Phiếu 1A.9.2./ĐTDN-TT

Mã số thuế

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Năm 2017
(Áp dụng cho các doanh nghiệp đơn và cơ sở SXKD có hoạt động thông tin và truyền thông)

Tên doanh nghiệp đơn/cơ sở:……….………………………………………………………………………………………………...……………………………….….
(Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu): ………………………………………………………………………..…………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….……..………………

CQ Thống kê ghi

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:………………………………………………………………..….……………………….
Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh) …………………..………………………………...……………………………
Ngành SXKD chính:…………………………………………………………...……………….………………………………
Tổng số lao động thời điểm 01/01/2017:

Người
Người

Trong đó: Nữ

Người

Tổng số lao động thời điểm 31/12/2017:

Người

Trong đó: Nữ
Tên chỉ tiêu

Mã số

Đơn vị
tính

Thực hiện
năm 2017
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4. Dịch vụ viễn thông

07

"
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5.2. Thu từ dịch vụ tư vấn và quản trị hệ thống máy vi tính
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5.3. Thu từ hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác
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1. Số lượng phần mềm có tính chất thương mại SX trong năm
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Trong đó:+ Số phần mềm quản lý
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1.2. Xuất bản phần mềm

5.1. Thu từ lập trình máy vi tính
Trong đó: Thu từ bán các sản phẩm phần mềm

6. Hoạt động dịch vụ thông tin

II. Sản phẩm

+ Số phần mềm quản lý ứng dụng và tác nghiệp
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GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI
1. Doanh thu thuần hoạt động dịch vụ xuất bản: Bao gồm số tiền đã và sẽ thu được từ hoạt
động dịch vụ xuất bản.
Hoạt động xuất bản: Bao gồm: xuất bản sách, lịch, tờ rơi, từ điển, bộ sách giáo khoa, tập bản
đồ, ấn phẩm định kỳ, phần mềm và các ấn phẩm tương tự khác.
Hoạt động xuất bản không bao gồm các hoạt động xuất bản tranh ảnh, video và phim trên đĩa
DVD hoặc phương tiện tương tự.
2. Doanh thu thuần của hoạt động dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình,
ghi âm và xuất bản âm nhạc:
Hoạt động dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc bao
gồm các hoạt động sản xuất phim, chương trình truyền hình thuộc đề tài sân khấu và không phải sân
khấu trên chất liệu là phim nhựa, băng video, đĩa hoặc chất liệu khác để chiếu trực tiếp trên rạp hát
hoặc trên truyền hình; hoạt động biên tập, cắt phim, lồng tiếng; hoạt động phát hành phim; hoạt động
chiếu phim; mua và bán bản quyền phát hành phim; hoạt động ghi âm.
3. Doanh thu thuần của hoạt động dịch vụ phát thanh, truyền hình:
Hoạt động phát thanh, truyền hình: Bao gồm: Hoạt động xây dựng chương trình hoặc phân phối
nội dung và phát các chương trình theo bản quyền được chuyển nhượng; sản xuất các chương trình phát
thanh, truyền hình riêng, cụ thể để phát sóng đến công chúng.
4. Doanh thu thuần của hoạt động dịch vụ viễn thông:
Hoạt động viễn thông cũng bao gồm cả hoạt động của các đại lý internet cung cấp dịch vụ truy
cập internet cho khách hàng; hoạt động này cũng bao gồm hoạt động bán lại hạ tầng viễn thông,
mạng cung cấp (mà không thực hiện cung cấp dịch vụ).
Loại trừ: Hoạt động của các quán cà phê internet được tính vào hoạt động dịch vụ ăn uống.
5. Doanh thu thuần của hoạt động lập trình, tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến
máy tính
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.
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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).
6. 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...
7. 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...; bao gồm: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc;
phần mềm quản lý nhân sự; phần mềm lưu trữ hồ sơ, tài liệu, đơn thư khiếu nại; phần mềm quản lý
tài chính; phần mềm kiểm soát nhân sự và chấm công... được thực hiện theo đơn đặt hàng riêng có
tính đặc thù hoặc theo yêu cầu quản lý chung của nhiều cơ quan, tổ chức.
8. 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; bao gồm các phần mềm như: Phần mềm kê khai hải quan điện tử; phần mềm quản lý hộ
tịch; phần mềm một cửa điện tử; phần mềm kế toán; quản lý thuế; diệt vi rút; ngoại ngữ; quản lý
khách hàng; quản lý thi công; thi đua khen thưởng; thư viện số, kho dữ liệu...
9. 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; bao gồm: số lượng phần mềm đã được viết xong, đã chạy thử nghiệm, bàn giao cho khách
hàng và các phần mềm viết xong, đã chạy thử nghiệm nhưng chưa bán được hoặc chưa bàn giao cho
khách hàng, kể cả những phần mềm dở dang của những năm trước được hoàn thành trong năm 2017
nhưng loại trừ những phần mềm đang lập trình dở dang, chưa được thử nghiệm hoặc chưa bàn giao
cho khách hàng.
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