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NỘI DUNG TRÌNH BÀY  
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- Chính sách thuế đối với sản phẩm CNTT  

- Ưu đãi Thuế cho doanh nghiệp CNTT 

 



VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
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 - Luật Công nghệ cao số 21/2018/QH12. 

 - Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11. 

 - Luật Thuế TNDN số 14/2008, luật SĐBS số 

32/2013; Luật SĐBS số 71/2014. 

 - Nghị định số 154/2013/NĐ-CP Quy định về khu 

công nghệ thông tin tập trung. 

 - Nghị định số 04/2018/NĐ-CP  ngày 04/01/2018 

quy định cơ chế chính sách đối với khu CNC Đà Nẵng. 

 - Quyết định số 1967/QĐ-TTg ngày 07/12/2017 

công nhận công viên phần mềm ĐN là khu CNTTTT. 



KHU CNTT TẬP TRUNG  
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 Là khu tập trung các hoạt động 

nghiên cứu – phát triển, đào tạo, sản 

xuất và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 

công nghệ thông tin, cung cấp hạ tầng, 

cung ứng dịch vụ CNTT cho các tổ 

chức, doanh nghiệp và các hoạt động 

khác liên quan đến công nghệ thông tin. 



CHỦ ĐẦU TƯ KHU CNTT TT  
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 Chủ đầu tư khu công nghệ thông 

tin tập trung là tổ chức, cá nhân sở hữu 

vốn hoặc người đại diện chủ sở hữu trực 

tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện 

đầu tư xây dựng khu công nghệ thông 

tin tập trung. 



CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI  

CHỦ ĐẦU TƯ KHU CNTT TẬP TRUNG  
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 1. Được nhà nước hỗ trợ đầu tư 

cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

trong và ngoài khu (đường giao thông, 

điện, nước sạch, tiêu thoát nước và các 

hạ tầng khác), tổ chức hệ thống giao 

thông vận chuyển hành khách công 

cộng đến khu CNTTTT. 



CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI  

CHỦ ĐẦU TƯ KHU CNTT TẬP TRUNG  
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 2. Được nhà nước hỗ trợ công tác giải 

phóng mặt bằng để xây dựng khu CNTTTT. 

 3. Được tạo điều kiện thuận lợi trong 

việc thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất. 

 4. Được giảm 50% tiền SDĐ, tiền thuê 

đất phải nộp NSNN tùy theo hình thức lựa 

chọn giao đất hoặc thuê đất. 



CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI  

CHỦ ĐẦU TƯ KHU CNTT TẬP TRUNG  
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 5. Được quyết định giá cho thuê đất, 

giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật; được chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất đã 

xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu 

công nghệ thông tin tập trung cho nhà đầu tư 

khác theo quy định của pháp luật về đất đai 

và pháp luật về kinh doanh BĐS. 



CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI  

CHỦ ĐẦU TƯ KHU CNTT TẬP TRUNG  
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 6. Được hưởng các ưu đãi của Nhà 

nước về sử dụng điện, nước, viễn thông theo 

quy định của pháp luật. 

 7. Được hưởng các chính sách ưu đãi 

tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định 

của pháp luật. 

 8. Được huy động vốn dưới dạng trái 

phiếu dự án theo quy định của pháp luật. 



CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI  

CHỦ ĐẦU TƯ KHU CNTT TẬP TRUNG  
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 9. Được huy động vốn từ quỹ đất theo 

quy định của pháp luật về đất đai để thực 

hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ chung 

trong khu CNTT tập trung. 

 10. Được miễn tiền SDĐ đối với diện 

tich đất để xây dựng các công trình hạ tầng 

kỹ thuật và hạ tầng xã hội không kinh doanh 

theo quy định của pháp luật. 



CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI  

CHỦ ĐẦU TƯ KHU CNTT TẬP TRUNG  
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 11. Được huy động vốn thông qua hình 

thức cho nhà đầu tư (trừ đối tượng được quy 

định tại điềm d khoản 4 Điều 3 Luật đầu tư) 

có khả năng về tài chính và kinh nghiệm thu 

hút vốn đầu tư thuê lại một phần hoặc toàn 

bộ diện tích đất chưa cho thuê để đầu tư và 

cho thuê lại đất để thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu 

chức năng trong khu CNTT tập trung. 



CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI  

CHỦ ĐẦU TƯ KHU CNTT TẬP TRUNG  
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 12. Được tính chi phí đầu tư xây dựng, 

vận hành các công trình kết cấu hạ tầng xã 

hội phục vụ khu CNTT tập trung vào chi phí 

hợp lý để tính thu nhập chịu thuế của doanh 

nghiệp. 

 13. Được hưởng các chính sách ưu đãi 

khác của nhà nước áp dụng đối với hoạt động 

đầu tư xây dựng khu công nghệ cao. 



ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT 

ĐỘNG TRONG KHU CNTT TẬP TRUNG  
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 Được lựa chọn hình thức giao đất 

có thu tiền SDĐ, thuê đất hoặc thuê lại 

đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy 

định của pháp luật về đất đai. 



ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT 

ĐỘNG TRONG KHU CNTT TẬP TRUNG  
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  Về thuế suất: Được áp dụng thuế suất 

thuế TNDN 10% trong thời hạn 15 năm, gồm: 

 - Đối với thu nhập của doanh nghiệp từ 

thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều 

kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh 

tế, khu CNC. 

 - Đối với thu nhập của doanh nghiệp từ 

thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực công 

nghệ cao, … sản xuất phần mềm. 



ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT 

ĐỘNG TRONG KHU CNTT TẬP TRUNG  
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 Đối với doanh nghiệp thành lập mới từ 

dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ thông 

tin có quy mô lớn cần đặc biệt thu hút đầu tư, 

thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể 

kéo dài nhưng tổng thời gian áp dụng thuế 

suất 10% không quá 30 năm. Thủ tướng 

Chính phủ quyết định việc kéo dài thêm thời 

gian áp dụng thuế suất 10% theo đề nghị của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính. 



ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT 

ĐỘNG TRONG KHU CNTT TẬP TRUNG  
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 Về miễn giảm thuế:  

 Được miễn thuế 04 năm, giảm 50% số 

thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với 

thu nhập doanh nghiệp từ thực hiện dự án 

đầu tư mới tại khu CNTT tập trung. 



THỜI GIAN ÁP DỤNG ƯU ĐÃI  
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 - Đối với  ưu đãi về thuế suất: Tính liên 

tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh 

thu từ dự án đầu tư mới; đối với doanh 

nghiệp CNC, doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng CNC thời gian được tính từ ngày được 

công nhận; đối với dự án ứng dụng CNC 

được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận 

dự án ứng dụng CNC. 



THỜI GIAN ÁP DỤNG ƯU ĐÃI  
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 - Đối với  ưu đãi về miễn, giảm thuế: 

Thời gian tính liên tục từ năm đầu tiên có thu 

nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được 

hưởng ưu đãi, trường hợp không có thu nhập 

chịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm đầu tiên 

có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời 

gian miễn giảm thuế được tính từ năm thứ 4. 



THỜI GIAN ÁP DỤNG ƯU ĐÃI  
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 - Trường hợp trong kỳ tính thuế đầu 

tiên mà dự án đầu tư mới của doanh nghiệp 

có thời gian hoạt động SXKD được miễn 

thuế, giảm thuế dưới 12 tháng thì doanh 

nghiệp được lựa chọn hưởng miễn, giảm thuế 

ngay từ kỳ tính thuế đó hoặc đăng ký với cơ 

quan thuế thời gian bắt đầu được miễn, giảm 

thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo. 



VỀ THUẾ GTGT 
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 - Đối với sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần 

mềm theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng không 

chịu thuế GTGT. 

 Lưu ý: phần mềm là đối tượng không chịu thuế 

GTGT áp dụng cho cả trường hợp SX bán ra, gia công 

hoặc KDTM mua sản phẩm phần mềm để bán ra. 



ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI  
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 Sản phẩm phần mềm phải đáp ứng là 

sản phẩm phù hợp theo danh mục ban hành 

kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT 

ngày 08/04/2013. Trong đó SP phần mềm 

theo phụ lục số 01, sản SP phần cứng theo 

phụ lục số 02 kèm theo thông tư số 09/2013. 

  



ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI  
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 Dịch vụ phần mềm được quy định tại 

khoản 3 điều 9 Nghị định số 71/2007/NĐ-

CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-71-2007-nd-cp-huong-dan-luat-cong-nghe-thong-tin-19231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-71-2007-nd-cp-huong-dan-luat-cong-nghe-thong-tin-19231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-71-2007-nd-cp-huong-dan-luat-cong-nghe-thong-tin-19231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-71-2007-nd-cp-huong-dan-luat-cong-nghe-thong-tin-19231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-71-2007-nd-cp-huong-dan-luat-cong-nghe-thong-tin-19231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-71-2007-nd-cp-huong-dan-luat-cong-nghe-thong-tin-19231.aspx


DỊCH VỤ PHẦN MỀM 

Thuế Nhà nước http://www.gdt.gov.vn 
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 - Các loại dịch vụ phần mềm bao gồm: 

Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của 

phần mềm và hệ thống thông tin; Dịch vụ tư vấn, 

đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm; Dịch 

vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm; Dịch vụ tư 

vấn định giá phần mềm; Dịch vụ chuyển giao 

công nghệ phần mềm; Dịch vụ tích hợp hệ 

thống; Dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh cho sản 

phẩm phần mềm, hệ thống thông tin; Dịch vụ 

phân phối, cung ứng sản phẩm phần mềm; Các 

dịch vụ phần mềm khác. 



ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ƯU ĐÃI THUẾ 

Thuế Nhà nước http://www.gdt.gov.vn 
24 

 - Sản phẩm, dịch vụ phải đáp ứng điều kiện 

thuộc danh mục được hưởng ưu đãi theo quy 

định. 

 - Ưu đãi thuế TNDN chỉ áp dụng đối với 

DN thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ 

và nộp thuế theo kê khai.  

 - DN phải hạch toán riêng thu nhập được 

ưu đãi và thu nhập không được ưu đãi thuế. 

  



ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ƯU ĐÃI THUẾ 

Thuế Nhà nước http://www.gdt.gov.vn 
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 - Không áp dụng ưu đãi đối với thu nhập từ 

hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng 

BĐS, quyền sở hữu, sử dụng tài sản; thu nhập từ 

chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu 

nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; 

hoàn nhập các khoản dự phòng; thu khoản nợ 

khó đòi nay đòi được; thu khoản nợ phải trả 

không xác định được chủ; thu nhập từ kinh 

doanh của các năm trước bị bỏ sót và các khoản 

thu  nhập khác kể cả thu nhập nhận được từ hoạt 

động SXKD ở ngoài Việt Nam. 



ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ƯU ĐÃI THUẾ 

Thuế Nhà nước http://www.gdt.gov.vn 
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 - Không áp dụng ưu đãi đối với thu 

nhập từ các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, 

khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm 

khác; từ kinh doanh trò chơi có thưởng, cá 

cược theo quy định của pháp luật; các 

trường hợp khác theo quy định của chính 

phủ;  
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THUẾ TNCN 

 - Xác định cá nhân cư trú và cá nhân 

không cư trú.  

 - Khấu trừ thuế đối với thu nhập từ 

tiền lương, tiền công. 

 - Giảm trừ gia cảnh. 

 - Cấp chứng từ khấu trừ và quyết toán 

thuế TNCN, hoàn thuế TNCN. 



 Các loại hóa đơn áp dụng: 

 - Hóa đơn tự in 

 - Hóa đơn đặt in 

 - Hóa đơn điện tử; Hóa đơn điện tử 

có mã xác thực. 

 

28 

Các Loại Hóa đơn 



TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BÁN/MUA HÀNG 



Những điều người mua cần biết 

 Giá tính tiền (giá 

thanh toán), giá niêm yết là 
giá đã có thuế GTGT.  

(giá này là giá người bán đã cơ 
cấu thuế GTGT, do vậy người mua 
không phải trả thêm bất kỳ khoản 
thuế nào nữa khi lấy hóa đơn. 
Mọi yêu cầu từ người bán đối với 
người mua phải trả thêm tiền 
thuế khi lấy hóa đơn là không 
đúng quy định). 

  



Những điều người mua cần biết 



Những điều người mua cần biết 
 - Trường hợp người bán từ chối hoặc trì hoãn việc lập và 
giao hóa đơn thì người mua có thể: 

 (i) Gọi điện thoại đến đường dây nóng của Thành phố, 
Tổng đài dịch vụ công, số điện thoại: 

 

 

  
 

 (ii) Từ chối thanh toán hoặc thanh toán không đủ tiền 
theo phiếu tính tiền, khi nào nhận được hóa đơn do người bán 
gửi đến thì sẽ thanh toán số tiền còn lại;…  

 



Biện pháp chế tài 

 Mọi hành vi vi phạm trong việc quản lý, sử 
dụng hóa đơn đều bị xử phạt theo TT số 10/2014, 
Nghị định số 49/2016 như: 

 - Phạt từ 4 triệu đến 8 triệu đối với hành vi 
lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định khi 
bán hàng hóa, dịch vụ; Lập hóa đơn nhưng không 
giao cho người mua trừ trường hợp trên hóa đơn ghi 
rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn lập 
theo bảng kê; Lập hóa đơn không theo số thứ tự từ 
nhỏ đến lớn theo quy định; Ngày ghi trên hóa đơn đã 
lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan 
thuế… 



Biện pháp chế tài 
 - Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đối với hành vi 
“Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị 
thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo 
quy định”. Cùng với việc bị xử phạt, người bán phải lập 
hóa đơn giao cho người mua. 

 - Phạt tiền từ 20 triệu đến 50 triệu đối với 01 
trong các hành vi: (i) cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa 
lập; (ii) đặt in hóa đơn giả, in hóa đơn giả, tự in hóa đơn 
giả và khởi tạo h/đơn điện tử giả; (iii) sử dụng h/đơn bất 
hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp h/đơn. 
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CHÚC CÁC BẠN  

THÀNH CÔNG! 


