
  
 

CÂU 2 TRANG 107 SGK GDCD LỚP 12 

Câu hỏi:  

Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, 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; doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, 

dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường được miễn thuế tối đa không quá 4 

năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo. 

Theo em, tại sao pháp luật lại quy định ưu đãi miễn thuế và giảm thuế thu nhập doanh 

nghiệp đối với các cơ sở kinh doanh này? Các quy định ưu đãi về thuế có mối liên hệ 

gì với sự tăng trưởng kinh tế đất nước? 

Trả lời 

-  Pháp luật quy định ưu đãi miễn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 

các cơ sở kinh doanh này vì những ngành, nghề, lĩnh vực này phục vụ những điều 

kiện sống cơ bản, cấp thiết của người dân, được nhà nước khuyến khích phát triển, tạo 

cơ hội kêu gọi đầu tư từ bên ngoài. 

-  Các ưu đãi về thuế giúp các doanh nghiệp có thể sớm quay vòng vốn, hạ gía thành 

sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo cơ hội liên kết, đầu tư, 

hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, từ đó thúc đẩy kinh doanh phát triển, đặc biệt ở những 

ngành mũi nhọn được nhà nước khuyến khích, giúp kinh tế đất nước tăng trưởng theo 

đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. 
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