
       The negative efffects of Covid 19 make merger and
acquisition a fairly common trend lately in Vietnam, after a
series of businesses have to reduce production or to sell
factories or transfer ownership shares. It is common
knowledge that the buyer will inherit both the assets and
the liabilities from the seller, but an issue arises - is it
always possible to continue inheriting the tax incentives of
the previous company/project?              

       The answer might not be clear as it depends on many
aspects, in this case – the nature of the project being new or
an expansion. This issue happened to an enterprise doing
business in electricity in Yen Bai province after the
acquisition of a hydroelectric plant from another business in
Lai Chau province in 2016. According to the Sale Contract,
the Buyer will be inherited all of the Seller's tax preferences
from the date the transaction is completed. After signing
the Sale Contract, the buyer has established a new legal
entity to directly manage and operate that hydroelectric
plant. However, the problem only arises in the process of tax
finalization, after the inspection, the tax authority requires
the buyer to pay corporate income tax for the revenue
generated from the hydropower plant due to the project
being an expansion not a new one.

      Although the Seller's Decision on project investment
approval recognizes the project as   as a newly constructed
project, the tax incentives for projects made by newly
established enterprises are different from established
enterprises. This can be interpreted as a dissimilarity, even a
contradiction between the Investment Law and the CIT Law.
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       Regarding this issue, we have conducted some analysis as follows:

According to the 2008 CIT Law, effective from January 1st, 2009, the CIT incentives are as follows:

“Article 13. Tax rate incentives:

1. Newly set up enterprises under investment projects in geographical areas with extreme socio-
economic difficulties, economic zones or hi-tech parks; newly set up enterprises under investment
projects in the domains of high technology, scientific research and technological development,
development of the States infrastructure works of special importance, or manufacture of software
products are entitled to the tax rate of 10% for fifteen years.

2. Newly set up enterprises under investment projects in geographical areas with socio-economic
difficulties are entitled to the tax rate of 20% for ten years.”

Pursuant to the Ministry of Finance's Circular No. 96/2015/TT-BTC of June 22, 2015 guiding the
treatment of corporate income tax in the Government's Decree No. 12/2015/ND-CP of February 12,
2015 detailing the implementation of the Law amending and supplementing a number of articles of
tax laws, tax decrees and a number of articles of Circular No. 78/2014 /TT-BTC dated June 18, 2014,
Circular No. 119/2014/TT-BTC dated August 25, 2014, Circular No. 151/2014/TT-BTC dated October 10,
2014 of the Ministry of Finance.
 + In Clause 4 Article 10 amending and supplementing
Point a Clause 6 Article 18 of Circular No. 78/2014/TT-BTC
(amended and supplemented in Article 5 of Circular No.
151/2014/TT-BTC) as follows:

“6. Investment on expansion

a) enterprise having a project on investment in
another operating project such as expansion of
production scale, increase of capacity and innovation of
production technology (hereinafter referred to as
expansion projects) in a favored field or favored area
that is given CIT incentives under Decree
No.  218/2013/ND-CP  (including economic zones, hi-tech
zones, industrial parks other than those located in urban
districts of special-grade cities, centrally run grade-I
cities and grade-I provincial cities) decide whether to
apply CIT incentives to their operating project for the
remaining period (including preferential rates,
exemption, and reduction, if any) or apply tax exemption
or reduction to the increase in incomes from expansion
investment (no preferential tax rates) for a period of time
equal to the tax exemption or reduction period applied
to new investment projects in the same favored area or
favored field that is given CIT incentives. If the enterprise
chooses to apply CIT incentives to their operating project
for the remaining period, the expansion project must be
in the field or area given CIT incentives under Decree
No.  218/2013/ND-CP  and in the same field or area with
the operating project.”



Tax incentives specified in this Clause do not apply to cases of expansion projects which are due to
division, splitting, merger or ownership transfer (including cases of implementing investment
projects but still inheriting properties, place of business, business lines of the old business to
continue production and business activities), acquisition of an enterprise or acquisition of an active
investment project.

Although the Investment Law and the Law on CIT and its guiding documents have
incompatibilities in defining the concept of a new investment project, the tax law provides fairly
uniform regulations on the application of investment incentives. Accordingly, the projects eligible
for investment incentives must be those of newly established enterprises. Tax incentives do not
apply to cases of expansion project due to division, splitting, merger, ownership transformation,
acquisition of an enterprise or acquisition of an active investment project.

Therefore, in order to avoid the risk of having to pay the CIT as the aforementioned enterprise, an
issue that buyers need to pay close attention to is the issue of CIT incentive – that is for the
remaining time of the project, do buyers continue to have the rights to enjoy the seller's CIT
incentives? 
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       Việc mua lại doanh nghiệp, mua lại dự án là một hoạt động
đầu tư khá phổ biến tại Việt Nam trong thời gian gần đây,  nhất là
trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn tới hàng loạt
doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, hoặc bán nhà máy hoặc
chuyển nhượng cổ phần sở hữu cho doanh nghiệp khác. Một vấn
đề mà rất nhiều nhà đầu tư trước khi mua lại doanh nghiệp có thể
không quan tâm hoặc coi nhẹ, đó là việc có được tiếp tục kế thừa
các ưu đãi về thuế của doanh nghiệp/dự án trước đó hay không?

       Thực tế này đã xảy ra đối với một doanh nghiệp kinh doanh
điện tại tỉnh Yên Bái sau khi mua lại dự án nhà máy thủy điện của
một doanh nghiệp thủy điện tại tỉnh Lai Châu vào năm 2016. Theo
Hợp đồng mua bán, Bên mua sẽ được kế
thừa toàn bộ các ưu đãi về thuế của Bên bán kể từ ngày hoàn tất
giao dịch. Sau khi ký Hợp đồng mua bán, bên mua đã thành lập
pháp nhân mới để trực tiếp quản lý và điều hành nhà máy thủy
điện đó. Tuy nhiên, vấn đề chỉ phát sinh trong quá trình quyết
toán thuế, sau khi thanh tra, cơ quan thuế yêu cầu bên mua phải
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho nguồn thu phát sinh từ nhà
máy thủy điện do dự án này là dự án đầu tư mở rộng chứ không
phải dự án đầu tư mới.

     Mặc dù trên Quyết định chấp thuận đầu tư dự án của bên bán
ghi nhận hình thức đầu tư là đầu tư xây dựng mới, nhưng quy
định về ưu đãi thuế đối với các dự án được thực hiện từ doanh
nghiệp thành lập mới khác với dự án được thực hiện từ các doanh
nghiệp đã được thành lập. Đây có thể được hiểu là một điểm
không tương đồng, thậm chí là mâu thuẫn nhau giữa Luật đầu tư
và Luật thuế TNDN.

Ưu đãi về thuế cho các
giao dịch mua bán và sáp
nhập

Nội dung:

CHIA SẺ KINH NGHIỆM
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Về vấn đề này, chúng tôi có một số phân tích như sau:

 Theo Luật thuế TNDN 2008 có hiệu lực từ ngày 1/1/2009, ưu đãi về thuế TNDN được quy định như
sau:

Điều 13. Ưu đãi về thuế suất
 1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh
vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm được áp dụng thuế suất 10%
trong
thời gian mười lăm năm.

3. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn
được áp dụng thuế suất 20% trong thời gian mười năm.
Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập
doanh nghiệp tại Nghị định số  12/2015/NĐ-CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các
nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  78/2014/TT-BTC  ngày
18/6/2014, Thông tư số  119/2014/TT-BTC  ngày 25/8/2014, Thông tư số  151/2014/TT-BTC  ngày
10/10/2014 của Bộ Tài chính.
 
+ Tại Khoản 4 Điều 10 sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được
sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:
6. Về đầu tư mở rộng:

a)  Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển, dự án đầu tư
đang hoạt động  như  mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao
công suất, đổi mới công nghệ sản xuất  (gọi chung là dự án
đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu
nhập doanh nghiệp theo quy định của  Nghị định
số  218/2013/NĐ-CP  (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ
cao, khu công nghiệp  trừ khu công nghiệp nằm trên địa
bàn  các  quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I
trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn
các đô thị loại I trực thuộc tỉnh)  nếu đáp ứng một trong ba
tiêu chí quy định tại  điểm  này thì được lựa chọn hưởng ưu
đãi thuế  thu nhập doanh nghiệp  theo dự án đang hoạt động
cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn
giảm  nếu có) hoặc được  áp dụng thời gian  miễn thuế, giảm
thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng
mang lại  (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với
thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư
mới trên cùng địa bàn  hoặc  lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập
doanh nghiệp.  Trường hợp doanh nghiệp chọn  hưởng ưu đãi
thuế  thu nhập doanh nghiệp  theo dự án đang hoạt động cho
thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh
vực  hoặc  địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo
quy định của  Nghị định số 218/2013/NĐ-CP  đồng thời cũng
thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động.



Ưu đãi thuế quy định tại khoản này không áp dụng đối với các trường hợp đầu tư mở rộng do chia,
tách, sáp nhập, chuyển đổi sở hữu  (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư nhưng vẫn kế
thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt
động sản xuất kinh doanh), mua lại doanh nghiệp hoặc mua lại dự án đầu tư đang hoạt động.
 
Mặc dù Luật Đầu tư và Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn có những điểm chưa tương
thích trong việc xác định khái niệm dự án đầu tư mới. Tuy nhiên,pháp luật về thuế lại quy định khá
thống nhất trong việc áp dụng ưu đãi đầu tư cho các dự án đầu tư. Theo đó các dự án được hưởng
ưu đãi đầu tư phải là các dự án của doanh nghiệp thành lập mới. Ưu đãi thuế không áp dụng đối
với các trường hợp đầu tư mở rộng do chia, tách,  sáp nhập,  chuyển đổi sở hữu, mua lại doanh
nghiệp hoặc mua lại dự án đầu tư đang hoạt động.
 
Do vậy, một vấn đề các bên mua cần đánh giá và xem xét kỹ lưỡng trong quá trình rà soát doanh
nghiệp mua lại đó là vấn đề ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại của dự án liệu sau khi mua lại
dự án hoặc doanh nghiệp, bên mua có được tiếp tục hưởng các ưu đãi thuế TNDN của bên bán hay
không? Để tránh các rủi ro do phải đóng thuế TNDN như trường hợp doanh nghiệp nêu trên trong
giai đoạn quyết toán thuế của bên mua thì vấn đề về ưu đãi thuế này là rất quan trọng cần đánh giá
trước khi quyết định có mua lại dự án này hay không?
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Miễn trừ trách nhiệm:

Nội dung của văn bản này không tạo thành tư vấn pháp lý và không nhất thiết phản ánh ý kiến   của công ty chúng tôi hoặc
bất kỳ luật sư hoặc chuyên gia tư vấn nào của chúng tôi. Văn bản này cung cấp thông tin chung, có thể đúng hoặc không
chính xác, đầy đủ hoặc  cập nhật tại thời điểm đọc. Nội dung không nhằm mục đích sử dụng thay thế cho tư vấn hoặc ý
kiến   pháp lý cụ thể. Vui lòng tìm kiếm tư vấn pháp lý phù hợp hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác cho bất kỳ vấn đề cụ thể
bạn có thể có. Chúng tôi, NDTC & Partners, từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến các hành động được thực hiện hoặc
không được thực hiện dựa trên bất kỳ hoặc tất cả các nội dung của  văn bản này.


