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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
Về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích
các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ
_____
CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và
công nghệ nhằm đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm
và hiệu quả sản xuất kinh doanh;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
NGHỊ ĐỊNH :

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến
khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ.
Hoạt động khoa học và công nghệ được khuyến khích theo quy định của
Nghị định này bao gồm :
1. Hoạt động nghiên cứu - triển khai (bao gồm : nghiên cứu cơ bản,
nghiên cứu ứng dụng, triển khai thực nghiệm) do doanh nghiệp tự thực hiện
hoặc ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
2. Ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, sản
xuất sản phẩm mới;
3. Dịch vụ khoa học và công nghệ :
a) Các dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật cao như : Hướng dẫn lắp đặt và vận hành
dây chuyền công nghệ; phục hồi, sửa chữa, hiệu chỉnh máy móc, thiết bị,
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dụng cụ thử nghiệm, phương tiện đo kiểm, thiết bị khoa học kỹ thuật có bộ
phận điều khiển tự động;
b) Xử lý số liệu, tính toán, phân tích phục vụ trực tiếp nghiên cứu - triển
khai, kiểm định và thử nghiệm;
c) Lập các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi;
d) Các hoạt động liên quan tới bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và
chuyển giao công nghệ, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất;
đ) Các dịch vụ về thông tin, tư vấn khoa học và công nghệ, đào tạo cán
bộ kỹ thuật, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức quản lý kinh doanh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh
tế hoạt động theo pháp luật Việt Nam.
Chương II
CHÍNH SÁCH VÀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH

Điều 3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
(sửa đổi) có các hoạt động ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ khoa học và công
nghệ được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu
nhập thu được từ các hoạt động này như sau :
a) Thuế suất 25%;
b) Thuế suất 20% đối với doanh nghiệp đầu tư ở địa bàn có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn;
c) Thuế suất 15% đối với doanh nghiệp đầu tư ở địa bàn có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia
hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
có dự án đầu tư vào các lĩnh vực ứng dụng và phát triển công nghệ cao, dịch
vụ khoa học và công nghệ được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%
trong thời hạn 10 năm kể từ khi hoạt động sản xuất kinh doanh.
Điều 4. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các trường hợp sau :
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a) Thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu - triển khai;
b) Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục
vụ sản xuất nông nghiệp;
c) Thu nhập từ việc góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kỹ thuật,
quy trình công nghệ.
2. Các doanh nghiệp thuộc diện ưu đãi theo quy định tại Nghị định này
không phải nộp thuế thu nhập bổ sung từ các hoạt động khoa học và công
nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
3. Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
(sửa đổi) có các dự án đầu tư vào hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ;
các dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi
mới công nghệ được hưởng các ưu đãi như sau :
a) Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm
của năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp 04 năm tiếp theo do đầu tư mới
này mang lại;
b) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng tại địa bàn có điều kiện kinh
tế - xã hội khó khăn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu
nhập tăng thêm của 03 năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp 05 năm tiếp
theo do đầu tư mới này mang lại;
c) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng tại địa bàn có điều kiện kinh
tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần
thu nhập tăng thêm của 04 năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp 07 năm
tiếp theo do đầu tư mới này mang lại.
4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia
hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có
các dự án đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ được miễn thuế thu
nhập doanh nghiệp 01 năm đầu, kể từ khi có thu nhập phải chịu thuế và giảm
50% số thuế thu nhập phải nộp trong 02 năm tiếp theo.
Nhà đầu tư nước ngoài dùng thu nhập được chia để tái đầu tư được hoàn
lại số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp theo quy định tại Điều 34 Nghị định
số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 quy định chi tiết thi hành Luật
Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Điều 5. Ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất
1. Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
(sửa đổi) có đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ, nếu sử dụng đất
được giao hoặc đất thuê để xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học và công

4

nghệ; phòng, trạm, trại, xưởng thí nghiệm, thực nghiệm thì đối với phần diện
tích đất này doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền
thuê đất và thuế sử dụng đất như sau :
a) Trường hợp được giao đất phải trả tiền sử dụng đất :
- Được giảm 50% tiền sử dụng đất;
- Được miễn tiền sử dụng đất nếu sử dụng đất được giao tại địa bàn
có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc tại địa bàn có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
b) Trường hợp thuê đất phải trả tiền thuê đất :
- Được miễn tiền thuê đất 06 năm, kể từ khi ký hợp đồng thuê đất;
- Nếu thuê đất tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được
miễn tiền thuê đất 15 năm, kể từ khi ký hợp đồng thuê đất;
- Nếu thuê đất tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
được miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án.
c) Trường hợp được giao đất phải trả tiền thuế sử dụng đất :
- Được miễn thuế sử dụng đất 06 năm, từ khi được giao đất;
- Nếu sử dụng đất được giao tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó
khăn được miễn tiền thuế sử dụng đất 15 năm, từ khi được giao đất;
- Nếu sử dụng đất được giao tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn được miễn tiền thuế sử dụng đất trong suốt thời gian thực hiện dự án.
2. Nhà đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có đầu tư vào
lĩnh vực khoa học và công nghệ nếu có thuê đất để xây dựng phòng thí
nghiệm, xưởng chế thử hoặc để thực hiện nghiên cứu thí nghiệm, thực nghiệm
thì đối với phần diện tích đất này, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo quy
định của pháp luật hiện hành về tiền thuê đất.
Điều 6. Ưu đãi về thuế nhập khẩu
Hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, thiết bị khoa
học kỹ thuật có bộ phận điều khiển tự động, mẫu thí nghiệm, dụng cụ đo
lường và thí nghiệm phục vụ trực tiếp cho các dự án, hợp đồng nghiên cứu - triển
khai mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu
được miễn thuế nhập khẩu.
Điều 7. Ưu đãi về tín dụng
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Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)
có các hoạt động quy định tại Điều 1 của Nghị định này được vay vốn trung
hạn và dài hạn với lãi suất ưu đãi, mức vốn vay được đáp ứng đến 70% số vốn
đầu tư tại Quỹ hỗ trợ phát triển, Quỹ hỗ trợ xuất khẩu, Quỹ hỗ trợ phát triển
khoa học và công nghệ.
Trong trường hợp doanh nghiệp được Quỹ hỗ trợ phát triển bảo lãnh vay
vốn trung hạn và dài hạn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, doanh nghiệp sẽ
được Quỹ hỗ trợ phát triển cấp bù khoản chênh lệch giữa lãi suất vay ưu đãi
với lãi suất vay thông thường.
Điều 8. Các chính sách khuyến khích khác
1. Doanh nghiệp khi sử dụng công nghệ là kết quả của đề tài nghiên cứu
khoa học và công nghệ do ngân sách Nhà nước đầu tư kinh phí (trừ các công
nghệ thuộc bí mật về an ninh, quốc phòng và các đối tượng sở hữu công
nghiệp khác đang được bảo hộ) chỉ phải trả tiền thù lao cho tác giả đã nghiên
cứu ra công nghệ đó. Mức tiền phải trả thù lao cho tác giả bằng 30% giá
chuyển giao công nghệ theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 45/1998/NĐ-CP
ngày 01 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao
công nghệ.
2. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp tối đa không quá 30% tổng kinh phí
thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới thuộc những ngành nghề
Nhà nước ưu tiên khuyến khích do doanh nghiệp thực hiện hoặc phối hợp với
các cơ quan khoa học thực hiện.
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ,
ngành liên quan xem xét và quyết định mức hỗ trợ lấy từ nguồn kinh phí sự
nghiệp khoa học công nghệ.
3. Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước được trích 50%
thu nhập tăng thêm sau thuế do áp dụng công nghệ mới để đầu tư lại cho hoạt
động khoa học và công nghệ và thưởng cho cá nhân, tập thể trong và ngoài
doanh nghiệp có công trong việc nghiên cứu, tạo ra và tổ chức áp dụng công
nghệ mới đó. Tỷ lệ giữa mức thưởng và đầu tư lại cho hoạt động khoa học và
công nghệ do Giám đốc quyết định, nhưng mức thưởng không quá 60% số
tiền được trích. Thời hạn trích tối đa không quá 03 năm kể từ khi có thu nhập
tăng thêm.
Điều 9. Thủ tục xét ưu đãi
Thủ tục xét ưu đãi về thuế, tín dụng của các dự án được điều chỉnh bởi
Nghị định này thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).
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Trường hợp dự án có nhiều mức ưu đãi được quy định ở các văn bản
pháp luật khác nhau thì chỉ được hưởng một mức ưu đãi cao nhất.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Xử lý vi phạm
Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Nghị định này tùy theo tính
chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành
chính theo quy định của pháp luật; cá nhân có hành vi vi phạm nghiêm trọng
sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi
thường theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 11. Hướng dẫn thi hành
Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài
chính có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Điều 12. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những
quy định trước đây trái với quy định của Nghị định này đều bãi bỏ.
Điều 13. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh
nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nơi nhận :
- Thường vụ Bộ Chính trị,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ,
- Các HĐND, UBND tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,

Đã ký - Phan Văn Khải
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- Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam,
- Tổng công ty Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : KG (5), VT.

