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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - 
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ  

 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - 

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ  
 
Số: 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2012 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV 
ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 

của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
  

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 
quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ. 

 Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung 
Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-
BTC-BNV) như sau: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 06/2008/ 
TTLT-BKHCN-BTC-BNV, như sau: 

1. Bổ sung điểm 1.3, khoản 1, mục I như sau: 

“1.3. Doanh nghiệp đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (bao gồm cả những 
doanh nghiệp thành lập trước ngày Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của 
Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu lực thi hành), có quyền 
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sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ (KH&CN) và đáp 
ứng các quy định về việc chứng nhận doanh nghiệp KH&CN”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5, mục I như sau: 

“5. Điều kiện để được chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN 

Doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN khi đáp ứng các 
điều kiện sau: 

5.1. Đối tượng thành lập doanh nghiệp KH&CN hoàn thành việc ươm tạo và 
làm chủ công nghệ từ kết quả KH&CN được sở hữu, sử dụng hợp pháp hoặc sở 
hữu hợp pháp công nghệ để trực tiếp sản xuất thuộc các lĩnh vực: công nghệ thông 
tin - truyền thông, đặc biệt công nghệ phần mềm tin học; công nghệ sinh học, đặc 
biệt công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế; công nghệ tự động 
hóa; công nghệ vật liệu mới, đặc biệt công nghệ nano; công nghệ bảo vệ môi 
trường; công nghệ năng lượng mới; công nghệ vũ trụ và một số công nghệ khác do 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định. 

5.2. Chuyển giao công nghệ hoặc trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đã 
ươm tạo và làm chủ hay sở hữu hợp pháp công nghệ quy định tại điểm 5.1, 
khoản 5, mục I trên đây”. 

3. Sửa đổi tên khoản 1 và sửa đổi, bổ sung điểm 1.1, 1.2 khoản 1, mục II 
như sau: 

“1. Thành lập mới và chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 

1.1. Trình tự thành lập mới và chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 

a) Các đối tượng quy định tại điểm 1.1, khoản 1, mục I Thông tư này thành lập 
doanh nghiệp KH&CN theo trình tự sau: 

- Thành lập doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp; 

- Đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tại Sở Khoa học và Công nghệ 
địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.  

b) Các đối tượng quy định tại điểm 1.3, khoản 1, mục I Thông tư này lập hồ sơ 
đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN theo quy định tại điểm 1.2 và 1.3, 
khoản 1, mục II Thông tư này”. 

1.2. Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 

a) Hồ sơ gồm: 

- Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (theo mẫu tại Phụ lục I 
ban hành kèm Thông tư này); 

- Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao có chứng thực 
trong trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện); 
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- Dự án sản xuất, kinh doanh (những nội dung liên quan đến kết quả KH&CN 
là cơ sở đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

c) Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công 
nghệ địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính”. 

4. Sửa đổi, bổ sung tiết đ, điểm 2.1, khoản 2, mục II như sau:  

“đ) Đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tại Sở Khoa học và Công 
nghệ địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính”. 

5. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.2, khoản 2, mục II như sau:  

“2.2. Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 

a) Hồ sơ gồm: 

- Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (theo mẫu tại Phụ lục I ban 
hành kèm Thông tư này); 

- Quyết định phê duyệt Đề án của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 

- Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao có chứng thực 
trong trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện); 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

c) Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công 
nghệ địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính”. 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, mục II như sau: 

“3. Thẩm định, cấp, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy 
chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và danh mục sản phẩm, hàng hóa hình thành từ 
kết quả KH&CN 

3.1. Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
xem xét, cấp, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận 
doanh nghiệp KH&CN và danh mục sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả 
KH&CN cho các doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại địa phương. 

Đối với trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc 
phòng, có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, doanh 
nghiệp được thành lập từ tổ chức KH&CN công lập thuộc đối tượng đăng ký hoạt 
động KH&CN tại Bộ Khoa học và Công nghệ và các trường hợp khác theo đề nghị 
của Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành đánh giá, thẩm định hồ sơ và gửi kết quả để 
Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện 
việc chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.  
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3.2. Thẩm định, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và danh mục 
sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN. 

a) Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ nêu tại điểm 1.2, khoản 1, mục II; điểm 2.2, 
khoản 2, mục II Thông tư này và thẩm định hồ sơ theo các điều kiện quy định 
tại khoản 5, mục I Thông tư này để cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp 
KH&CN và danh mục sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN 
(Mẫu Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN theo Phụ lục IV ban hành kèm 
Thông tư này). 

b) Thời gian xem xét, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tối đa là 30 
(ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của doanh nghiệp. 
Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, trong thời hạn 05 
(năm) ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương phải trả lời doanh nghiệp bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3.3. Thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 

a) Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết 
định thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trong các 
trường hợp sau: 

- Doanh nghiệp KH&CN bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và 
bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh; 

- Doanh nghiệp KH&CN bị phát hiện có hành vi kê khai không trung thực, 
không chính xác nội dung trong hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; 

- Doanh nghiệp KH&CN không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 5, mục I 
Thông tư này; 

- Doanh nghiệp KH&CN không thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt 
động theo quy định; 

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN được cấp không đúng thẩm quyền, 
trình tự theo quy định. 

b) Đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, 
doanh nghiệp không tiếp tục được hưởng những hỗ trợ, ưu đãi; trường hợp bị thu 
hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN do kê khai không trung thực, không 
chính xác nội dung trong hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, doanh 
nghiệp bị truy thu toàn bộ các khoản kinh phí, những lợi ích khác đã được hưởng 
và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

3.4. Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 

a) Trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị mất, doanh nghiệp 
KH&CN có trách nhiệm khai báo với cơ quan công an xã, phường, thị trấn nơi mất 
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và thông báo ít nhất 03 (ba) lần trên phương tiện thông tin đại chúng. Trong thời 
hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có thông báo lần cuối, doanh nghiệp đăng ký 
cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của người 
đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; 

- Văn bản, tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã thông báo về việc mất Giấy 
chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trên phương tiện thông tin đại chúng. 

b) Trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị rách, nát, doanh 
nghiệp KH&CN đăng ký cấp lại, hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của người 
đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;  

- Bản chính Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. 

c) Trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị tiêu hủy, người đại 
diện theo pháp luật của doanh nghiệp có văn bản đề nghị để được cấp lại Giấy 
chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trong đó nêu rõ lý do; 

d) Trường hợp doanh nghiệp KH&CN thay đổi thông tin liên quan đến tên gọi, 
đăng ký doanh nghiệp, người đứng đầu doanh nghiệp đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi 
Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp 
KH&CN của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;  

- Bản chính Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; 

- Văn bản, tài liệu chứng minh về sự thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký 
doanh nghiệp.  

đ) Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem 
xét, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trong thời 
hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của 
doanh nghiệp. 

e) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

g) Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Khoa học và 
Công nghệ địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính”. 

3.5. Kinh phí cho việc thẩm định, cấp, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực, cấp lại Giấy 
chứng nhận doanh nghiệp KH&CN được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động thường 
xuyên do ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho Sở Khoa học và Công nghệ các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện 
nhiệm vụ này”. 
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7. Sửa đổi, bổ sung tiết a, điểm 4.3, khoản 4, mục II như sau: 

“4.3. Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức 

 a) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc tổ chức KH&CN công lập đã được 
bổ nhiệm vào ngạch hoặc ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác 
định thời hạn được tiếp tục ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn khi 
sang làm việc tại doanh nghiệp KH&CN và được chuyển xếp lương theo 
thang, bảng lương của doanh nghiệp với hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần 
nhất với hệ số lương được hưởng trước khi chuyển sang làm việc tại doanh 
nghiệp KH&CN. Cán bộ, công chức, viên chức được bảo lưu hệ số lương trong 
thời gian tối đa 18 tháng kể từ ngày chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp 
KH&CN nếu có mức lương tại doanh nghiệp KH&CN thấp hơn mức lương 
đang được hưởng tại tổ chức KH&CN, sau đó được sắp xếp lại theo thang, 
bảng lương áp dụng đối với doanh nghiệp”. 

8. Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất điểm 1.1, khoản 1, mục III như sau: 

“Doanh nghiệp KH&CN được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo 
hướng dẫn tại điểm 1.2, khoản 1, mục III Thông tư liên tịch này nếu đáp ứng điều 
kiện: Doanh nghiệp KH&CN có tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh các 
sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN trên tổng doanh thu của doanh 
nghiệp (sau đây viết tắt là tỷ lệ doanh thu) trong năm thứ nhất đạt từ 30% trở lên, 
năm thứ hai đạt từ 50% trở lên và từ năm thứ ba trở đi đạt từ 70% trở lên. Năm thứ 
nhất được hiểu là năm đầu tiên doanh nghiệp KH&CN có thu nhập chịu thuế”. 

9. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.2, khoản 1, mục III như sau: 

“1.2. Mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

Doanh nghiệp KH&CN được hưởng chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 
như doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể như sau: 

a) Doanh nghiệp KH&CN được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh 
nghiệp là 10% trong thời gian 15 năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp KH&CN 
có doanh thu từ hoạt động KH&CN; 

b) Doanh nghiệp KH&CN được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời 
gian 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên 
doanh nghiệp KH&CN có thu nhập chịu thuế. 

Trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, năm nào 
doanh nghiệp KH&CN có đủ điều kiện về tỷ lệ doanh thu nêu trên thì được miễn 
hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, năm nào không đạt điều kiện về tỷ lệ 
doanh thu thì không được miễn, giảm thuế và phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
theo mức thuế suất hiện hành”. 
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10. Bổ sung khoản 6, mục III như sau: 

“6. Các ưu đãi về đất đai: 

6.1. Ngoài các hình thức khác về giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật 
đất đai, doanh nghiệp KH&CN được lựa chọn việc sử dụng đất theo một trong hai 
hình thức sau: 

a) Cho thuê đất và miễn tiền thuê đất; 

b) Giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất. 

Doanh nghiệp KH&CN chỉ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 
diện tích đất sử dụng cho mục đích KH&CN theo quy hoạch được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. Trường hợp sử dụng diện tích đất cho nhiều mục đích khác nhau, 
trong đó có một phần diện tích đất sử dụng cho mục đích KH&CN thì doanh 
nghiệp KH&CN được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích 
đất sử dụng vào mục đích KH&CN. 

  6.2. Khi được Nhà nước giao đất và được miễn tiền sử dụng đất, hoặc được 
Nhà nước cho thuê đất và được miễn tiền thuê đất, doanh nghiệp KH&CN không 
được tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của dự án đầu tư; không có 
quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê quyền sử dụng đất; không 
được thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để vay vốn; không được góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh.  

6.3. Trường hợp doanh nghiệp KH&CN được nhà nước giao đất có thu tiền 
sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất 
và được miễn tiền thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư nhưng sau đó được cấp 
có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng Dự án thì nghĩa vụ tài chính được 
thực hiện như sau: 

a) Đối với Bên chuyển nhượng không được tính số tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất đã được miễn vào giá chuyển nhượng. 

b) Đối với Bên nhận chuyển nhượng nếu tiếp tục thực hiện Dự án thì tiếp tục 
được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đầu tư cho 
thời gian còn lại của Dự án. Trong trường hợp này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc thu hồi lại đất đã giao cho doanh 
nghiệp KH&CN (cũ) để giao đất hoặc cho thuê đất đối với Chủ đầu tư mới theo 
quy định của pháp luật về đất đai. 

6.4. Doanh nghiệp KH&CN phải sử dụng đất được giao hoặc thuê đúng mục 
đích và các quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp sử dụng đất không 
đúng mục đích thì bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai, đồng 
thời phải nộp ngân sách nhà nước toàn bộ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được 
miễn theo giá đất tại thời điểm bị thu hồi tương ứng khoảng thời gian sử dụng 
không đúng mục đích. 
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6.5. Trường hợp doanh nghiệp KH&CN có nguyện vọng được nộp tiền sử 
dụng đất hoặc tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để thực hiện 
dự án theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Trong trường hợp này doanh nghiệp KH&CN được tính giá trị quyền sử dụng 
đất vào giá trị tài sản của dự án đầu tư và có các quyền và nghĩa vụ như tổ chức 
kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật 
hiện hành về đất đai.” 

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 5, mục IV như sau: 

“5. Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm: 

a) Thẩm định, cấp, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy 
chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và cấp bổ sung, sửa đổi danh mục sản phẩm 
hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN; 

b) Công bố công khai quy trình, thủ tục, mẫu biểu đăng ký chứng nhận doanh 
nghiệp KH&CN trên Trang thông tin điện tử của cơ quan;  

c) Sao gửi Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (trong trường hợp cấp, 
cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN) hoặc thông báo 
bằng văn bản (trong trường hợp thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh 
nghiệp KH&CN) cho cơ quan quản lý có liên quan, cơ quan thuế địa phương nơi 
doanh nghiệp KH&CN đặt trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận 
doanh nghiệp KH&CN; 

d) Dự toán kinh phí vào kế hoạch KH&CN hàng năm để thực hiện việc thẩm 
định, cấp, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp 
KH&CN và cấp bổ sung, sửa đổi danh mục sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết 
quả KH&CN;  

đ) Hàng năm, báo cáo bằng văn bản về tình hình đăng ký chứng nhận doanh 
nghiệp KH&CN; kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 
KH&CN tại địa phương về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng 12”. 

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 6, mục IV như sau: 

“6. Cơ quan quản lý thuế căn cứ vào danh mục sản phẩm, hàng hóa hình thành 
từ kết quả KH&CN đã được quy định tại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 
và bản kê khai thuế của doanh nghiệp KH&CN để áp dụng chế độ ưu đãi về thuế 
đối với doanh nghiệp KH&CN theo quy định tại Thông tư liên tịch này”. 

13. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số I về mẫu Giấy đề nghị chứng nhận doanh 
nghiệp KH&CN bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2012.  
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2. Doanh nghiệp KH&CN được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 
trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập 
doanh nghiệp (bao gồm cả thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% và thời gian 
miễn thuế, giảm thuế) cho thời gian còn lại theo quy định của Luật Thuế thu nhập 
doanh nghiệp số 09/2003/QH11. 

Doanh nghiệp KH&CN được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN sau 
ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% 
trong thời gian 15 năm từ năm đầu tiên doanh nghiệp KH&CN có doanh thu từ 
hoạt động KH&CN và tiếp tục được hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế cho các 
năm còn lại theo quy định.  

Trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, năm nào 
doanh nghiệp KH&CN không đạt điều kiện về tỷ lệ doanh thu thì không được 
miễn thuế, giảm thuế và phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 
hiện hành. 

3. Doanh nghiệp KH&CN được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 
và đã được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất có thu tiền thuê đất hoặc giao đất 
có thu tiền sử dụng đất và đã bàn giao đất thực tế trước ngày 06/11/2010 thì được 
thực hiện như sau:  

Đối với trường hợp doanh nghiệp KH&CN được Nhà nước giao đất đã nộp 
tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất đã nộp tiền thuê đất một lần cho 
cả thời gian thuê thì không được hoàn trả lại số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã 
nộp cho thời gian giao đất hoặc cho thuê đất.  

Đối với trường hợp doanh nghiệp KH&CN được Nhà nước giao đất có thu tiền 
sử dụng đất hoặc nhà nước cho thuê đất theo hình thức nộp tiền thuê đất một lần 
cho cả thời gian thuê nhưng đến ngày 06/11/2010 mà người sử dụng đất chưa nộp 
hoặc nộp một phần số tiền sử dụng đất hoặc số tiền thuê đất phải nộp thì phải tiếp 
tục nộp số tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất còn thiếu cho thời gian thuê đất đến 
ngày 06/11/2010 và bị phạt chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế. 

Đối với trường hợp doanh nghiệp KH&CN được Nhà nước cho thuê đất trả 
tiền thuê đất hàng năm thì được miễn tiền thuê đất cho thời gian còn lại kể từ 
ngày 06/11/2010. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các tổ chức, cá 
nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ để xem 
xét, giải quyết theo quy định./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ NỘI VỤ 
THỨ TRƯỞNG 

 
Trần Anh Tuấn 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Minh 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

THỨ TRƯỞNG 
 

Trần Văn Tùng 



CÔNG BÁO/Số 165 + 166/Ngày 21-03-2013 23

 

Phụ lục I 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV 
ngày 10/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN  
DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Kính gửi:………………………………………………………..… 

 
1. Tên doanh nghiệp: .............................................................................................  

- Tên viết tắt (nếu có):...........................................................................................  

- Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..................................................  

- Tên viết tắt theo tiếng nước ngoài (nếu có):.......................................................  

2. Trụ sở chính: 

- Địa chỉ:................................................................................................................  

- Điện thoại:...........................................................................................................  

- Fax: .....................................................................................................................  

- Email:..................................................................................................................  

3. Đại diện doanh nghiệp: 

- Họ và tên:............................................................................................................  

- Số chứng minh nhân dân:........… do........... cấp ngày….. tháng...... năm 20…. 

- Hộ khẩu thường trú:............................................................................................  

- Chỗ ở hiện nay:...................................................................................................  

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số........ ngày..... tháng..... năm 20.., 
do................. cấp. 

5. Quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động để thành lập 
doanh nghiệp KH&CN (nếu có) số.......... ngày...... tháng..... năm 20..., do......... cấp. 

(Chỉ yêu cầu đối với doanh nghiệp KH&CN được thành lập trên cơ sở chuyển 
toàn bộ tổ chức tổ chức KH&CN công lập) 

6. Kết quả KH&CN thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp: 

- Tên kết quả:…………. Nguồn gốc tài chính……… Lĩnh vực ..........................  
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- Bản sao các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp như: 
Văn bằng bảo hộ, quyết định giao quyền sử dụng hoặc sở hữu kết quả KH&CN, 
hợp đồng,….….. 

7. Quá trình ươm tạo và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp: (Giải trình rõ 
việc sử dụng kết quả KH&CN) 

- Tự nghiên cứu hoặc nhận chuyển giao kết quả KH&CN sau đó ươm tạo và 
làm chủ công nghệ và chuyển giao công nghệ đó; 

- Tự nghiên cứu hoặc nhận chuyển giao kết quả KH&CN sau đó ươm tạo và 
làm chủ công nghệ và trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đó. 

8. Danh mục các sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả khoa học và công 
nghệ:……. 

9. Phần cam đoan: Cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm về các nội dung kê khai trong Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ. 

 
…..…….., ngày….. tháng….. năm 20….. 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 

 
 
 


