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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tuyên truyền thành lập
Quỹ phát triển KHCN của DN
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp
Bên cạnh việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ
hướng tới xây dựng thành phố thông minh Bình Dương trên địa bàn tỉnh trong thời gian
qua, hoạt động khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tham gia đầu tư nghiên cứu khoa
học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuổi
giá trị toàn cầu cũng đang là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước hiện nay.
Trong đó, tăng cường tư vấn, khuyến khích doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển
khoa học và công nghệ của doanh nghiệp là một trong những chính sách đang được quan
tâm và ưu tiên để khích lệ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đầu tư
nghiên cứu, cải tiến quy trình, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh đang
được quan tâm chỉ đạo sâu sát (Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24/5/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh). Đây là chính sách khuyến khích gián tiếp của nhà nước đối với doanh
nghiệp thông qua việc ưu đãi thuế, cụ thể đối với khoản thu nhập trích Quỹ, doanh
nghiệp không phải đóng thuế và được phép sử dụng cho việc đầu tư nghiên cứu, ứng
dụng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách trên đến cộng đồng doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh, Sở khoa học và công nghệ xin thông tin đến Quý Doanh nghiệp một
số thông tin liên quan đến việc thành lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công
nghệ của doanh nghiệp như sau:
1. Đối tượng trích lập Quỹ phát triển KHCN doanh nghiệp
- Doanh nghiệp nhà nước: hàng năm phải trích từ 03% đến 10% thu nhập trước
thuế để hình thành “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ”.
- Doanh nghiệp ngoài nhà nước tự quyết định mức trích, tối đa không quá 10%.
* Cơ sở pháp lý:
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm
2013 và các văn bản hướng dẫn có quy định: “Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động
theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng
năm để lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp”.
- Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013 quy định: “Doanh nghiệp
ngoài nhà nước được khuyến khích thành lập Quỹ phát triển KH&CN của mình”;
“Doanh nghiệp nhà nước phải trích một tỷ lệ tối thiểu thu nhập tính thuế thu nhập doanh
nghiệp để lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp”; “Doanh nghiệp có quyền tự
chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng quỹ đúng mục đích thành lập quỹ”.
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- Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ (Điều 9) quy định:
“Doanh nghiệp nhà nước hàng năm phải trích từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu
nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp”; “Doanh nghiệp
ngoài nhà nước được quyền trích từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp một tỷ lệ
hợp lý, tối đa là 10% để lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp”.
2. Một số nội dung chi của Quỹ phát triển KHCN doanh nghiệp
-

Trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động khoa học và công nghệ của
doanh nghiệp.
Mua quyền sử dụng, quyền sở hữu: Bí quyết công nghệ; kiến thức kỹ thuật về
công nghệ...
Mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ phục vụ trực tiếp hoạt động sản
xuất, kinh doanh.
Thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ.
Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
Hoạt động hợp tác về khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân, doanh
nghiệp trong nước và nước ngoài.
Đánh giá, thử nghiệm, giám định, kiểm định, quảng bá, thương mại hóa sản
phẩm mới, công nghệ mới.

* Cơ sở pháp lý
- Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017 quy định: “Doanh nghiệp
được sử dụng quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp để đầu tư, đối ứng vốn, nhận
vốn đối ứng đầu tư cho đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp
KH&CN, khởi nghiệp sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát
triển công nghệ của mình”.
- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ tại Điều 8, Điều 10,
Điều 13, Điều 14, Điều 27 và Điều 28 hướng dẫn cụ thể nội dung chi và hỗ trợ của Quỹ
phát triển KH&CN của doanh nghiệp cho hoạt động chuyển giao công nghệ.
- Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp
KH&CN cho phép sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp để thương mại
hóa kết quả KH&CN (Khoản 3 Điều 16).
- Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính quy định quản
lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
đến năm 2025” cho phép sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp để tài trợ,
hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc đề án.
- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi
và quản lý Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp.
- Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công
nghệ hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
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3. Thông tin hỗ trợ về việc trích lập và sử dụng Quỹ phát triển KHCN của
doanh nghiệp
Yêu cầu hỗ trợ tư vấn thủ tục thành lập, vận hành Quỹ, cũng như giải đáp các
vướng mắc có liên quan, Quý Doanh nghiệp vui lòng phản hồi về Sở Khoa học và Công
nghệ theo thông tin sau:
Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ
Địa chỉ: Tầng 11, Tháp A, TT. Hành chính tỉnh, P. Hòa Phú, TP. TDM, Bình
Dương
Điện thoại: 02743. 898253; Email: lautv@binhduong.gov.vn
Rất mong nhận được sự quan tâm phản hồi từ Quý Doanh nghiệp.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT; P. QLCN&TTCN.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Long

