nợ, tiền phạt chậm nộp thuế) và nếu doanh 

nghiệp, tổ chức không có khả năng trả ngay thì có thể trả dần trong nhiều năm. Tỷ lệ 

giảm nợ thuế có thể phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh, ví dụ đối với các doanh nghiệp 

kinh doanh bất động sản, chứng khoán, chịu tổn thất nặng nề từ khủng hoảng tài chính 

có thể được hưởng tỷ lệ giảm nợ thuế cao hơn so với các doanh nghiệp hoạt động trong 

ngành khác.  

Với quy định như vậy, Nhà nước có thể thu hồi được một phần thuế, đồng thời tạo 

cơ hội giúp doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành nghĩa 

vụ đóng thuế. Kinh nghiệm từ Mỹ cho thấy, chương trình giảm nợ thuế mà nhiều tiểu 

bang áp dụng khá thành công, đồng thời giúp chính quyền tiểu bang thu hồi được một 

phần thuế mà không nhất thiết phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế tốn kém.  

(iii) Đối với các hộ sản xuất kinh doanh, cá nhân, chúng tôi cho rằng Chính phủ có 

thể quy định khoanh nợ thuế, đồng thời áp dụng chính sách giảm nợ thuế, xoá nợ tiền 

phạt và có thể cho phép cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh trả nợ thuế trong nhiều năm, 

tương tự như trường hợp của doanh nghiệp.  

 

Phân tích do GS Trần Nam Bình, GS Trần Ngọc Anh và các chuyên gia tài chính Hồ Việt 

Hương, Đào Minh Ngọc, Phạm Phương Thảo của Sáng kiến Việt Nam thực hiện. Sáng 

kiến Việt Nam là một trung tâm toàn cầu về nghiên cứu và đào tạo chính sách phát triển 

cho Việt Nam, lớn nhất ngoài lãnh thổ Việt Nam, có trụ sở tại Đại học Indiana, Hoa Kỳ 
(www.sangkienvietnam.org). 

 

 

  

http://www.sangkienvietnam.org/
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Phụ lục - Chính sách ưu đãi thuế cho  

doanh nghiệp khởi nghiệp tại một số nước 

 

- Mỹ: kể từ năm 2017 doanh nghiệp khởi nghiệp (định nghĩa là doanh nghiệp với 

tổng doanh thu thấp hơn 5 triệu USD/năm) sẽ được hưởng ưu đãi hoàn thuế tối đa 250.000 

USD/năm đối với các hoạt động đầu tư cho R&D. Tại tiểu bang New York, doanh nghiệp 

khởi nghiệp thành lập tại các khu vực địa lý nhất định (chủ yếu là gần các trường đại học) 

sẽ được miễn toàn bộ thuế tài sản, thuế doanh thu và thuế thu nhập tiêu bang với điều 

kiện doanh nghiệp này sẵn sàng cộng tác với các trường đại học và một số ngành công 

nghiệp nhất định trong khu vực (không bao gồm lĩnh vực dịch vụ bán lẻ, khachs sạn, dịch 

vụ ý tế hoặc các công ty luật). Ngoài ra, doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghệ 

phần cứng sử dụng trong việc thiết kế và xây dựng phần mềm hoặc các trang mạng ở 

New York sẽ không phải đóng thuế doanh thu (8,875%). 

- Singapore: Áp dụng cơ chế miễn thuế lũy tiến trên doanh thu của doanh nghiệp 

khởi nghiệp, theo đó trong 3 năm đầu thành lập liền kề, 100.000 SGD thu nhập đầu tiên 

được miễn thuế toàn bộ, 200.000 SGD thu nhập tiếp theo được miến thuế 50% (tổng giá 

trị miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa là 200,000 SGD (100% x 100,000 SGD + 

50% x 200,000 SGD). 

- Úc: nhà đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp được hưởng 20% khấu trừ lỗ thuế 

không được hoàn lại, tối đã không quá 200.000 AUD/năm đối với mỗi nhà đầu tư. Các 

khoản đầu tư đủ điều kiện vào doanh nghiệp khởi nghiệp với thời gian nắm giữ ít nhất 

12 tháng được hưởng chế độ miễn thuế thu nhập chuyển nhượng trong 10 năm. 

- Anh: có 2 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Chương trình SEIS cho 

doanh nghiệp hạt giống trong giai đoạn đầu phát triển (ít hơn 25 nhân viên, tổng tài sản 

không quá 200.000 GBP, thành lập không quá 2 năm), và chương trình EIS cho doanh 

nghiệp ở giai đoạn sau (không quá 250 nhân viên, tổng tài sản không quá 15 triệu GBP). 

Cả 2 chương trình đều chỉ áp dụng ưu đãi thuế đối với đối tượng là các nhà đầu tư (SEIS 

cho phép hoàn thế thu nhập lên tới 45% giá trị của khoản đầu tư vào doanh nghiệp khởi 

nghiệp; sau 3 năm đầu tư sẽ được miễn thuế thặng dư vốn khi thoái vốn khỏi doanh 

nghiệp; trường hợp doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại sẽ nhận được hỗ trợ của chính phủ 

dưới hình thức giảm trừ thuế). Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, thay vì được hưởng 

ưu đãi thuế thu nhập, doanh nghiệp nhận được hỗ trợ từ 2 chương trình trên dưới hình 

thức tiếp cận nguồn vốn (SEIS đầu tư một phần vốn với vai trò cổ đông vào doanh nghiệp 

với trị giá không quá 150.000 GBP) và móc nối với cộng đồng các nhà đầu tư tiềm năng 

có nguồn vốn và có khả năng chia sẻ kinh nghiệm cũng như mối quan hệ với doanh 

nghiệp mà họ đầu tư vào. 

- Ai-len: doanh nghiệp khởi nghiệp được miễn giảm thuế thu nhập trong 3 năm đầu 

thành lập. Để hướng tới mục tiêu tạo công ăn việc làm, giá trị miễn giảm thuế thu nhập 

được dựa trên giá trị doanh nghiệp đóng góp bảo hiểm xã hội cho người lao động (tối đa 

5.000 EUR/nhân viên và không quá 40.000 EUR/năm) 

- Ý: hệ thống thuế thu nhập khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trả lương nhân 

viên và các nhà cung cấp dịch vụ (như luật sư, kế toán) dưới hình thức quyền mua cổ 
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phiếu. Ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như các nhà đầu tư đầu tư 

trực tiếp/gián tiếp vào doanh nghiệp khởi nghiệp trong giai đoạn 2013-2015. Cho phép 

hoàn thuế 35% khi doanh nghiệp thuê nhân lực kỹ thuật cao. 

- Ấn Độ: thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông là 30%; doanh nghiệp với doanh 

thu thấp hơn 5 triệu rupee sẽ áp dụng thuế thu nhập 29%; doanh nghiệp trong lĩnh vực 

chế tạo mới thành lập từ 1/3/2016 sẽ được hưởng thuế thu nhập ưu đãi ở mức 25%. Đối 

với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thành lập từ tháng 4/2016 đến tháng 

3/2019 sẽ được miễn thuế lợi nhuận toàn phần 3 năm trong 5 năm đầu thành lập. Không 

đánh thuế chuyển nhượng vốn đối với các khoản đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp 

của các quỹ đầu tư vào các quỹ (fund of funds). 
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