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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đính chính 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 ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định  

chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 

_____________________ 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

 

 Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 16/12/2002; 

 Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về 

Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 

151/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ; 

 Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

 Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Đính chính gạch đầu dòng thứ 2, điểm 1.3, khoản 1, Mục III 

Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: 

- Đã in 

“1. Miễn thuế 4 năm,  giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo 

đối với:  

1.3. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực:  



- Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy thuỷ điện, hệ thống cấp 

thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; 

sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ 

tướng Chính phủ quyết định”. 

- Nay sửa thành:   

“1. Miễn thuế 4 năm,  giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo 

đối với:  

1.3. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực:  

- Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát 

nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân 

bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng 

Chính phủ quyết định”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng 

từ kỳ tính thuế năm 2009./.  
 

 

 

Nơi nhận: TUQ. BỘ TRƯỞNG 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng trung ương; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  

  cơ quan thuộc Chính phủ, 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,  

  Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước  

  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Công báo; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Website Chính phủ; 

- Website Bộ Tài chính; 

- Website Tổng cục Thuế; 

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 

- Lưu: VT, TCT (VT, CS).Mai 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

đã ký 

 

 

 

Nguyễn Đức Chi 

 



 


