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Bản tin nhanh cho mục đích tham khảo
chuyên môn, không phát hành hoặc bán
trên thị trường

• Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT (“Thông tư 13”) ngày 03/07/2020 
quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm 
(“SPPM”) đáp ứng quy trình, thay thế Thông tư số 16/2014/TT-
BTTTT, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/08/2020.

• Trong Bản tin nhanh này, Deloitte sẽ tóm tắt một số điểm cập nhật
đáng chú ý liên quan đến hoạt động SPPM đáp ứng quy trình cho
mục đích xác định điều kiện được hưởng ưu đãi thuế Thu nhập
doanh nghiệp (“TNDN”).

THÔNG TIN CHUNG
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1. Bổ sung nội dung tác nghiệp của các công đoạn trong quy trình
sản xuất SPPM đáp ứng quy trình;

2. Thay đổi điều kiện xác định hoạt động sản xuất SPPM đáp ứng
quy trình để được hưởng ưu đãi thuế TNDN;

3. Điều khoản chuyển tiếp.

NỘI DUNG CHÍNH

Cập nhật những nội dung 
đáng chú ý tại Thông tư số
13/2020/TT-BTTTT về quy định
việc xác định hoạt động
sản xuất sản phẩm phần mềm
đáp ứng quy trình

Ngày 17/09/2020
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Bổ sung tác nghiệp của các công đoạn trong quy trình
sản xuất SPPM

Các công đoạn chính trong quy trình sản xuất SPPM không
có nhiều thay đổi so với trước đây, bao gồm:

1. Xác định yêu cầu;

2. Phân tích và thiết kế;

3. Lập trình, viết mã lệnh;

4. Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm;

5. Hoàn thiện, đóng gói SPPM;

6. Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo
hành SPPM;

7. Phát hành, phân phối SPPM.

Tuy nhiên, các tác nghiệp và tài liệu chứng minh thuộc từng
công đoạn được quy định, bổ sung chi tiết và bao quát hơn 
trong Thông tư 13.

Thay đổi điều kiện xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần 
mềm đáp ứng quy trình cho mục đích hưởng ưu đãi thuế TNDN

Để xác định là hoạt động sản xuất SPPM đáp ứng quy trình, doanh nghiệp
cần đáp ứng hai điều kiện sau:

i. Thực hiện ít nhất 1 trong 2 công đoạn: Xác định yêu cầu; Phân tích
và thiết kế;

ii. Hoạt động sản xuất SPPM đáp ứng quy trình phải được thể hiện
bằng các tài liệu quy định chứng minh từng tác nghiệp thuộc công
đoạn được thực hiện.

Điều khoản chuyển tiếp

Các hoạt động sản xuất SPPM đáp ứng quy trình trước ngày 19/08/2020 
vẫn tiếp tục được coi là đáp ứng quy trình cho đến khi hết thời hạn của
dự án đầu tư đã phê duyệt.

Khuyến nghị của Deloitte 

Vì hoạt động sản xuất phần mềm có thể được ưu đãi thuế TNDN, Quý
Doanh nghiệp nên xem xét những thay đổi theo Thông tư này để xác định
việc được hưởng ưu đãi theo quy định. 
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