Bản đồ Quy hoạch chi tiết Khu Công nghệ cao Đà Nẵng
Cụ thể, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong Khu CNC Đà Nẵng sẽ được áp thuế suất thuế thu
nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm. Các dự án đầu tư mới có quy mô vốn từ 3.000 tỷ đồng trở lên được
áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 30 năm. Ngoài ra, các doanh nghiệp này còn được miễn thuế thu nhập
doanh nghiệp 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.
Về thuế nhập khẩu, miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án trong Khu CNC,
bao gồm máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp
cho hoạt động sản xuất của dự án; và vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được; áp dụng cho cả dự án
đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.
Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện
trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư vào Khu CNC.
Miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng trong nước chưa sản xuất
được, tài liệu, sách báo khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công
nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công
nghệ trong Khu CNC.
Về đất đai, miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn dự án đầu tư thuê đối với đất xây dựng công trình giao
thông và hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất có mặt nước, công viên sử dụng công cộng theo quy hoạch
chung và quy hoạch phân khu được phê duyệt; đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp
công lập; đất xây dựng cơ sở đào tạo nhân lực CNC; đất thực hiện dự án nhà ở cho chuyên gia, người lao
động thuê khi làm việc tại Khu CNC; và dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (trừ dự án
đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu CNC).
Cũng theo Nghị định này, nhà đầu tư, chuyên gia và người lao động là người Việt Nam định cư ở nước
ngoài, người nước ngoài làm việc trực tiếp tại Khu CNC Đà Nẵng và thành viên gia đình (bao gồm bố, mẹ,
vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi) được xem xét cấp thị thực có giá trị xuất, nhập cảnh nhiều lần
với thời hạn phù hợp với mục đích nhập cảnh.
Về nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển Khu CNC Đà Nẵng, Nghị định cũng nêu rõ ngân sách trung
ương ưu tiên bố trí đủ số vốn bổ sung có mục tiêu (phần vốn ngân sách trung ương cam kết hỗ trợ trong từng
giai đoạn) cho ngân sách thành phố để thực hiện các dự án, công trình trong Khu CNC và các chương trình

quốc gia phát triển Khu CNC. Hằng năm, trong trường hợp vượt thu ngân sách trung ương, Chính phủ báo
cáo UB Thường vụ Quốc hội ưu tiên hỗ trợ vốn cho Khu CNC Đà Nẵng nhằm sớm đưa Khu CNC này hoàn
thành đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật vào năm 2020.
Cùng với đó, Chính phủ ưu tiên huy động vốn ODA cho Đà Nẵng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ
thuật, hạ tầng xã hội và các dự án xây dựng công trình tiện ích công cộng cần thiết, trung tâm đào tạo, trung
tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Việc bố
trí vốn đối ứng trong nước cho các dự án, công trinh này do ngân sách thành phố bảo đảm. Hằng năm,
UBND thành phố Đà Nẵng tập trung bố trí đủ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương để hoàn thành các
dự án, công trình trong Khu CNC theo kế hoạch được phê duyệt; đồng thời, BQL Khu CNC được huy động
vốn trong nước để đầu tư xây dựng, phát triển Khu CNC Đà Nẵng.
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