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Đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thiết bị, phần mềm, 
nội dung hỗ trợ công nghệ IPv6 tại Việt Nam 

 
 

Tháng 11 năm 2016 
Những năm gần đây, Công nghệ thông tin (“CNTT“) được Nhà 
nước Việt Nam đánh giá là một trong những ngành kinh tế  mũi 
nhọn, có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, doanh thu cao, có giá 
trị xuất khẩu lớn. Theo nghiên cứu công bố tại Sách trắng 2016 
của Eurocham, ngành CNTT của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng 
trưởng với tốc độ 11,6% trong giai đoạn 2015 đến 2019. Nhận 
thức được tầm quan trọng đó, Chính phủ đã ban hành rất nhiều 
chính sách ưu tiên hỗ trợ cho các Doanh nghiệp (DN) hoạt động 
trong ngành CNTT. 

 

Bên cạnh đó, trước bối cảnh bùng nổ của mạng, dịch vụ Internet và 
các thiết bị kết nối, kho địa chỉ Internet trên nền IPv4 của Việt Nam 
nói riêng và toàn cầu nói chung đang cạn kiệt dần. Việc chuyển 
sang ứng dụng địa chỉ IPv6  là vô cùng cần thiết nhằm đảm bảo sự 
phát triển ổn định của Internet cũng như khắc phục các nhược 
điểm trong thiết kế của phiên bản cũ. Để tạo điều kiện thuận lợi 
cho các nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất 
thiết bị, phần mềm, nội dung hỗ trợ công nghệ IPv6 tại Việt Nam, 
trong bản tin lần này, Grant Thornton Việt Nam sẽ chia sẻ với các 
Quý vị: 

1. Các ưu đãi đối với dự án đầu tư trong lĩnh vực nghiên cứu, sản 
xuất thiết bị, phần mềm, nội dung hỗ trợ công nghệ IPv6 (“lĩnh 
vực hỗ trợ IPv6”) 

2. Ưu đãi với nhân lực hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ IPv6 

3. Các hỗ trợ của Grant Thornton Việt Nam đối với các nhà đầu 
tư trong lĩnh vực hỗ trợ IPv6 
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1. Ưu đãi đối với dự án đầu tư trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thiết bị, phần mềm, nội dung hỗ 

trợ công nghệ IPv6 (“lĩnh vực hỗ trợ IPv6”) 

 

a) Chính sách đầu tư: 

• Sản xuất sản phẩm phần mềm, sản phẩm nội dung thông 
tin số (bao gồm lĩnh vực hỗ trợ IPv6), dịch vụ phần 
mềm,…là Ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo Nghị 
định 118/2015/NĐ- CP hướng dẫn Luật đầu tư 2014 

• Công nghệ IPv6 thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu 
tiên đầu tư phát triển theo Nghị định 72/2013/NĐ-CP về 
Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin 
trên mạng 

• Hoạt động nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu các thiết bị, 
phần mềm và hoạt động ứng dụng công nghệ IPv6 được 
hưởng các mức ưu đãi, hỗ trợ theo Luật Công nghệ cao  

• Các thiết bị, phần mềm, dịch vụ hỗ trợ công nghệ 
Internet IPv6 thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao 
được khuyến khích phát triển theo Quyết đinh 
66/2014/QĐ-TTg 
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b) Chính sách thuế: 

THUẾ  THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”) 

Đối tượng hưởng ưu đãi: 

Dự án 
đầu tư 

mới 

Địa bàn 

- Điều kiện kinh tế xã hội (“KTXH”) đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao 
(kể cả khu CNTT tập trung) 

- Điều kiện KTXH khó khăn (bao gồm cả Khu công nghiệp  - “KCN”) 

Lĩnh vực 
sản xuất 

- Vốn đầu tư ≥ 6000 tỷ, giải ngân                 Tổng doanh thu ≥ 10 000 tỷ/năm chậm nhất 
≤ 3 năm từ ngày được cấp GCNĐT                 sau  3 năm kể từ khi có doanh thu 
                                                                               >3000 lao động 

Ngành nghề 
CNTT 

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghê 
- Ứng dụng Công nghệ cao (CNC) thuộc danh mục CNC ưu tiên đầu tư 
- Ươm tạo CNC/ DN CNC, đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở ươm tạo CNC, đầu tư mạo 

hiểm cho phát triển CNC thuộc danh mục CNC ưu tiên phát triển 
- Sản xuất sản phẩm phần mềm 

Dự án 
đầu tư 

Lĩnh vực 
sản xuất (“SX”) 

Vốn đầu tư ≥12 000 tỷ, sử dụng Công nghệ được thẩm định theo Luật CNC, Luật KH và 
CN, giải ngân ≤ 5 năm  

DN 
Công 
nghệ 
cao 

 
− Sản xuất sản phẩm CNC thuộc Danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển 
− Doanh thu từ sản phẩm CNC ≥ 70% tổng doanh thu 
− Tổng chi cho nghiên cứu và phát triển tại VN trên tổng doanh thu  thuần/năm  ≥ 1% (DN vừa và nhỏ) . DN có tổng 

nguồn vốn (*) ≥ 100 tỷ và lao động >300 người thì tỷ lệ này ≥ 0,5% 
− Số lao động đại học trở lên trực tiếp nghiên cứu và phát triển (“LĐĐH”) / tổng lao động  của DN vừa và nhỏ ≥ 5% % 

(DN vừa và nhỏ). DN có tổng nguồn vốn ≥100 tỷ và tổng lao động > 300 người thì tỷ lệ này ≥ 2,5% và số LĐĐH ≥ 15 
người 

 
(*) Tổng nguồn vốn xác định theo bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp 
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− Trước 2014: Miễn thuế tối đa không quá 1 năm kể từ ngày bắt 
đầu có doanh thu từ (i), (ii), (iii) 

− Kể từ kỳ tính thuế TNDN năm 2014: 

• Miễn thuế tối đa không quá 3 năm kể từ ngày bắt đầu 
có doanh thu từ (i) 

• Miễn thuế tối đa không quá 5 năm kể từ ngày bắt 
đầu  có doanh thu từ (iii) 

• Miễn thuế đối với (ii) trong thời gian sản xuất sản 
phẩm thử nghiệm theo quy định của pháp luật 

Như vây, lĩnh vực hỗ trợ IPv6 hiện đang được áp dụng chính sách 
ưu đãi thuế TNDN ở mức cao nhất. 

Mức ưu đãi: 

- Thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số 
thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo với dự án trong lĩnh vực 
CNTT thuộc các đối tượng ưu đãi nêu trên. Riêng dự án đầu tư 
mới tại địa bàn có điều kiện KTXH khó khăn hoặc tại KCN 
không nằm trên địa bàn thuận lợi thì áp dụng mức ưu đãi sau: 

• Thuế suất 20% (17% từ 01/01/2016) trong 10 năm, miễn thuế 
2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong  4 năm tiếp theo 
với dự án đầu tư mới trong lĩnh vực CNTT tại địa bàn có 
điều kiện KTXH khó khăn bao gồm cả KCN (trừ KCN nằm 
trên địa bàn có điều kiện KTXH thuận lợi) 

• Thuế suất 20% (17% từ 01/01/2016) trong 10 năm với dự án 
đầu tư mới thuộc lĩnh vực CNTT tại KCN nằm trên địa bàn 
có điều kiện KTXH thuận lợi. 

• Đối với các khoản thu nhập sau: 

(i) thu nhập từ thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ  

(ii) thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm thử nghiệm  

(iii)thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm làm ra từ công 
nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam 
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THUẾ NHẬP KHẨU:   

Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định (áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng) 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT):  

Các sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm hỗ trợ công nghệ IPv6 thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT 

TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC: 

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê với: Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực CNTT tại địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn 

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong và sau thời gian xây dựng cơ bản theo dự án đã được phê duyệt thuộc các trường hợp sau 
đây: 

 0                                                      7                           11                         15 

hoặc 

+ 

Sau thời gian xây 
dưng cơ bản 

Thời gian xây 
dưng cơ bản 

    

    : Ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư 
    : Địa bàn có điều kiện KTXH khó khăn 
    : Địa bàn có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn 

      

Tối đa 3 năm 

(Số năm miễn) 

VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ, TÍN DỤNG XUẤT KHẨU: 

Phần mềm tin học (phần mềm, nội dung cho IPv6) thuộc Danh mục mặt hàng được vay vốn tín dụng xuất khẩu. 
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2. Ưu đãi với nhân lực hoạt động trong lĩnh vực 

hỗ trợ IPv6:  

• Theo Nghị quyết 41/NQ-CP: Nhân lực CNC làm việc trong 

lĩnh vực CNTT sẽ được giảm 50%  số thuế thu nhập cá nhân 

phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Theo đó, 

nhân lực tham gia lĩnh vự hỗ trợ IPv6 cũng được hưởng ưu 

đãi theo chính sách này. 

 

3. Hỗ trợ của Grant Thornton Việt Nam 

• Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các Nhà đầu tư, Grant 
Thornton sẵn sàng hỗ trợ liên quan đến việc xác định và tư 
vấn các ưu đãi được hưởng cũng như hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ 
thủ tục liên quan đến viêc thành lập Công ty, hỗ trợ đề nghị 
cấp Giấy chứng nhận  doanh nghiệp cao, giấy chứng nhận  
hoạt động tổ chức để đảm bảo tính chắc chắn về ưu đãi áp 
dụng cho dự án cụ thể của Nhà đầu tư tại Việt Nam. Ngoài 
ra, Grant Thornton cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ Doanh 
nghiệp trong việc chấp hành tuân thủ thuế trong quá trình 
đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Xin vui lòng liên hệ với các chuyên gia của Grant Thornton Việt 
Nam nếu Quý vị muốn thảo luận thêm. 
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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. 
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www.grantthornton.com.vn 

Văn phòng Hồ Chí Minh 

Tầng 14, Tòa nhà Pearl Plaza 

561A đường Điện Biên Phủ 

Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

Việt Nam  
ĐT + 84 8 3910 9100 

F    + 84 8 3914 9101 

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

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

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

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

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

mailto:Khoi.Hoang@vn.gt.com
mailto:Du.Nguyen@vn.gt.com
mailto:Kaoru.Okata@vn.gt.com
mailto:Kaoru.Okata@vn.gt.com
mailto:Valerie.Teo@vn.gt.com
mailto:Thai.Nguyen@vn.gt.com

