
Hợp đồng chuyển giao công nghệ sẽ 
phải đăng ký, kiểm toán và tuân thủ với 
quy định về giá chuyển nhượng của 
Việt Nam kể từ 1 tháng 7 năm 2018 

Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Quốc Hội đã ban hành Luật số 07/2017/QH14 
về Chuyển giao công nghệ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 và 
thay thế Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11. Grant Thornton 
Việt Nam tổng hợp một số nội dung đáng lưu ý để Quý Doanh nghiệp 
tham khảo và chuẩn bị các tài liệu phục vụ mục đích tuân thủ liên quan 
đến lĩnh vực chuyển giao công nghệ như sau: 

1. Công nghệ được chuyển giao 

Công nghệ được chuyển giao là một hoặc các đối tượng sau đây: 

a) Bí quyết ky ̃ thuật, bí quyết công nghê ̣; 

b) Phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ 
thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu; 

c) Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ; 

d) Máy móc, thiết bị đi kèm một trong các đối tượng quy định tại các điểm 
a, b và c nêu trên. 
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2. Hợp đồng chuyển giao công nghệ 

Theo Luật này, Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được lập thành văn 
bản hoặc hình thức khác được coi là giao dịch bằng văn bản theo quy định 
của Bộ luật Dân sự. Văn bản hợp đồng phải được các bên ký, đóng dấu 
(nếu có); ký, đóng dấu giáp lai (nếu có) vào các trang của hợp đồng, phụ 
lục hợp đồng.  

Hợp đồng phải có các nội dung sau: 

a) Tên công nghệ được chuyển giao. 

b) Đối tượng công nghệ được chuyển giao, sản phẩm do công nghệ tạo 
ra, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm. 

c) Chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng công nghệ. 

d) Phương thức chuyển giao công nghệ. 

e) Quyền và nghĩa vụ của các bên. 

f) Giá, phương thức thanh toán. 

Giá công nghệ chuyển giao do các bên thỏa thuận. Giá công nghệ 
chuyển giao phải được kiểm toán và thực hiện theo quy định của pháp 
luật về thuế và giá trong trường hợp sau đây: 

• Giữa các bên mà một hoặc nhiều bên có vốn nhà nước; 

• Giữa các bên có quan hệ theo mô hình công ty mẹ - công ty 
con; 

• Giữa các bên có quan hệ liên kết theo quy định của pháp 
luật vê ̀ thuế. 

Theo quy định này, Grant Thornton Việt Nam nhận thấy mối 
quan tâm của Nhà nước Việt Nam về vấn đề chuyển giao công 
nghệ từ Công ty mẹ sang Công ty con và giữa các bên có quan 
hệ liên kết để hạn chế hiện tượng chuyển giá qua hoạt động 
chuyển giao công nghệ gây thất thu ngân sách nhà nước. Grant 
Thornton Việt Nam khuyến nghị Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ 
chứng minh giá thị trường của giá công nghệ chuyển giao cần 
được xem xét kỹ lưỡng trước khi ký kết hợp đồng giữa các bên. 
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Việc thanh toán được thực hiện bằng phương thức sau đây: 

• Trả một lần hoặc nhiều lần bằng tiền hoặc hàng hóa; 

• Chuyển giá trị công nghệ thành vốn góp vào dự án đầu tư hoặc vào 
vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; 

• Trả theo phần trăm (%) giá bán tịnh; 

• Trả theo phần trăm (%) doanh thu thuần; 

• Trả theo phần trăm (%) lợi nhuận trước thuế của bên nhận; 

• Phương thức thanh toán khác do các bên thỏa thuận. 

g) Thời hạn, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. 

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ do các bên 
thỏa thuận; trường hợp các bên không thỏa thuận về thời điểm có hiệu 
lực của hợp đồng thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm 
giao kết. 

 Hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc trường hợp đăng ký theo quy 
định thì có hiệu lực từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
chuyển giao công nghệ; trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung thì hợp 
đồng gia hạn, sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ thời điểm cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ 
sung chuyển giao công nghệ. 

h)  Khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng (nếu có). 

i) Kế hoạch, tiến độ chuyển giao công nghệ, địa điểm thực hiện chuyển 
giao công nghệ. 

j) Trách nhiệm bảo hành công nghệ được chuyển giao. 

k) Phạt vi phạm hợp đồng. 

l) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. 

m) Cơ quan giải quyết tranh chấp. 

n) Nội dung khác do các bên thỏa thuận. 

3. Đăng ký chuyển giao công nghệ 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc một trong những trường hợp sau 
đây phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công 
nghệ, trừ công nghệ hạn chế chuyển giao đã được cấp Giấy phép chuyển 
giao công nghệ: 
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• Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; 

• Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài; 

• Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc 
ngân sách nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Trong thời hạn 90 ngày kê ̉ từ ngày ky ́ văn bản giao kết chuyển giao công 
nghê ̣, bên có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký chuyển giao công nghệ gửi 
01 bộ hồ sơ đến cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa 
học và công nghệ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công 
nghệ. 

4. Các thỏa thuận chuyển giao công nghệ đang 
có hiệu lực trước ngày 1 tháng 7 năm 2018 

Thỏa thuận chuyển giao công nghệ được các bên ký kết trước ngày Luật 
này có hiệu lực, trường hợp có nhu cầu gia hạn thỏa thuận đó sau ngày 
Luật này có hiệu lực thì thực hiện thủ tục đăng ký, gia hạn theo quy định 
của Luật này. 

Hồ sơ đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ được thụ lý trước 
ngày Luật này có hiệu lực mà chưa được giải quyết thì áp dụng theo quy 
định của Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11. 

  

Vui lòng liên hệ với Grant Thornton Việt Nam nếu Quý Doanh 
nghiệp cần hỗ trợ trong quá trình soạn thảo Hợp đồng chuyển 
giao công nghệ, xác định giá thị trường của giá công nghệ chuyển 
giao phù hợp với quy định về chuyển giá của Việt Nam và các thủ 
tục đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ với Cơ quan quản lý 
nhà nước khoa học và công nghệ. 
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Liên hệ 

Bản tin chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Grant Thornton Việt Nam 
không chịu trách nhiệm về các sai sót trong bản tin này, cũng như các tổn thất 
gây ra do việc sử dụng các thông tin từ Bản tin này mà không có ý kiến tư vấn 
chính thức từ Grant Thornton Việt Nam trước khi thực hiện. 

Xin liên hệ với các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi nếu quý vị có 
nhu cầu cần sử dụng các thông tin từ Bản tin này hoặc cần sự trợ giúp của Grant 
Thornton Việt Nam. 
 
Để xem thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website 
www.grantthornton.com.vn 
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