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Căn cứ vào Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông 
Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết 
định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 về một số chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng, Việt Nam. 

Grant Thornton Việt Nam tóm lược các hỗ trợ và ưu đãi thuế đối với 
lĩnh vực này để nhà đầu tư tham khảo như sau: 

1. Điều kiện để được hưởng hỗ trợ  

• Doanh nghiệp sử dụng trên 20 lao động trực tiếp tham gia vào hoạt 
động xuất khẩu phần mềm. 

• Kim ngạch của hoạt động xuất khẩu phần mềm đạt trên 200.000 
USD/năm. Kim ngạch xuất khẩu năm được xét hưởng ưu đãi cao 
hơn năm liền kề trước đó ít nhất là 10%. 

• Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi phải thực hiện đầy đủ các nghĩa 
vụ nộp ngân sách nhà nước. 

2. Thời gian 

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Sở 
Thông tin và Truyền thông trước ngày 30 tháng 4 hàng năm. 

Các chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm 
bao gồm: 

• Hỗ trợ cơ sở hạ tầng 

• Hỗ trợ đào tạo nhân lực và nâng cao trình độ quản lý 

• Hỗ trợ xúc tiến thương mại 

• Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi 

1. Hỗ trợ cơ sở hạ tầng:  

Các doanh nghiệp hưởng ưu đãi không quá 03 (ba) năm, cụ thể: 

• Giảm 20% mức giá thuê mặt bằng trong Khu Công viên phần mềm 
Đà Nẵng;  

 

• Giảm 30% phí thuê lưu ký (hosting) website; 

• Giảm 20% phí thuê máy chủ, thuê chỗ đặt máy chủ, phí thuê mạng 
MAN, dịch vụ lưu trữ dữ liệu, dịch vụ an toàn an ninh thông tin; 

• Giảm 20% phí hạ tầng sử dụng chung (hội trường, phòng họp) trong 
Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng. 

2. Hỗ trợ đào tạo nhân lực và nâng cao trình độ quản lý: 

• Hỗ trợ 30% kinh phí đào tạo ban đầu khi doanh nghiệp đáp ứng điều 
kiện sau: 

⁻ Đào tạo kỹ năng lập trình phần mềm chuyên sâu; 

⁻ Đối tượng được đào tạo phải là lao động trực tiếp tham gia hoạt 
động xuất khẩu phần mềm, có hợp đồng lao động, đang cư trú 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cam kết làm việc ít nhất 03 
năm liên tục tại doanh nghiệp sau khi được đào tạo; 

⁻ Tổng mức hỗ trợ của 03 năm được hưởng ưu đãi không quá 
50.000.000 đồng/doanh nghiệp. 

• Hỗ trợ chi phí  tư vấn cho các doanh nghiệp xây dựng quy trình đảm 
bảo chất lượng theo theo chuẩn quốc tế CMMI từ mức 3 trở lên. 

⁻ Hỗ trợ 20% giá trị hợp đồng cho mỗi hợp đồng tư vấn, nhưng 
không quá 200.000.000 đồng/doanh nghiệp. 

⁻ Trường hợp doanh nghiệp đã được hỗ trợ từ Trung ương thì hỗ 
trợ thêm không quá 10% chi phí hợp đồng tư vấn xây dựng theo 
chuẩn/ doanh nghiệp, nhưng không quá 20.000.000 đồng/doanh 
nghiệp. 

3. Hỗ trợ xúc tiến thương mại:  

• Hỗ trợ 100% chi phí đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm trong 
nước nhưng không quá 5.000.000 đồng/01 sản phẩm phần mềm và 
không quá 03 sản phẩm phần mềm/doanh nghiệp/01 năm. 
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• Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm chuyên ngành 
quốc tế ở trong nước, cụ thể: 

⁻ Miễn phí thuê mặt bằng gian hàng đối với hội chợ triển lãm 
được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. 

⁻ Hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn nếu hội chợ triển 
lãm được tổ chức tại các địa phương khác nhưng không quá 02 
gian hàng tiêu chuẩn/doanh nghiệp/01 lần tham gia. 

• Hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo đăng tin trên Cổng thông tin điện tử, 
Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Cổng Thương mại điện tử của 
thành phố. 

4. Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi: 

Doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ đầu tư 
phát triển thành phố Đà Nẵng với mức lãi suất vay vốn ưu đãi theo quy 
định hiện hành của Quỹ. 

Các ưu đãi thuế hiện hành đối với các doanh nghiệp sản xuất phần 
mềm:  

Thuế Thu nhập doanh nghiệp:  
Doanh nghiệp phần mềm mới thành lập được hưởng ưu đãi như sau: 

• Hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, kể 
từ khi doanh nghiệp phần mềm mới thành lập bắt đầu hoạt động 
kinh doanh. 

• Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm, kể từ khi có thu nhập 
chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. 

Thuế Giá Trị Gia Tăng:  
Hoạt động sản xuất phần mềm máy tính xuất khẩu áp dụng thuế GTGT 
0%. 

 

Xin vui lòng liên hệ với các chuyên gia của Grant Thornton Việt Nam 
nếu nhà đầu tư cần hỗ trợ thêm. 

 



Liên hệ 

Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh 
Tầng 28, Tòa nhà Saigon Trade Centre 
37 Tôn Đức Thắng 
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Việt Nam 
ĐT + 84 8 3910 9100 
F     + 84 8 3914 3748 

Nguyễn Hùng Du 
Partner Tư vấn thuế 
D +84 8 3910 9231 
E HungDu.Nguyen@vn.gt.com 

Valerie – Teo Liang Tuan 
Giám đốc Tư vấn Thuế 
D +84 8 3910 9235 
E Valerie.Teo@vn.gt.com  

Trần Hồng Mỹ 
Giám đốc Tư vấn Thuế 
D +84 8 3910 9275 
E HMy.Tran@vn.gt.com  

Trần Nguyễn Mộng Vân 
Giám đốc Tư vấn Thuế 
D +84 8 3910 9233 
E MongVan.Tran@vn.gt.com 

Tomohiro Norioka 
Giám đốc - Khách hàng Nhật Bản 
D +84 8 3910 9205 
E Tomohiro.Norioka@vn.gt.com 

Nguyễn Bảo Thái 
Trưởng phòng cấp cao Tư vấn Thuế 
D +84 8 3910 9236 
E Thai.Nguyen@vn.gt.com 

 

Văn phòng Hà Nội 
Tầng 18, Tòa tháp Quốc tế Hòa Bình 
106 Hoàng Quốc Việt 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội 
Việt Nam 
ĐT + 84 4 3850 1686 
F    + 84 4 3850 1688 

Hoàng Khôi 
Partner Tư vấn thuế 
D +84 4 3850 1618 
E Khoi.Hoang@vn.gt.com  

Nguyễn Đình Du 
Partner Tư vấn thuế 
D +84 4 3850 1620 
E Du.Nguyen@vn.gt.com 

Phạm Ngọc Long 
Giám đốc Tư vấn Thuế 
D +84 4 3850 1684 
E Long.Pham@vn.gt.com  

Kaoru Okata 
Giám đốc - Khách hàng Nhật Bản 
D +84 4 3850 1680 
E Kaoru.Okata@vn.gt.com 

Để tải xuống các bản tin này 

Xin vui lòng đăng nhập vào trang web của 
chúng tôi: 

www.gt.com.vn   

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. 

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. 
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