
 

 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI 
ÁP DỤNG CHO DN HOẠT ĐỘNG TẠI CVPM QUANG TRUNG 

1. Chính sách ưu đãi về thuế  
a. Thuế thu nhập doanh nghiệp 

• Nhà đầu tư được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm sau 1 năm kinh doanh có lãi và giảm 
50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, 15 năm tiếp theo là 10% và 28% cho những năm 
sau đó.  

b. Thuế giá trị gia tăng  

• Sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm tiêu dùng tại Việt Nam thuộc diện không chịu thuế 
giá trị gia tăng.  

• Sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm xuất khẩu áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 
0%.  

c. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao  

• Cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc cho các dự án đầu tư 
tại Công viên Phần mềm (CVPM) Quang Trung được miễn, giảm thuế thu nhập đối với người có 
thu nhập cao để bằng mức thuế phải nộp áp dụng với người nước ngoài có cùng mức thu nhập.  

d. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu  

• Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất 
sản phẩm phần mềm mà trong nước chưa sản xuất được.  

• Đối với nguyên vật liệu nhập khẩu loại trong nước chưa sản xuất được dùng để sản xuất sản 
phẩm phần mềm được miễn thuế nhập khẩu thì cũng được miễn thuế giá trị gia tăng khâu nhập 
khẩu.  

• Sản phẩm phần mềm xuất khẩu được miễn thuế xuất khẩu.  

2. Ưu đãi về sử dụng đất 
• Áp dụng chính sách một giá đối với các Nhà đầu tư thuê đất trực tiếp từ CVPM Quang Trung, 

không phân biệt Nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài.  

• Nhà đầu tư được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 
thuê đất, thuê lại đất tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp 
luật.  

• Nhà đầu tư thực hiện dự án nghiên cứu – phát triển công nghệ hoặc đào tạo nhân lực khoa học – 
công nghệ tŕnh độ cao được miễn tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ.  

3. Vốn, tín dụng và bảo lãnh 
• Đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước được Quỹ hỗ trợ phát triển xem xét cho vay tín 

dụng trung hạn, dài hạn với lãi suất ưu đãi, được bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 
theo quy định hiện hành.  

• Được hưởng ưu đãi của Nhà nước về tín dụng hỗ trợ xuất khẩu khi trực tiếp xuất khẩu sản phẩm 
và được áp dụng quy chế thưởng xuất khẩu theo quy định của pháp luật.  



 

 

4. Xuất nhập cảnh, cư trú 

• Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc cho các dự án đầu tư tại CVPM 
Quang Trung và các thành viên của gia đình được cấp thị thực xuất nhập cảnh có giá trị sử dụng 
nhiều lần với thời hạn phù hợp với thời gian làm việc, hoạt động tại CVPM Quang Trung.  

• Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc cho các dự án đầu tư tại CVPM 
Quang Trung được tạo điều kiện thuận lợi về cư trú, được thuê nhà, mua nhà trong CVPM Quang 
Trung theo quy định của pháp luật.  

5. Cổng kết nối Internet quốc tế tốc độ cao 20Mbps (có thể tăng theo nhu cầu) với hệ 
thống Firewall riêng của QTSC được xây dựng trên mạng trục cáp quang số và sẽ cung ứng đầy đủ các 
cổng dịch vụ và băng thông đáp ứng theo yêu cầu. 

6. Giá cả cạnh tranh 
• Giá thuê văn phòng: có trang bị điện nước, hệ thống đèn, hệ thống điều hoà nhiệt độ, đường cáp 

mạng kết nối Internet và các dịch vụ giá trị gia tăng chất lượng cao với chi phí thấp và cạnh 
tranh.  

• Các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ phần mềm có thể thuê đất hoặc xin giao đất với giá cả ưu 
đãi. Giá giao đất cho việc sử dụng lâu dài là 15USD/m2, đóng 1 lần và mỗi năm đóng tiền bảo 
dưỡng hạ tầng kỹ thuật tương đương 0,36USD/m2/năm. Giá thuê đất tính theo 0,4USD/m2/năm 
với thời hạn thuê tối đa là 50 năm và đóng tiền bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật là 0,36USD/m2/năm.  

• Kết nối Internet trực tiếp quốc tế đa dịch vụ với chi phí thuê ưu đãi: LAN, leased-line (64kbps, 
128kbps...), E1, Frame Relay,...và các dịch vụ giá trị gia tăng khác theo yêu cầu.  

• Thuê kênh riêng kết nối Internet tốc độ 64 kbps với giá cạnh tranh. 
• Giá điện: 1.091,107 đồng Việt Nam cho 1 Kw.  
• Giá nước: 6.000 đồng Việt Nam cho một m3 (mét khối ).  

7. Cơ sở hạ tầng như đường truyền chất lượng cao, hệ thống mạng hiện đại, hệ thống cung cấp 
nước và thoát nước, hệ thống giao thông từ trung tâm thành phố lên CVPM Quang Trung và hệ thống 
cầu vượt đã được đầu tư mở rộng, hệ thống xe bus công cộng và xe đưa rước cán bộ công nhân viên 
phục vụ theo yêu cầu. 

8. CVPM Quang Trung là nơi an toàn cho việc bảo vệ bản quyền sản phẩm phần mềm . 

9. Không chỉ những doanh nghiệp sản xuất phần mềm và dịch vụ phần mềm mà những tổ chức đào tạo 
và phát triển IT cũng được hưởng các chính sách ưu đãi như các doanh nghiệp sản xuất phần mềm. 

10. Dịch vụ một cửa 

Công ty Phát Triển CVPM Quang Trung sẽ cung cấp những dịch vụ miễn phí cho chủ đầu tư về các thủ 
tục như thành lập doanh nghiệp, giấy phép đầu tư, dịch vụ xuất nhập khẩu, thủ tục giao đất thuê đất, 
giấy phép xây dựng, visa xuất nhập cảnh nhiều lần, gia hạn visa, và nhiều hỗ trợ khác. 
 


