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(Áp dụng cho các doanh nghiệp đơn/ cơ sở hoạt động: lập trình, tư vấn máy tính, dịch vụ khác liên quan đến 

máy tính và dịch vụ thông tin)

Phiếu số 1A9.2/ĐTDN-CNTT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN MÁY VI TÍNH

 VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN 

Năm 2015

1.2. - Thu từ dịch vụ tư vấn và quản trị hệ thống máy vi tính

Tên chỉ tiêu Đơn vị tính
Thực hiện 

năm 2015

A C 1

1. Doanh thu thuần dịch vụ liên quan đến máy tính Triệu đồng

1.1: - Thu từ bán các sản phẩm phần mềm 

Trong đó:- Thu từ bán các phần mềm quản lý 

-Thu từ bán các phần mềm ứng dụng và tác nghiệp

1.3. - Thu khác

2. Số lượng phần mềm có tính chất thương mại SX trong năm Số phần mềm

Trong đó:

- Số phần mềm quản lý "

- Số phần mềm quản lý ứng dụng và tác nghiệp "

3. Doanh thu thuần dịch vụ thông tin (xử lý dữ liệu, cho thuê và 

dịch vụ khác liên quan; cổng thông tin, dịch vụ thông tin khác, 

hoạt động thông tấn…)

Triệu đồng



Phiếu số 1A.9.2/ĐTDN-CNTT 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN MÁY TÍNH  

VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN 

 

A. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng là các cơ sở thực hiện các hoạt động lập trình, tư vấn và các hoạt động khác 

liên quan đến máy tính (mã ngành cấp 2 là 62 của VSIC 2007), dịch vụ thông tin (xử lý dữ liệu, cho thuê 

và dịch vụ khác liên quan; cổng thông tin, dịch vụ thông tin khác, hoạt động thông tấn…) trước thời 

điểm 31/12/2015 và hiện đang tồn tại, bao gồm cả những cơ sở hoạt động theo thời vụ (hoạt động không 

đủ 12 tháng trong năm 2015), cơ sở tạm ngừng hoạt động để đầu tư đổi mới, sửa chữa, xây dựng, mở 

rộng sản xuất.  

B. Giải thích và hướng dẫn ghi phiếu 

Hoạt động lập trình bao gồm hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu 

sử dụng riêng biệt của từng khách hàng, kể cả các phần mềm nhúng. 

Lưu ý: Không bao gồm hoạt động xuất bản phần mềm; phần mềm đi kèm trong hoạt động lập và 

thiết kế hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm và công nghệ giao tiếp.  

Hoạt động tư vấn và quản trị hệ thống máy tính, dịch vụ CNTT và dịch vụ khác có liên quan đến 

máy tính gồm các hoạt động: Lập và thiết kế hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm và 

công nghệ giao tiếp; Cài đặt hệ thống, đào tạo, hướng dẫn và trợ giúp khách hàng; Hoạt động quản lý, 

điều hành hệ thống máy tính của khách hàng và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; Khắc 

phục sự cố máy tính và cài đặt phần mềm.  

1. Doanh thu thuần của hoạt động lập trình, tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy tính 

là số tiền đã và sẽ thu được từ hoạt động cung cấp dịch vụ lập trình; lập và thiết kế hệ thống máy tính 

tích hợp các phần cứng, phần mềm và công nghệ giao tiếp; cài đặt hệ thống, đào tạo, hướng dẫn và trợ 

giúp khách hàng; hoạt động quản lý, điều hành hệ thống máy tính của khách hàng và các hoạt động khác 

liên quan đến máy vi tính; khắc phục sự cố máy tính và cài đặt phần mềm.  

Thu từ bán các sản phẩm phần mềm là số tiền đã hoặc sẽ thu được từ việc bán các loại phần 

mềm hệ thống; các phần mềm lập trình cho khách hàng nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành công 

việc, các phần mềm ứng dụng trong các hoạt động chuyên môn và tác nghiệp... theo nhu cầu chung hoặc 

theo yêu cầu riêng biệt của từng khách hàng (không bao gồm thuế VAT và thuế xuất khẩu phần mềm). 

Phần mềm quản lý bao gồm các loại phần mềm được sản xuất ra với mục đích chủ yếu phục vụ 

công tác quản lý chung của các đơn vị, tổ chức, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan hành chính, 

sự nghiệp nhà nước...   

Phần mềm ứng dụng, tác nghiệp là những phần mềm được xây dựng để giải quyết  những công 

việc hay vấn đề cụ thể nào đó thường gặp trong cuộc sống được thực hiện theo đơn đặt hàng riêng có 

tính đặc thù của một cá nhân hay tổ chức hoặc được thiết kế dựa trên yêu cầu chung của nhiều người.  

2. Số lượng phần mềm có tính chất thương mại bao gồm toàn bộ số lượng phần mềm của cơ sở 

sản xuất với mục đích để bán trên thị trường, đã bàn giao hoặc chưa bàn giao cho khách hàng trong năm.  

3. Doanh thu thuần của hoạt động dịch vụ thông tin bao gồm số tiền đã và sẽ thu được từ hoạt 

động xử lý dữ liệu, cho thuê và dịch vụ khác liên quan; cổng thông tin, dịch vụ thông tin khác, hoạt động 

thông tấn…  

 

 


