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Ngày 26 tháng 5 năm 2016, 
Chính phủ đã thông qua Nghị 
quyết số 41/NQ-CP quy định 
một số chính sách mới về ưu 
đãi thuế nhằm thúc đẩy việc 
phát triển và ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT) tại Việt 
Nam.

Theo Nghị quyết 41, thu nhập 
từ các dự án liên quan đến 
ngành CNTT sẽ được hưởng 
các chính sách ưu đãi thuế 
như sau:

1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện các dự án sau đây sẽ được hưởng ưu đãi 
thuế TNDN như mức đang áp dụng đối với dự án sản xuất phần mềm (tức là thuế suất 
thuế TNDN ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế TNDN trong 4 năm và giảm 50% 
thuế TNDN trong 9 năm):
• Sản xuất sản phẩm nội dung thông tin số;
• Dịch vụ phần mềm;
• Sản xuất sản phẩm CNTT trọng điểm;
• Dịch vụ khắc phục sự cố an toàn thông tin, bảo vệ an toàn thông tin.
Ngoài ra, các hoạt động CNTT sau đây sẽ được bổ sung vào danh mục lĩnh vực đặc 
biệt khuyến khích đầu tư:
• Sản xuất và dịch vụ phần mềm;
• Dịch vụ thiết kế, tư vấn CNTT;
• Dịch vụ tích hợp hệ thống;
• Dịch vụ quản lý, duy trì hệ thống CNTT (ứng dụng, mạng, thiết bị);
• Dịch vụ thuê ngoài hệ thống CNTT;
• Dịch vụ bảo mật hệ thống thông tin không sử dụng mật mã dân sự;
• Dịch vụ xử lý, khai thác sữ liệu cơ sở dữ liệu;
• Dịch vụ tìm kiếm thông tin trên mạng;
• Dịch vụ trung tâm dữ liệu Data center;
• Dịch vụ thuê ngoài BPO, KPO cho xuất khẩu;
• Dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.
Dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực CNTT cần đặc biệt khuyến khích đầu tư nêu trên có 
sử dụng thường xuyên trên 1.000 lao động (kể cả trường hợp dự án đã hết thời gian 
15 năm được hưởng thuế suất 10%) được kéo dài thêm thời gian áp dụng mức thuế 
suất 10% trong 15 năm.



Mọi thông tin ở đây đều là thông tin chung không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất 
một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người người đọc hiện tại hay trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên dựa trên thông tin ở 
đây để áp dụng vào một trường hợp cụ thể nào đó nếu không có được sự tư vấn tham khảo từ các chuyên viên.
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2. Ưu đãi thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
Giảm 50% số thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá 
nhân làm việc trong các lĩnh vực sau đây:
• Nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực CNTT, là những người có trình độ 

và kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng 
công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT;

• Cá nhân thực hiện dịch vụ công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT, quản lý hoạt động 
công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT;

• Cá nhân vận hành các thiết bị, dây chuyền sản xuất sản phẩm công nghệ cao trong 
lĩnh vực CNTT;

• Cá nhân quản lý an toàn hệ thống thông tin.
Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn thực 
hiện Nghị quyết này.
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