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Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2019

V/v kiến nghị của Công ty TNHH kế toán AGS

Kính gửi: Công ty TNHH kế toán AGS
Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được văn bản số 9526/VPCP-ĐMDN ngày
19/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý, trả lời kiến nghị của Công ty TNHH kế toán
AGS về xác nhận ngành nghề sản xuất phần mềm, dịch vụ phần mềm, căn cứ vào Thông tư số
16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2019 quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm, Bộ
Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:
1. Về việc cơ quan Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm về thủ tục cấp xác nhận
ngành nghề sản xuất phần mềm hay không, nếu có thì quy trình thủ tục thế nào:
Thông tư số 16 đã đưa ra tiêu chí và cách xác định hoạt động sản xuất phần mềm. Thông
tư không quy định các cơ quan thông tin và truyền thông phải cấp xác nhận về hoạt động sản
xuất phần mềm. Văn bản cấp cao hơn, làm căn cứ để ban hành Thông tư 16 là Nghị định
218/2013/NĐ-CP cũng không quy định các cơ quan thông tin và truyền thông phải cấp xác nhận
này.
2. Về việc các cơ quan thuế yêu cầu có xác nhận (của cơ quan thông tin và truyền thông)
về hoạt động sản xuất phần mềm:
Điểm a, Khoản 2 Điều 7 quy định tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động sản
xuất sản phẩm phần mềm “tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ
khai báo liên quan cũng như việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm của mình”.
Như vậy, trách nhiệm giải trình hoạt động sản xuất phần mềm thuộc về doanh nghiệp. Cơ quan
thuế căn cứ vào các quy định trong Thông tư 16 để thẩm tra hồ sơ của doanh nghiệp.
3. Về việc các công ty sản xuất phần mềm cần làm gì để chắc chắn về điều kiện ưu đãi
thuế thu nhập doanh nghiệp:
Để giải trình với cơ quan thuế về các hoạt động sản xuất phần mềm của mình, căn cứ vào
Thông tư số 16, doanh nghiệp cần chuẩn bị các thông tin cần thiết như sau:
- Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (Điểm a,
Khoản 1 Điều 6).
- Chỉ rõ cho cơ quan thuế là sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất thuộc Danh mục sản
phẩm phần mềm theo Thông tư 09/2013/TT-BTTTT (Điểm b, Khoản 1 Điều 6).

- Đưa ra các thông tin, bằng chứng để thuyết minh hoạt động sản xuất phần mềm của
doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 2, Điều 6.
Trên đây là trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với kiến nghị của Công ty
TNHH kế toán AGS được nêu tại công văn số 9526/VPCP-ĐMDN ngày 19/10/2019 của Văn
phòng Chính phủ.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
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