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TỪ NỘP THUẾ; GIẢM THUẾ; TRẢ TIỀN KHÔNG ĐÚNG
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D. TKT THUẾ TNDN:

D1- TKT DOANH THU BÁN HÀNG, DOANH THU

TÀI CHÍNH, THU NHẬP KHÁC (TK 511, TK 515, TK 711)

KHI KÊ KHAI THUẾ GTGT, DOANH THU TÍNH THUẾ

TNDN, SỰ KHÁC BIỆT GIỮA KẾ TOÁN VÀ THUẾ.

D2 - TKT VỀ CHI PHÍ: CHI PHÍ GIÁ VỐN, CHI PHÍ

TIỀN LƯƠNG, CHI PHÍ TÀI CHÍNH, CHI PHÍ LÃI VAY, CHI

PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI

PHÍ KHÁC.



A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THANH, KIỂM TRA

THUẾ; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN



A1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THANH, KIỂM TRA

THUẾ THEO QUY ĐỊNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ

38/2019/QH14.

1. Văn bản pháp luật:

- Luật quản lý thuế số 38/2019; TT80/2021; NĐ125/2020

- TT 31/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2021 quy định về áp

dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.



2. Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về quản lý Thuế

Đ137 Luật quản lý Thuế số 38:

1. Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế thì thời hiệu xử phạt là 02

năm kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.

2. Đối với hành vi trốn thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm

hình sự, hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc

tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thì thời hiệu xử

phạt là 05 năm kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.

3. Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế thì

người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền

thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn,

không thu không đúng, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước

trong thời hạn 10 năm trở về trước kể từ ngày phát hiện hành vi vi

phạm. Trường hợp người nộp thuế không đăng ký thuế thì phải nộp

đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp cho toàn bộ

thời gian trở về trước kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.



3. Kiểm tra thuế tại trụ sở Cơ quan Thuế (điều 109 Luật 38;

điều 71 –TT80)

- Căn cứ phân loại rủi ro “cao” của hồ sơ

- Kiểm tra tính đầy đủ trong hồ sơ khai thuế

- Kiểm tra để làm rõ nội dung cần bổ sung trong hồ sơ thuế

- Gửi văn bản thông báo giải trình hồ sơ trong 10 ngày làm việc



Xử lý kết quả kiểm tra

a) Trường hợp người nộp thuế đã giải trình và bổ sung thông tin, tài

liệu (lần 1 hoặc lần 2) mà chứng minh số tiền thuế đã khai là đúng

thì hồ sơ thuế được chấp nhận; hồ sơ giải trình, bổ sung thông tin

được lưu cùng hồ sơ thuế.

b) Trường hợp người nộp thuế đã giải trình và bổ sung thông tin, tài

liệu nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh nội dung khai thuế là chính

xác hoặc có những nội dung cần làm rõ thêm thì cơ quan thuế ban

hành thông báo (lần 2) theo mẫu số 03/KTT về việc người nộp thuế

có thể tiếp tục giải trình, cung cấp thêm tài liệu hoặc tự giác khai

bổ sung hồ sơ khai thuế và người nộp thuế tự chịu trách nhiệm đối

với nội dung khai bổ sung. Thời hạn giải trình, cung cấp thêm tài

liệu hoặc khai bổ sung hồ sơ khai thuế là 10 ngày làm việc kể từ

ngày cơ quan thuế ban hành thông báo. Cơ quan thuế thông báo

người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu không quá 02

lần đối với mỗi cuộc kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.



Xử lý kết quả kiểm tra

c) Hết thời hạn theo thông báo (lần 2) của cơ quan thuế mà người

nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu; hoặc không

khai bổ sung hồ sơ thuế; hoặc giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế

nhưng không chứng minh được số thuế đã khai là đúng thì cơ quan

thuế ấn định số thuế phải nộp nếu có đủ căn cứ ấn định; trong

trường hợp không đủ căn cứ ấn định số thuế phải nộp, cơ quan thuế

ban hành quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc làm cơ

sở để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo nguyên tắc quản

lý rủi ro.

d) Trường hợp người nộp thuế đã giải trình hoặc bổ sung thông tin,

tài liệu (lần 2) mà cơ quan thuế đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm

hành chính về thuế thì cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành

chính, xử lý theo quy định.



4. Kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế (điều 110 Luật 38;

điều 72 –TT80)

- NNT không giải trình được hồ sơ, không chứng minh được được

số thuế phải nộp đúng đủ (Đ71 TT80).

- Phân tích rủi ro, đánh giá việc chấp hành PL của NNT có dấu

hiệu vi phạm

- Kiểm tra trước hoặc sau khi hoàn thuế

- Kiểm tra theo kế hoạch hàng năm

- Kiểm tra với NNT chia, tách, sát nhập, hợp nhất, giải thể, phán

sản, cổ phần hóa, đóng MST, chuyển địa điểm,…



* Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế:

-

-

-

-

-

-

-

-



5. Thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế (điều 113 – Luật

quản lý thuế 38)

- Thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm PL về thuế

- Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo,…

- Kế hoạch thanh tra theo phân loại rủi ro hồ sơ thuế

- Kiến nghị của KTNN, TTNN, cơ quan khác có thẩm quyền theo

Luật thanh tra 56/2010.

- Thời hạn thanh tra thuế thực hiện theo quy định của Luật thanh

tra. Thời hạn của cuộc thanh tra được tính là thời gian thực hiện

thanh tra tại trụ sở của người nôp thuế kể từ ngày công bố quyết

định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại trụ sở của

người nộp thuế



A1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KẾ TOÁN,KIỂM TOÁN

- Khoản 5, điều 41 – Luật kế toán số 88/2015/QH13

- Nghị định 174/2016/NĐ-CP; NĐ41/2018/NĐ-CP: quy định xử

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc

lập

- TT200; TT133; TT132/2018; TT88/2021

- Các chuẩn mực Kế toán



B/ TKT THUẾ TNCN: TT111/2013; TT119/2014;

TT151/2014; TT92/2015; TT25/2018/TT-BTC; NĐ126/2020;

TT80/2021; TT40/2021 và TT100/2021 (áp dụng từ ngày

1.1.2022)

HỒ SƠ:

- Tờ khai thuế TNCN 05/KK-TNCN

- Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2022: 05/QTT-TNCN

- Hợp đồng lao động, Hợp đồng cộng tác viên, Bảng tổng hợp thu

nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế;



Sai phạm chủ yếu:

- Xác định sai kỳ kê khai và tính thuế TNCN: cư trú và

không cư trú

- Không tính đúng các khoản thu nhập chịu thuế

- Không khấu trừ 10% đối với các khoản thu nhập vãng

lai

- Không khấu trừ thuế TNCN đối với các khoản nộp thay?

- ……….



B.1/ TKT THU NHẬP CHỊU THUẾ

* Thu nhập chịu thuế: 10 khoản thu nhập chịu

thuế theo nguồn phát sinh (Điều 2 TT số 111, Điều 1,

Điều 11 TT 92)

1/ Phân biệt cư trú và không cư trú: Tiền lương,

tiền công

+ Cư trú: thu nhập toàn cầu

+ Không cư trú: PS ở Việt Nam



2) Không áp dung giảm trừ gia cảnh và ngưỡng đánh

thuế (cả cá nhân cư trú và không cư trú): 1. Kinh

doanh, 2. Đầu tư vốn, 3. Chuyển nhượng vốn, 4.

Chuyển nhượng BĐS)

3) Có áp dụng ngưỡng đánh thuế: TNCT là phần > 10 tr

(cả cư trú và không cư trú): 1. Thừa kế; 2. Nhận quà

tặng; 3.Trúng thưởng; 4. Bản quyền; 5. Nhượng quyền

thương mại.



A.2/ TKT THU NHẬP MIỄN THUẾ:

* Thu nhập miễn thuế: Điều 3 TT số 111, Điều 12 TT

92/2015/TT-BTC - 16 khoản thu nhập miễn thuế.



A.3/ TKT về tiền lương, tiền công: Tại DN X có

các nghiệp vụ như sau Anh chị hãy xác định số thuế

phải nộp khi thanh Thuế TNCN 2022:

- Lao động thời gian nhỏ hơn 1 tháng

- Lao động thử việc

- Lao động có thời gian từ 1 tháng đến 3 tháng



- Lao động từ 3 tháng trở lên

+ Có thu nhập duy nhất một nơi

+ Có thu nhập nhiều nơi

- Lao động đã nghỉ hưu:

- Lao động nước ngoài:



-TKT Thuế TNCN đối với nộp thay:

- Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số,

khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh

toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá

nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp

thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm

khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy

định.” Tại điểm đ, khoản 5, Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-

CP ngày 19/10/2021

- Lãi vay: chi trả lãi vay cho cá nhân:

- Quà tặng phải khấu trừ thuế TNCN:

- Tiền thuê nhà:



PHẦN C: TKT THUẾ GTGT

(TK 133, Chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT; TK333.1, Bảng kê

hàng hóa dịch vụ mua vào, Bảng kê hàng hóa hàng hóa, dịch

bán ra.

TT219/2013;TT119/2014;TT151/2014;TT26/2015;TT193/2015;T

T130/2016;TT173/2016;TT93/2017)

- Năm 2021: NĐ126/2020; TT80/2021( áp dụng từ ngày 1.1.2022)

- Giảm thuế GTGT: NĐ 92/2021; NĐ 15/2022( áp dụng ngày

1.2.2022)



Sai phạm chủ yếu:

- Không phân bổ thuế GTGT dùng chung

- Sai phạm về Hóa đơn mua hàng ( vi phạm điều 4 Nghị

định 125/2020)

- Xác định sai thời điểm kê khai thuế GTGT khi bán hàng.

- Nhầm lẫn giữa kê khai thuế không chịu thuế và thuế

suất 0%

- ………………



1* TKT VAT đầu ra;

+ TKT thời điểm kê khai VAT đầu ra

+ TKT các dịch hoàn thành, hàng hóa đã bàn

giao nhưng không kê khai VAT hoặc đã nhận tiền

nhưng không kê khai VAT (131,338)

+ TKT Doanh thu trên TK 511, TK515,TK 711

và Doanh thu trên tờ khai thuế GTGT.



2* TKT VAT đầu vào:

- TKT về hóa đơn (Điện tử và Hóa đơn giấy),

chứng từ nộp thuế.

+ Thanh kiểm tra về quản lý và sử dụng Hóa

đơn: NĐ125/2020; NĐ102/2021

:

-

-

-

-



+ Thanh kiểm tra về sử dụng hóa đơn không hợp

pháp:

+ Thanh kiểm tra sử dụng không hợp pháp hóa

đơn:



1/ Bên bán hàng viết hóa đơn không thông báo phát

hành hóa đơn.

Giải pháp: tracuuhoadon.gdt.gov.vn hoặc

hoadondientu.gdt.gov.vn

2/ Bên bán hàng viết hóa đơn trước thời điểm thông

báo phát hành.

Giải pháp:



3/ Bên bán sử dụng Hóa đơn bán hàng khi chưa

được phép sử dụng (chưa hết thời gian Thông báo)

4/ Bên bán sử hóa đơn khi đã bị cưỡng chế về thuế

(có thông báo hóa đơn hết hạn sử dụng)

Giải pháp:gdt.gov.vn



5/ Bên bán hàng đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh

doanh vào T12/2021

Giải pháp:

6/ Nội dung bắt buộc không giống nhau giữa các

liên của hóa đơn:

+ Ngày tháng năm

+ Tên hàng

+ Giá trị:



7. Hóa đơn sửa sai không đúng quy định:

- Tên, địa chỉ của bên mua và bên bán

+ TT32; TT39

+ TT78:

- Các nội dung khác:

+ TT32; TT39

+ TT78:



PHẦN D. TKT THUẾ TNDN:

D1- TKT DOANH THU BÁN HÀNG, DOANH THU TÀI

CHÍNH, THU NHẬP KHÁC (TK 511, TK 515, TK 711) KHI KÊ

KHAI THUẾ GTGT, DOANH THU TÍNH THUẾ TNDN. SỰ

KHÁC BIỆT GIỮAKẾ TOÁN VÀ THUẾ.

D2 - TKT VỀ CHI PHÍ: CHI PHÍ GIÁ VỐN, CHI PHÍ

TIỀN LƯƠNG, CHI PHÍ TÀI CHÍNH, CHI PHÍ QUẢN LÝ

DOANH NGHIỆP, CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI PHÍ KHÁC.



THUẾ TNDN:

TT78/2014; TT119/2014;TT151/2014; TT96/2015;

TT25/2018;

- Luật quản lý thuế số 38/2019; NĐ126/2020; TT80/20201

(1.1.2022); NĐ 125/2020/NĐ-CP; NQ406/NQ-UBTVQH15;

NĐ92/2021/NĐ-CP; NĐ132;

- Quy định của các Luật chuyên ngành: Bộ luật lao động; Luật

thương mại; Luật Doanh nghiệp,…

- Hạch toán kế toán: TT200; TT133; TT132; TT88/2020( Áp dụng

từ ngày 1.1.2021)



LỢI  NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ

LỢI
NHUẬ

N KẾ
TOÁN

=

DOANH
THU
THUẦN +

D. THU
TÀI
CHÍNH
515

-

CHI PHÍ

SXKD

632 

+641 

+642

-

CHI PHÍ
TÀI
CHÍNH
635

+

LỢI
NHUẬN
KHÁC
711
- 811
(NET)

DOANH
THU

THUẦN
=

DOANH THU – 511 
(TT 200/2014/TT-BTC: TK 511 không 
bao gồm TGTGT theo PPTT, TTTĐB,

TXK, TBVMT)

-
CÁC KHOẢN

GIẢM TRỪ
521



XÁC ĐỊNH THUẾ TNDN
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+

CÁC
KHOẢN
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CHỈNH
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-

CÁC
KHOẢN
ĐIỀU

CHỈNH
GiẢM



D1- TKT DOANH THU BÁN HÀNG, DOANH THU TÀI

CHÍNH, THU NHẬP KHÁC (TK 511, TK 515, TK 711 và CÁC

KHOẢN GiẢM TRỪ DOANH THU –TK 521) KHI KÊ KHAI

THUẾ GTGT, DOANH THU TÍNH THUẾ TNDN => DN BỊ

TRUY THU VÀ PHẠT CHẬM NỘP. ( Hóa đơn; Thời điểm kê

khai thuế GTGT; thời điểm xác định doan thu tính thuế tndn;

Hạch toán kế toán)

- Chuẩn mực Kế toán số 14

- Điều 3 TT96/2015/TT-BTC; Điều 8 TT219/2013

- Công văn số 346/TCT ngày 09/02/2022

- NĐ125/2020

- NQ406/NQ-UBTVQH15; NĐ92/2021/NĐ-CP



MỘT SỐ NHỮNG SAI PHẠM CHỦ YẾU:

1/ Biên bản giao nhận hàng không cùng kỳ với Hóa đơn

viết cho khách hàng. Hạch toán theo thời điểm viết hóa

đơn.

2/ Tạm hạch toán Doanh thu để xác định thuế TNDN

nhưng không kê khai thuế GTGT vì không thu được tiền

hoặc để đi đấu thầu.



3/ Nhận được tiền ứng của dịch vụ: Doanh nghiệp xác

định Doanh thu và tạm xác định chi phí tương ứng

(131,338) nhưng không kê khai thuế GTGT đối với một

số trường hợp

4/ Khi nào khách hàng nhận hóa đơn mới viết hóa đơn,

đã hạch toán Doanh thu, khi nào viết hóa đơn mới kê

khai thuế GTGT.



5/ TKT Doanh thu trên báo cáo tài chính và DT trên

tờ khai thuế GTGT:

+

+

+

+

+



6/ TKT Sự khác biệt giữa Kế toán và Thuế: Thu

nhập chịu thuế > Lợi nhuận kế toán

+

+

+

+



D2- TKT VỀ CHI PHÍ :CHI PHÍ GIÁ VỐN;CHI PHI NGUYÊN

VẬT LIỆU; CHI PHÍ TiỀN LƯƠNG; CHI PHÍ TÀI CHÍNH,

CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, CHI PHÍ BÁN HÀNG,

CHI PHÍ KHÁC

- Khoản 2 Điều 4 TT96/2014

- Điều 4 NĐ125

- Quy định các luật chuyên ngành.



1- TKT các khoản chi phí bị khống chế ( khoản

2, Đ4 TT96/2015; Khoản 3, Điều 14 NĐ132)

- Chi phí tiếp khách?

- Chi ăn trưa, ăn ca

- Khấu hao TSCĐ

- Lãi vay?

……



2-Thanh kiểm tra các khoản chi phí không

tương ứng

- Thời điểm xác định Doanh thu và chi phí

- Các khoản chi phí không tương ứng với Doanh

thu tính thuế.



\3- TKT các khoản chi phí vi phạm quy định luật

chuyên ngành: Bộ luật lao động; Luật thương mại; …

- Bộ luật lao động và các văn bản xử phạt hành chính:

- Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn về xử phạt

hành chính.

- Luật Doanh nghiệp và các hướng dẫn.



4- TKT Doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

+ Phát sinh giao dịch chuyển nhượng vốn, liên

doanh, liên kết

+ Chi phí lãi vay không được trừ đối với giao dịch

liên kết.

+ Giao dịch qua ngân hàng, tổ chức tín dụng khác

có dấu hiệu đáng ngờ
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