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Kính gửi:  Chính phủ 

 

Ngày 18/11/2016, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 07-NQ-TW  về chủ 

trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền 

tài chính quốc gia an toàn, bền vững, trong đó có nội dung “...Đổi mới công tác 

quản lý tài chính-ngân sách nhà nước phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, 

hỗ trợ hiệu quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;... Tăng cường tuyên truyền, 

giáo dục sâu rộng tạo thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn 

dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp về chấp hành nghĩa vụ nộp thuế,... 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài 

chính-ngân sách nhà nước và nợ công;... Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng 

Chính phủ lãnh đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về quản lý thu,...”. 

Căn cứ Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011, với 

mục tiêu tổng quát về quản lý thuế là “Xây dựng ngành thuế Việt Nam hiện đại, 

hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn 

giản, dễ hiểu, dễ thực hiện dựa trên ba nền tảng cơ bản: thể chế chính sách thuế 

minh bạch, quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản, khoa học phù hợp với 

thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao”; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 được 

Quốc hội thông qua ngày 22/6/2015; 

Bộ Tài chính đã tiến hành tổng kết, đánh giá thực tiễn tình hình thực hiện 

Luật quản lý thuế được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi  hành 

từ ngày 1/7/2007 đến nay. 

Sau khi trao đổi, xin ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan, Bộ Tài 

chính xin trình Chính phủ Đề nghị xây dựng Luật quản lý thuế (sửa đổi) như 

sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI) 

1. Tình hình thực hiện Luật quản lý thuế những năm qua 

Luật quản lý thuế được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi  

hành từ ngày 1/7/2007 và được sửa đổi, bổ sung ba lần tại: Luật số 21/2012/QH13 
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ngày 20/11/2012, có hiệu lực từ ngày 01/7/2013; Luật số 71/2014/QH13 ngày 

26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và Luật số 106/2016/QH13 ngày 

06/4/2016, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 (dưới đây gọi chung là Luật quản lý 

thuế). Sau gần 10 năm thực hiện, Luật quản lý thuế đã đạt được kết quả quan trọng 

sau: 

 

Một là, Luật quản lý thuế đã tạo khung pháp lý cơ bản, thống nhất chính 

sách quản lý thu thuế, đồng bộ với các luật thuế và thông lệ quốc tế, tạo điều kiện 

cho công tác quản lý thuế thay đổi phương thức quản lý theo cơ chế người nộp 

thuế tự tính, tự khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm về thực hiện nghĩa vụ thuế 

theo pháp luật thuế; cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế chủ yếu theo chức năng 

kết hợp một phần với quản lý theo đối tượng (tuyên truyền hỗ trợ, đăng ký, kê khai, 

kiểm tra, thanh tra, quản lý nợ thuế...) và hướng tới quản lý rủi ro dựa trên cơ sở 

thông tin về người nộp thuế. 

Các chức năng quản lý ngày càng được chú trọng về chiều sâu và chiều 

rộng, cụ thể: (i) Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ: thực hiện đa dạng hoá các hình 

thức giải đáp vướng mắc như: hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận “một cửa”, trả lời bằng 

văn bản, tổ chức tập huấn, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp. Nội dung tuyên 

truyền tương đối đa dạng, bao trùm hầu hết các sắc thuế, pháp luật quản lý thuế 

(nhất là các chính sách mới). Trang thông tin điện tử của ngành thuế liên tục được 

nâng cấp đảm bảo vận hành ổn định, hiệu quả (bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh) và 

triển khai các trang thông tin của 63 Cục thuế. Các quy trình quản lý thuế, thủ tục 

hành chính thuế được công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp, trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử ngành thuế để người nộp thuế biết 

và giám sát việc thực thi pháp luật của công chức thuế. (ii) Về công tác đăng ký 

thuế, kê khai thuế: tỷ lệ doanh nghiệp đã thực hiện kê khai thuế qua mạng năm 

2014 đạt 97%, năm 2015 đạt 99%, năm 2016 đạt 99,81%; số lượng tờ khai người 

nộp thuế nộp đúng hạn, đúng nội dung đã đạt được trên 90% (tỷ lệ tờ khai thuế 

đúng hạn năm 2015 đạt 92,68%, năm 2016 đạt 94%); tỷ lệ tờ khai thuế đã nộp trên 

tổng số tờ khai thuế phải nộp năm năm 2014 đạt 92%, 2015 đạt đến 94%, năm 

2016 đạt 96%. (iii) Về công tác kiểm tra, thanh tra: số lượng và chất lượng các 

cuộc thanh tra, kiểm tra thuế đã được cải thiện. Việc ra quyết định kiểm tra, thanh 

tra thuế cơ bản được thực hiện trên cơ sở thu thập và phân tích thông tin, đánh giá 

mức độ tuân thủ và xác định rủi ro, phân loại doanh nghiệp (qua gần 10 năm (năm 

2007 – năm 2016) đã thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế bình quân 

51.863 doanh nghiệp/năm; phát hiện truy thu và phạt qua thanh tra, kiểm tra bình 

quân 11.554,1 tỷ đồng/năm). (iv) Về công tác quản lý nợ thuế: hiệu quả công tác 

quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế được nâng cao, cụ thể trong giai đoạn vừa 

qua, mặc dù tổng nợ tăng lên về số tuyệt đối song tốc độ tăng đã có xu hướng giảm 

qua các năm, tỷ trọng nợ chờ xử lý trên tổng nợ có xu hướng giảm dần từ 22,9% 

(tại thời điểm 31/12/2009), xuống còn 4,32% (tại thời điểm 31/12/2015); tốc độ 

tăng nợ thuế đã có xu hướng giảm qua các năm: năm 2011 tăng 34,5% so với năm 

2010, năm 2012 tăng 38,1% so với năm 2011, năm 2013 tăng 37,3% so với năm 

2012, năm 2014 tăng 10,5% so với năm 2013, năm 2015 tăng 0,4% so với năm 

2014. (v) Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin: đã chú trọng đầu tư phát triển 



3 

ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ người nộp thuế trong kê khai, tính thuế và 

theo sát yêu cầu, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế, từng bước đáp ứng yêu cầu 

quản lý trong bối cảnh số lượng người nộp thuế tăng nhanh, cùng các yêu cầu về 

cải cách và hiện đại hoá quản lý thuế. 

Hai là, Luật quản lý thuế là bước tiến quan troṇg, tạo sự đồng bộ, nâng cao 

tính rõ ràng minh bạch; tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của Nhà nước, xa ̃hôị 

trong công tác quản lý thuế; tạo môi trường thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ 

pháp luật về thuế, tự giác nộp đúng, đủ, kịp thời tiền thuế vào Ngân sách Nhà 

nước. 

Ba là, Luật quản lý thuế đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để ngành thuế thực 

hiện nhiệm vụ thu đúng, thu đủ các khoản thu về thuế và các khoản thu khác thuộc 

ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu. 

Luật quản lý thuế đã quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các chủ thể 

tham gia quản lý, thu, nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. 

Qua đó, số thu về thuế được đảm bảo, ngành tài chính cơ bản hoàn thành và hoàn 

thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách nhà nước giao hàng năm (năm 20081 số 

thu đạt 430.549 tỷ đồng, năm 2009 số thu đạt 454.786 tỷ đồng, năm 2010 số thu 

đạt 588.428 tỷ đồng, năm 2011 số thu đạt 721.804 tỷ đồng, năm 2012 số thu đạt 

734.883 tỷ đồng, năm 2013 số thu đạt 828.348 tỷ đồng, năm 2014 số thu đạt 

877.697 tỷ đồng, năm 2015 số thu đạt 911.100 tỷ đồng, đến năm 2016 số thu ước 

đạt 1.014.500 tỷ đồng, tăng hơn 1,36 lần so với năm 2008). 

Bốn là, Luật quản lý thuế đã tạo tạo cơ sở để xây dựng, kiện toàn tổ chức, bộ 

máy, lực lượng quản lý thuế từng bước hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả; công 

chức thuế được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, phẩm chất, 

với định hướng phát triển nhằm ngang tầm với cơ quan thuế các nước trong khu 

vực và trên thế giới. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Luật quản lý thuế cũng đã bộc lộ những 

hạn chế, bất cập. Đáng chú ý trong số đó là: 

- Hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi phải tiếp tục bổ sung cơ sở pháp lý, phải 

tăng cường hợp tác, quản lý thuế quốc tế. Thời gian qua, Việt Nam đã ký kết nhiều 

điều ước quốc tế, hiệp định đa phương, song phương, trong lĩnh vực thuế đến nay, 

Việt Nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với 76 nước và vùng lãnh thổ, 

hiện đang nghiên cứu tham gia Diễn đàn hợp tác triển khai BEPS2. Theo đó, Luật 

quản lý thuế đã có những điểm chưa được quy định hoặc quy định không còn phù 

hợp với chuẩn mực quốc tế về quản lý thuế để tham gia, ký kết Hiệp định thuế đa 

                                           
1 Nguồn: http://www.mof.gov.vn. Số thu các năm từ 2008 đến 2014 là số quyết toán, năm 2015 và 2016 

là số dự toán. 

2 “Diễn đàn hợp tác chung triển khai Chương trình chống xói mòn cơ sở tính thuế và dịch chuyển lợi 

nhuận” do Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đề xuất, hiện đã có 85 quốc gia/vùng lãnh thổ là 

thành viên chính thức, Việt Nam tham gia với tư cách khách mời để tìm hiểu các nội dung hoạt động của 

Diễn đàn và quyết định xem việc tham gia Diễn đàn có phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế của 

nước mình hay không. 

http://www.mof.gov.vn/
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phương, triển khai BEPS3... 

- Luật chưa tạo điều kiện pháp lý đầy đủ cho việc hiện đại hoá quản lý thuế 

mà trước hết là triển khai rộng rãi, phổ biến thủ tục quản lý thuế điện tử trong bối 

cảnh phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, cách mạng công nghiệp lần thứ 

4, thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế đã có sự chuyển biến rõ rệt so 

với các năm trước. 

- Các quy định về thủ tục quản lý thuế, từ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, 

ấn định thuế đến thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, xoá nợ tiền thuế, tiền 

phạt, kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quản lý thông tin về người nộp thuế... trong 

Luật quản lý thuế hiện hành cơ bản được xây dựng theo phương thức thủ công 

truyền thống đã bộc lộ những bất hợp lý cản trở việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quy trình nghiệp vụ và tiến trình hiện đại hóa quản lý thuế. 

- Trong quá trình thực hiện quản lý thu thuế, các quy định liên quan đến 

chính sách quản lý thu theo các Luật thuế đã thay đổi hoặc ban hành mới4 chưa 

được quy định đồng bộ trong Luật quản lý thuế dẫn đến những hạn chế trong công 

tác tổ chức thu thuế. 

(Báo cáo Tổng kết thi hành Luật quản lý thuế kèm theo) 

2. Sự cần thiết ban hành Luật quản lý thuế (sửa đổi) 

Việc nghiên cứu sửa đổi Luật quản lý thuế xuất phát từ các lý do sau: 

Một là, xuất phát từ yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng mà thực tế phát triển 

kinh tế hội nhập trước mắt cũng như lâu dài đặt ra. 

Hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập quốc tế đã trở thành tất yếu trong quá 

trình phát triển của đất nước. Luật quản lý thuế hiện hành cần được sửa đổi để nội 

luật hóa đầy đủ hơn các chuẩn mực quốc tế để vừa thực hiện quản lý thuế phù hợp 

với thông lệ quốc tế, vừa góp phần cơ sở pháp lý để tham gia đàm phán các Hiệp 

định đa phương, song phương về thuế, tham gia Diễn đàn hợp tác triển khai BEPS. 

                                           
3 Để tham gia (trở thành thành viên chính thức) BEPS, Việt Nam (không phải thành viên OECD) phải 

đáp ứng điều kiện tham gia là cam kết thực hiện tối thiểu 4 chuẩn mực, thời gian và lộ trình tuỳ thuộc vào 

điều kiện và hoàn cảnh thực tế của mỗi nước để đảm bảo việc triển khai các chuẩn mực này nhất quán 

trên phạm vi toàn cầu, tránh chồng chéo và mâu thuẫn về chính sách giữa các nước. Bốn chuẩn mực này 

là: (i) Áp dụng các quy định ngăn ngừa lợi dụng Hiệp định thuế; (ii) Lập hồ sơ chứng minh giá thị trường 

và nghĩa vụ lập báo cáo liên quốc gia; (iii) Thực hiện rà soát chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế nhằm thu 

hút vốn đầu tư nhưng không phù hợp với thông lệ quốc tế; (iv) Cam kết tăng cường giải quyết tranh chấp 

về thuế theo Hiệp định thuế. 

4 Luật thuế bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 

1/1/2012 (Luật ban hành mới); Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 

17/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012 (thay thế cho Pháp lệnh thuế nhà, đất), đã phải quy định 

cả nội dung về khai thuế, tính thuế, nộp thuế trong các Luật này; các Luật sửa đổi, bổ sung các Luật thuế 

(Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng; Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi Luật thuế thu 

nhập doanh nghiệp; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập 

cá nhân, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tài nguyên; Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi Luật thuế giá 

trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt); Luật phí và lệ phí được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015, có 

hiệu lực từ ngày 1/1/2017; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016, 

có hiệu lực từ ngày 1/9/2016; Luật ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015, có hiệu 

lực từ năm ngân sách 2017... đã có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến quản lý thuế. 
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Hai là, việc sửa đổi Luật quản lý thuế tạo hành lang pháp lý cho hiện đại hóa 

hoạt động quản lý thuế, áp dụng rộng rãi phổ biến quản lý thuế điện tử, đáp ứng tốt 

hơn yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị 

quyết của Hội nghị Trung ương 5 Khoá 12. 

Luật quản lý thuế hiện hành, mặc dù đã được sửa đổi bổ sung ba lần, tạo tiền 

đề áp dụng quản lý thuế điện tử5 song chưa đảm bảo được cơ sở pháp lý cho việc 

chuyển hẳn sang áp dụng rộng rãi phổ biến. Trước sự phát triển nhanh của nền 

kinh tế, hội nhập quốc tế, hoạt động mua bán bằng phương thức điện tử phát triển 

với tốc độ ngày càng nhanh6, việc khai thuế, đăng ký nộp thuế điện tử của các 

doanh nghiệp đã được áp dụng phổ biến7, 100% doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu 

nhập khẩu đều đã thực hiện các thủ tục hải quan điện tử8, hạ tầng công nghệ thông 

tin của cơ quan thuế đã đảm bảo kết nối từ Tổng cục (cấp trung ương) tới 63 Cục 

thuế và gần hết các Chi cục thuế trên cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 

đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-20209 

thúc đẩy việc sử dụng thanh toán điện tử, giảm sử dụng tiền mặt trong các giao 

dịch thanh toán giữa cá nhân, doanh nghiệp và Chính phủ, đến đầu năm 2017, cả 

nước đã có hơn 43,9 triệu thuê bao 3G và hơn 9,3 triệu thuê bao Internet băng 

thông rộng cố định, hiện tại các nhà mạng (Viettel, Vinaphone, Mobiphone) đang 

triển khai cung cấp dịch vụ mạng 4G thay thế cho mạng 3G trên cả nước. Theo đó, 

cần thiết sửa đổi Luật quản lý thuế hướng tới mục tiêu tạo khung pháp lý để áp 

dụng phổ biến quản lý thuế điện tử phục vụ có hiệu quả sự phát triển của hoạt động 

kinh tế trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của giai đoạn mới. 

Ba là, từ yêu cầu của cải cách hành chính, cải cách thủ tục quản lý thuế 

hướng tới hoạt động quản lý thuế thống nhất, công khai, minh bạch, đơn giản, dễ 

hiểu, dễ thực hiện hơn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả, hiệu lực 

công tác quản lý thuế để phòng, chống trốn thuế, thất thu và nợ thuế. 

                                           
5 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử 

trong lĩnh vực thuế, bao gồm: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và tiếp nhận các hồ sơ, văn 

bản khác của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử. 

6 Theo đánh giá của đại diện công ty Nielsen (công ty nghiên cứu thị trường), thị trường thương mại điện 

tử Việt Nam năm 2016 trị giá lên tới 4 tỷ USD (tương đương gần 100.000 tỷ đồng) với tốc độ tăng trưởng 

hàng năm lên tới 22%. Việt Nam có dân số 91 triệu người, 45% dân số đã tiếp cận Internet, 28% người sử 

dụng Internet đã tiếp cận thương mại điện tử, trung bình mỗi người Việt sử dụng Internet chi 160 USD 

cho thương mại điện tử một năm. Trong 5 năm tới, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam có 

thể đạt 10 tỷ USD. 

7 Ngành thuế đã đẩy mạnh kê khai, nộp thuế điện tử thông việc kết nối hệ thống ứng dụng ngành thuế với 

các nhà cung cấp dịch vụ kê khai thuế qua mạng Internet (T-VAN). Kết quả tính đến hết tháng 3/2017, 

trong số 581.875 doanh nghiệp đang hoạt động thì có 576.056 doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 99%) đã thực 

hiện khai thuế điện tử và 565.099 doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 97%) đã thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử 

tại các Ngân hàng thương mại. 

8 Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam năm 2016 khoảng 360 tỷ USD được thực hiện thông qua 

gần 73.000 doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, với khoảng 4,69 triệu tờ khai hải quan xuất 

khẩu, 5,04 triệu tờ khai hải quan nhập khẩu và được khai toàn bộ bằng phương thức điện tử. Trong đó, 

khoảng 95-97% kim ngạch nhập khẩu (khoảng 174 tỷ USD) là nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất, 

kinh doanh trong nước. 

9 Tại Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016. 
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Thời gian qua, cải cách hành chính mà trước hết là cải cách thủ tục hành 

chính trong các hoạt động quản lý nhà nước trong đó có cải cách thủ tục quản lý 

thuế đã được thực hiện và thu được kết quả tích cực. Cải cách thủ tục quản lý thuế 

những năm qua đã mang lại hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế, góp phần giảm thời 

gian và chi phí thủ tục, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp đồng thời góp phần 

thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (đã rà soát và cắt giảm 63 thủ tục hành 

chính, đơn giản hoá 262 thủ tục hành chính, giảm tần suất kê khai, nộp thuế GTGT 

đối với người nộp thuế có quy mô vừa và nhỏ, giảm 420/537 giờ nộp thuế/năm, 

tương ứng giảm được hơn 7.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ/năm cho người nộp 

thuế...). Các kết quả ấy cần được phải được củng cố, phát triển bằng pháp luật. 

Luật quản lý thuế sửa đổi nhằm hướng tới mục tiêu quan trọng này. 

Bốn là, để tạo môi trường pháp luật thống nhất và đồng bộ áp dụng trong 

nền kinh tế và khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật quản lý thuế hiện hành. 

Từ ngày Luật quản lý thuế ban hành đến nay, có nhiều Luật thuế và các Luật 

khác liên quan đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới, đòi hỏi Luật quản lý 

thuế phải sửa đổi để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các Luật, như: Luật 

thuế bảo vệ môi trường, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật số 

31/2013/QH13 sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng; Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi Luật thuế thu 

nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật 

thuế tài nguyên; Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng, Luật 

thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13, Luật thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Luật hải quan số 54/2014/QH13, Luật kế toán 

số 88/2015/QH13, Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, Luật đầu tư số 

67/2014/QH13; Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Luật phá sản số 

51/2014/QH13; Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13; Luật căn cước công dân số 

59/2014/QH13, Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13...; đồng thời phải sửa 

đổi, bổ sung những quy định trong Luật quản lý thuế để khắc phục những hạn chế, 

bất cập trong quá trình thực hiện gần 10 năm qua. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA 

ĐỔI) 

1. Quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng Luật quản lý thuế (sửa 

đổi) là đổi mới toàn diện hoạt động quản lý thuế nhằm xây dựng ngành thuế Việt 

Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, công tác quản lý thuế thống nhất, công khai, 

minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện dựa trên ba nền tảng cơ bản: thể chế 

chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản, khoa học 

phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính; ứng dụng 

công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao. 

2. Tạo nền tảng pháp luật thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 

2011-2020 được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI và đã được 

nêu tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt 

Nam; Chiến lược phát triển tài chính, chiến lược cải cách hệ thống thuế đã được 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời khắc phục các vướng mắc 
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phát sinh trong quá trình thực hiện Luật quản lý thuế; tháo gỡ bất cập, chồng chéo 

trong hệ thống pháp luật quản lý thuế và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các 

pháp luật liên quan; bảo đảm tính khả thi, minh bạch và thuận lợi cho tổ chức thực 

hiện. 

3. Sửa đổi, bổ sung những quy định nhằm góp phần phục vụ chiến lược hội 

nhập quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước đã đề ra; phù hợp 

với các chuẩn mực quốc tế về thuế và chuẩn bị cơ sở pháp luật để phục vụ hội 

nhập trong giai đoạn tới. 

4. Đổi mới các nội dung và các điều luật theo hướng gia tăng các quy định 

nhằm cải cách thủ tục hành chính; cải cách thủ tục quản lý thuế theo hướng đơn 

giản, rõ ràng, công khai, thuận tiện, thống nhất, đảm bảo phù hợp với chuẩn mực 

quốc tế, thực hiện quản lý thuế điện tử, tạo môi trường thuận lợi cho người nộp 

thuế tuân thủ pháp luật về thuế, tự giác nộp đúng, đủ, kịp thời tiền thuế vào Ngân 

sách Nhà nước. 

5. Nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động quản lý thuế để phòng, 

chống trốn thuế, thất thu và nợ thuế; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà 

nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan với cơ quan thuế trong việc thực hiện 

pháp luật về thuế và quản lý thuế. 

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 

(SỬA ĐỔI) 

1. Phạm vi điều chỉnh 

- Luật quản lý thuế (sửa đổi) quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản 

thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế và cơ quan khác của 

nhà nước thu theo quy định của pháp luật.  

- Giải thích rõ về các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan 

quản lý thuế và cơ quan khác của nhà nước thu theo quy định của pháp luật bao 

gồm: 

+ Các khoản thuế theo quy định của các Luật thuế. 

+ Các khoản phí, lệ phí theo quy định của Luật phí và lệ phí. 

+ Các khoản thu theo quy định của pháp luật về đất đai, như: tiền sử dụng 

đất; tiền thuê đất; tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiền bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa. 

+ Các khoản thu theo quy định của pháp luật chuyên ngành khác, như: lợi 

nhuận còn lại của doanh nghiệp nhà nước sau khi phân phối theo quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp; thu cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật 

khoáng sản; tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính; tiền sử dụng khu vực biển để 

nhận chìm theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường và hải đảo... 

2. Đối tượng áp dụng 

Luật quản lý thuế (sửa đổi) sẽ áp dụng đối với các đối tượng sau: 

1. Người nộp thuế, gồm: (i) tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo quy 
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định của pháp luật về thuế; (ii) tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các khoản thu 

khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế và cơ quan khác của nhà 

nước thu theo quy định của pháp luật; (iii) tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; tổ chức, 

cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế. 

2. Cơ quan quản lý thuế gồm: (i) cơ quan quản lý thuế (cơ quan thuế, cơ 

quan hải quan); (ii) cơ quan khác của nhà nước quản lý thu các khoản thu khác 

thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật (thu phí, lệ phí, tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính...). 

3. Công chức quản lý thuế gồm công chức thuế, công chức hải quan. 

4. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện 

pháp luật về thuế. 

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY 

DỰNG LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI) 

1. Về phạm vi điều chỉnh 

a) Xác định vấn đề 

Tại Điều 1 Luật quản lý thuế quy định về phạm vi điều chỉnh như sau: “Luật 

này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà 

nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật”. 

Theo quy định hiện hành, phạm vi điều chỉnh chỉ quy định quản lý và thu 

các khoản thuộc NSNN. Tuy nhiên, thực tiễn phát sinh đòi hỏi ngoài các khoản 

phải thu NSNN thì còn phải thu các khoản khác ngoài ngân sách nhà nước. Một 

trong các khoản đó là các khoản bảo hiểm mang tính chất bắt buộc đối với đơn vị 

sử dụng lao động vì hiện nay trước yêu cầu của xã hội là phải cải cách thủ tục hành 

chính một cách mạnh mẽ, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế thì cơ quan thuế tiến 

hành quản lý thu thuế và BHXH là phù hợp với xu thế hiện nay trên thế giới như: 

một số quốc gia ở Châu Âu đã và đang thực hiện mô hình này trong đó có 

Macedonia đã chuyển đổi thành công mô hình cơ quan thuế thu cả BHXH. Do đó, 

phạm vi theo quy định hiện hành không còn phù hợp với tình hình mới. Nên quy 

định việc quản lý thu các khoản khác không thuộc NSNN trong đó có các khoản 

bảo hiểm mang tính chất bắt buộc đối với đơn vị sử dụng lao động là phù hợp. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

- Nhằm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người nộp thuế và đóng BHXH; cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính như 

đơn vị sử dụng lao chỉ khai và nộp thuế và BHXH tại một cơ quan  thay vì hai cơ 

quan như trước đây; 

- Rút ngắn nhiều thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho đơn vị sử dụng 

lao động như giảm thời gian kê khai thuế và BHXH. Trước đây, một đơn vị sử 

dụng lao động phải mất thời gian kê khai thuế cho cơ quan thuế và BHXH cho cơ 

quan BHXH thì nay, đơn vị sử dụng lao động chỉ cần khai thuế và BHXH trên 

cùng một tờ khai và nộp cho cơ quan thuế; 

- Cải thiện môi trường kinh doanh; giảm thiểu việc thanh tra kiểm tra việc 
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khai và nộp thuế và BXHH của đơn vị sử dụng lao động; Minh bạch hoá thủ tục 

hành chính và tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp; 

- Nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH. 

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

- Giải pháp 1: Giữ như hiện hành nhưng cơ quan thuế và cơ quan BHXH 

thực hiện phối hợp quản lý và thu BHXH theo quy chế phối hợp đã ký giữa Tổng 

cục Thuế và BHXH Việt Nam. 

- Giải pháp 2: Cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ thu các khoản bảo hiểm 

mang tính chất bắt buộc đối với đơn vị sử dụng lao động. 

d) Đánh giá tác động của các giải pháp và kiến nghị lựa chọn 

• Giải pháp 1: 

- Tác động tích cực: Việc quản lý thuế và quản lý thu BHXH vẫn do hai cơ 

quan tiến hành, tuy nhiên thông qua sự phối hợp trong công tác quản lý chung như: 

trao đổi thông tin đơn vị sử dụng lao động, trao đổi kết quả kiểm tra đã góp phần 

mở rộng được đối tượng tham gia BHXH và giảm nợ BHXH thông qua trao đổi 

kết quả thanh tra của cơ quan thuế. 

- Tác động tiêu cực:  

+ Việc phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan BHXH thời gian qua đã có 

những kết quả nhất định, tuy nhiên, vẫn chưa đạt như mong muốn của sự phối hợp. 

Nguyên nhân là do giữa thuế và BHXH hiện nay còn có nhiều sự khác biệt như: 

thời gian khai, nộp; căn cứ tính thuế TNCN và căn cứ tính BHXH… Vì còn có 

nhiều sự khác biệt như vậy tác động dẫn đến sự phối hợp không thể triệt để và 

chưa đạt hiệu quả mong muốn.  

+ Thực tế cho thấy, số liệu năm 2016, số lượng đơn vị sử dụng lao động do 

cơ quan Thuế quản lý vào khoảng gần 600.000 đơn vị cao hơn nhiều so với số 

lượng đơn vị sử dụng lao động do cơ quan BHXH quản lý khoảng hơn 300.000 

đơn vị. 

+ Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì hiện nay tỷ lệ 

người tham gia BHXH ở Việt Nam hiện vẫn rất thấp, cụ thể có 54 triệu lao động 

trong đó chỉ hơn 13 triệu lao động tham gia đóng BHXH. 

• Giải pháp 2:  

- Tác động tích cực:  

+ Cải cách được thủ tục hành chính một cách mạnh mẽ, giảm chi phí tuân 

thủ cho đơn vị sử dụng lao động do: (i) Giảm số lượng tờ khai phai nộp cho cơ 

quan nhà nước. Thay vì phải nộp hai tờ khai thuế và BHXH nộp cho hai cơ quan 

khác nhau thì nay chỉ cần nộp một tờ khai; (ii) Giảm thời gian khai thuế do các chỉ 

tiêu trên các tờ khai đã được giảm bớt do việc hợp nhất tờ khai thuế và tờ khai 

BHXH; (iii) Giảm chi phí khai và nộp cho đơn vị sử dụng lao động; (iv) Sử dụng 

chung mã số thuế của đơn vị sử dụng lao động làm mã quản lý thuế và quản lý 

BHXH, và mã số thuế của cá nhân làm mã để quản lý BHXH, sổ BHXH, thẻ 
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BHYT, giảm số lượng mã mà cá nhân và đơn vị sử dụng lao động sử dụng để khai 

và nộp thuế BHXH góp đơn giản hóa trong công tác quản lý cũng như khai, nộp 

thuế và BHXH. 

+ Giảm chi phí quản lý của cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể: (i) Thực hiện 

theo giải pháp này thì chỉ còn một đầu mối là cơ quan thuế thực hiện công tác 

thanh tra, kiểm tra đơn vị sử dung lao động trong thực hiện chính sách pháp luật 

thuế và BHXH; (ii) Tận dụng được chi phí nguồn lực sẵn có của cơ quan thuế như: 

cơ sở hạ tầng ngành thuế trong công tác quản lý thuế, hệ thống công nghệ thông tin 

tập trung hiện đại, tổ chức bộ máy của cơ quan thuế các cấp đủ đáp ứng việc quản 

lý thuế và BHXH của đơn vị sử dụng lao động và cá nhân người lao động. 

+ Cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam 

- Tác động tiêu cực: Trong thời gian đầu chuyển đổi sáp nhập chức năng thu 

BHXH vào cơ quan thuế thì cơ quan thuế cần phải nắm vững về nghiệp vụ thu 

BHXH, tổ chức sắp xếp lại bộ máy hai cơ quan, số lượng lao động điều chuyển sau 

khi chuyển đổi mô hình. 

• Lựa chọn giải pháp: Lựa chọn giải pháp 2: Cơ quan thuế thực hiện nhiệm 

vụ thu các khoản bảo hiểm mang tính chất bắt buộc đối với đơn vị sử dụng lao 

động. 

2. Về nội dung quản lý thuế 

a) Xác định vấn đề 

Điều 3 Luật quản lý thuế quy định nội dung quản lý thuế như sau: 

“1. Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế.  

2. Thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế.  

3. Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt.  

4. Quản lý thông tin về người nộp thuế. 

5. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế. 

6. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 

7. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế.  

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế.” 

Theo quy định nêu trên thì công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuê chỉ bao 

gồm xóa nợ tiền thuế, tiền phạt và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 

Thực tế công tác quản lý nợ thuế còn bao gồm nội dung về gia hạn nộp thuế, miễn 

tiền chậm nộp, không tính tiền chậm nộp, nộp dần tiền thuế nợ. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Phản ánh đầy đủ các công việc phải làm của công chức làm công tác quản lý 

nợ và cưỡng chế nợ thuế. 

c) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

Để bao quát đầy đủ các nội dung quản lý thuế về quản lý nợ thuế, đề xuất bổ 
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sung thêm vào Khoản 3 Điều 3 Luật Quản lý thuế như sau: “3. Xoá nợ tiền thuế, 

tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; gia 

hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ.” 

d) Đánh giá tác động của giải pháp  

 - Tác động tích cực: Phản ánh đầy đủ các nội dung quản lý thuế về quản lý 

nợ thuế. 

- Tác động tiêu cực: Không có. 

3. Thay đổi căn bản phương thức thực hiện thủ tục quản lý thuế, từ 

phương thức truyền thống, bán điện tử sang phương thức điện tử 

a) Xác định vấn đề 

• Văn bản pháp quy hiện hành về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

- Tại Điều 40 tại Luật giao dịch điện tử 51/2005/QH11 quy định về nguyên 

tắc tiến hành giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước như sau: 

“5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn phương thức giao dịch với 

cơ quan nhà nước nếu cơ quan nhà nước đó đồng thời chấp nhận giao dịch theo 

phương thức truyền thống và phương tiện điện tử, trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác. 

6. Khi tiến hành giao dịch điện tử, cơ quan nhà nước phải quy định cụ thể 

về: 

a) Định dạng, biểu mẫu của thông điệp dữ liệu; 

b) Loại chữ ký điện tử, chứng thực chữ ký điện tử trong trường hợp giao 

dịch điện tử cần có chữ ký điện tử, chứng thực chữ ký điện tử; 

c) Các quy trình bảo đảm tính toàn vẹn, an toàn và bí mật của giao dịch 

điện tử. 

7. Việc cung cấp dịch vụ công của cơ quan nhà nước dưới hình thức điện tử 

được xác lập trên cơ sở quy định của cơ quan đó nhưng không được trái với quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.” 

- Tại Điều 19 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định về hiện đại hóa 

công tác quản lý thuế như sau: 

“1. Công tác quản lý thuế được hiện đại hóa về phương pháp quản lý, thủ 

tục hành chính, bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, áp dụng rộng rãi công nghệ tin 

học, kỹ thuật hiện đại trên cơ sở dữ liệu thông tin chính xác về người nộp thuế để 

kiểm soát được tất cả đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế; bảo đảm dự báo 

nhanh, chính xác số thu của ngân sách nhà nước; phát hiện và xử lý kịp thời các 

vướng mắc, vi phạm pháp luật về thuế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản 

lý thuế. 

2. Nhà nước bảo đảm đầu tư, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát 

triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến để áp dụng phương pháp quản lý 

thuế hiện đại; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, thực hiện giao 

dịch điện tử và quản lý thuế điện tử; đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thanh toán 
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thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác để từng bước 

hạn chế các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt của người nộp thuế. Chính phủ 

ban hành chính sách về hiện đại hóa quản lý thuế.” 

- Tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật quản lý thuế bổ sung quy định tại khoản 10 Điều 7 Luật quản lý thuế 

quy định về nghĩa vụ của người nộp thuế như sau: 

“10. Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở 

hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ 

quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về 

giao dịch điện tử. 

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.” 

Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; 

Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện 

tử trong hoạt động tài chính và Nghị định số 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

Nghị định 27/2007/NĐ-CP; 

Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP 

bổ sung các quy định riêng đối với hóa đơn điện tử; Nghị định thay thế Nghị định 

27/2007/NĐ-CP hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính. 

Như vậy hiện nay đã có quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

Tuy nhiên, tại các văn bản pháp quy hiện hành chưa quy định việc áp dụng phương 

thức này là bắt buộc đối với tất cả người nộp thuế (tổ chức, cá nhân, hộ kinh 

doanh); đồng thời các quy định còn mang tính nguyên tắc chung, chưa cụ thể để 

tạo tiền để triển khai đồng bộ nhằm thay đổi phương thức quản lý thuế.  

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Luật quản lý thuế hiện hành được xây dựng trên cơ sở thực hiện thủ tục quản 

lý thuế theo phương thức truyền thống (thủ công) từ khâu đăng ký thuế, khai thuế 

đến nộp thuế. Luật quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung ba lần (Luật 21 năm 2012, 

Luật 71 năm 2014 và Luật 106 năm 2016) đã bước đầu tạo tiền đề để áp dụng quản 

lý thuế điện tử, tuy nhiên chưa đủ cơ sở pháp lý để chuyển hoàn toàn sang quản lý 

thuế theo phương thức điện tử. Do đó, cần thiết bổ sung tại Luật quản lý thuế các 

quy định cụ thể yêu cầu thủ tục hành chính thuế được thực hiện bằng phương thức 

điện tử, cơ quan thuế quản lý thuế trên cơ sở dữ liệu điện tử do người nộp thuế 

chuyển tới. 

c) Các giải pháp đề xuất  

- Giải pháp 1: Bổ sung phương thức giao dịch điện tử giữa người nộp thuế 

với cơ quan thuế khi thực hiện thủ tục hành chính thuế tại các điều của Luật quản 

lý thuế quy định về thủ tục hành chính thuế. Theo đó, trong từng thủ tục tồn tại 

đồng thời 2 phương thức truyền thống và phương thức điện tử. Cụ thể bổ sung quy 

định về giao dịch điện tử đối với các nghiệp vụ: Đăng ký thuế (Điều 24) , khai thuế 

(Điều 32), nộp thuế (Điều 44), hoàn thuế (Điều 59), miễn, giảm thuế (Điều 63),... 
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- Giải pháp 2: Bổ sung 01 Chương tại Luật quản lý thuế quy định tất cả các 

quy định liên quan đến giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thay thế Điều 19 Luật 

Quản lý thuế số 78/2006/QH11 về Hiện đại hóa công tác quản lý thuế. 

Trong đó điểm thay đổi căn bản so với hiện hành là bổ sung quy định cơ 

quan thuế phải xây dựng được “Trung tâm xử lý dữ liệu trong giao dịch điện tử”. 

Trung tâm xử lý dữ liệu là nơi tiếp nhận, kiểm soát hồ sơ thuế (đăng ký thuế, khai 

thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế…) và kiểm tra tự động, trả thông báo tự 

động cho NNT. Cơ quan thuế địa phương có trách nhiệm xử lý các vấn đề vướng 

mắc do không thể xử lý tự động; xác minh thông tin theo yêu cầu; tập trung vào 

chức năng quản lý người nộp thuế như thanh tra, kiểm tra, cưỡng chế nợ... Qua 

khảo sát kinh nghiệm quốc tế thì có khá nhiều nước đang áp dụng mô hình Trung 

tâm xử lý dữ liệu nhằm giảm công tác xử lý thủ công của cán bộ thuế, cán bộ thuế 

tập trung vào các công tác nghiệp vụ khác như kiểm tra, thanh tra, xác minh thông 

tin... Trong khu vực Đông nam Á thì có Thái Lan và Philipinne có xây dựng Trung 

tâm xử lý dữ liệu trung tâm (quốc gia và các vùng).  

Đề xuất đề cương dự thảo Chương quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh 

vực thuế như sau: 

Chương…: Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

Điều…Nguyên tắc tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

[Điều này quy định các nguyên tắc chung trong khi tham gia giao dịch điện 

tử trong lĩnh vực thuế: nguyên tắc về xác thực, nguyên tắc sử dụng chứng từ điện 

tử, nguyên tắc về chuyển đổi chứng từ điện tử, chi tiết các thủ tục hành chính thuế 

được thực hiện bằng giao dịch điện tử] 

Điều…Điều kiện tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

[Điều này quy định về các điều kiện cụ thể về ứng dụng CNTT, về các điều 

kiện xác thực… để các đối tượng có thể tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực 

thuế] 

Điều ... Các đối tượng tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

[Điều này quy định về các chủ thể, vai trò của từng chủ thể trong thực hiện 

giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế: Cơ quan thuế, người nộp thuế, các đối tượng 

khác: Các cơ quan quản lý Nhà nước khác; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

tra cứu, xác minh thông tin chứng từ điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác 

(trong phạm vi pháp luật cho phép); Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký 

số công cộng và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông] 

Điều… Trách nhiệm của người nộp thuế và các đối tượng khác có liên quan 

tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

[Điều này quy định cụ thể trách nhiệm của NNT, tổ chức trung gian, đại lý 

thuế… trong việc thực hiện thủ tục, tiếp nhận các thông báo của cơ quan thuế; sử 

dụng các chứng từ thuế điện tử… 

Giao Bộ Tài chính quy định về: trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch điện tử 

trong lĩnh vực thuế và trình tự thực hiện cụ thể giao dịch điện tử trong việc thực 
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hiện các thủ tục hành chính thuế.] 

Điều… Trách nhiệm của cơ quan thuế về giao dịch điện tử trong lĩnh vực 

thuế 

[Điều này quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc hỗ trợ, 

hướng dẫn NNT trong giao dịch điện tử; xây dựng các quy trình, thủ tục liên quan 

đến giao dịch điện tử; xây dựng ứng dụng CNTT để triển khai việc giao dịch điện 

tử trong lĩnh vực thuế; ] 

Điều… Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước khác tham gia giao 

dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

[Điều này quy định giao dịch điện tử giữa các cơ quan quản lý nhà nước với 

cơ quan thuế trong việc liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuế điện tử cho 

NNT là cá nhân, doanh nghiệp: trách nhiệm phải thực hiện điện tử; sử dụng chứng 

từ, thông tin điện tử, giao dịch bằng phương thức điện tử và tính pháp lý; chia sẻ, 

trao đổi thông tin điện tử...] 

Điều… Xây dựng Trung tâm xử lý dữ liệu trong giao dịch điện tử 

[Điều này quy định nguyên tắc xây dựng Trung tâm xử lý dữ liệu, trong đó 

cụ thể quyền hạn, trách nhiệm, tổ chức của Trung tâm xử lý dữ liệu trong giao dịch 

điện tử. 

Trung tâm xử lý dữ liệu trong giao dịch điện tử thực hiện các nhiệm vụ sau:  

Tiếp nhận các dữ liệu đăng ký, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế… của người nộp 

thuế gửi đến cơ quan thuế. Kiểm soát và trả thông báo về tình hình xử lý, tiếp nhận 

hồ sơ của NNT một cách tự động. Phân tích, hỗ trợ đưa ra các thông báo tự động 

về việc đôn đốc người nộp thuế khai thuế, nộp thuế; thông báo kết quả xử lý các hồ 

sơ của NNT (hồ sơ hoàn, hồ sơ miễn giảm…)] 

d) Đánh giá tác động của các giải pháp và kiến nghị lựa chọn 

Với mục tiêu thay đổi căn bản phương thức thực hiện thủ tục quản lý thuế, 

từ phương thức truyền thống, bán điện tử sang phương thức điện tử, tạo nền tảng 

cơ sở pháp lý đầy đủ, tổng thể tại Luật, đề xuất thực hiện theo Phương án 2: Quy 

định 01 chương về các quy định liên quan đến “giao dịch điện tử trong lĩnh vực 

thuế”. 

Việc triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế có tác động giảm chi 

phí xã hội trong thực hiện thủ tục hành chính. Tạo thuận lợi cho người nộp thuế 

thực hiện thủ tục hành chính thuế, làm giảm các chi phí hành chính của doanh 

nghiệp như: chi phí in tờ khai giấy, chi phí đi lại khi thực hiện nộp tờ khai, nộp 

thuế và thực hiện các thủ tục hành chính khác. Đồng thời giảm chí phí lưu trữ của 

cơ quan thuế trong lưu các thông tin của người nộp thuế; chi phí nhập liệu các 

thông tin người nộp thuế kê khai... Bên cạnh đó, thúc đẩy các cơ quan nhà nước 

khác thực hiện giao dịch điện tử, kết nối thông tin điện tử với cơ quan thuế để hiện 

đại hóa công tác quản lý nhà nước của từng ngành, lĩnh vực nói riêng và tiến tới 

xây dựng Chính phủ điện tử nói chung.  

Tuy nhiên, để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thì việc sử 

dụng chữ ký số là biện pháp hữu hiệu và tin cậy nhất trong việc xác thực chứng từ 
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điện tử. Về chi phí cho việc khởi tạo và sử dụng chữ ký số hiện nay như sau:  Các 

tổ chức, cá nhân khi sử dụng chữ ký số công cộng phải trả phí ban đầu trung bình 

500.000 đ/thiết bị ký số và phí thuê bao chứng thư số hàng năm theo 3 mức giá 

(tính trung bình): cá nhân 400.000 đ/người/năm, cá nhân thuộc doanh nghiệp 

450.000 đ/người/năm, doanh nghiệp 1.000.000 đ/tổ chức/năm. Ngoài ra còn có chi 

phí xác thực chữ ký: xác thực bằng tin nhắn điện thoại (SMS) 800 đồng/tin. Nếu sử 

dụng mã xác thực sinh ngẫu nhiên bằng Token key: 250.000 đ/thiết bị và sử dụng 

thiết bị không hạn chế thời gian.  

Như vậy, việc sử dụng chữ ký số để giao dịch điện tử với cơ quan thuế là 

khả thi đối với những người nộp thuế thuộc diện khai và nộp thuế thường xuyên. 

Đối với những đối tượng không thường xuyên kê khai, nộp thuế (ví dụ nộp lệ phí 

trước bạ, các khoản thu về đất đai...) thì sẽ cần nghiên cứu để áp dụng hình thức 

ký xác nhận đơn giản và tiết kiệm hơn. 

4. Tiếp tục đơn giản hóa  thủ tục đăng ký thuế 

a) Xác định vấn đề 

Theo Luật Quản lý thuế hiện hành, một số vấn đề bất cập, không còn phù 

hợp với thực tiễn, gồm: 

- Điều 21 “Đối tượng đăng ký thuế”: Chưa có quy định riêng cho đối tượng 

là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp vì 

đối tượng này đã thực hiện đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp mà không thực hiện theo quy định của Luật Quản lý 

thuế. Hiện nay cơ quan thuế đã kết nối điện tử với cơ quan đăng ký kinh doanh để 

thực hiện thủ tục này theo cơ chế 1 cửa và tự động tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.   

- Điều 23 “Hồ sơ đăng ký thuế”: Đang quy định hồ sơ đăng ký thuế khá chi 

tiết cho từng đối tượng đăng ký thuế, tuy nhiên chưa cập nhật những loại giấy tờ 

mới được ban hành tại Luật ban hành sau như thẻ căn cước công dân (thay thế cho 

chứng minh thư nhân dân)... Hơn nữa hiện nay các cơ quan quản lý nhà nước đã có 

sự kết nối chia sẻ thông tin tự động về các cơ sở dữ liệu liên quan đến doanh 

nghiệp và cá nhân, do đó không cần thiết yêu cầu người nộp thuế phải nộp các tài 

liệu này cho cơ quan thuế khi đăng ký thuế.  

- Điều 26 “Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế”:  

+ Thứ nhất, Khoản 1 Điều 26 đang quy định thời gian giải quyết hồ sơ đăng 

ký thuế để cấp mã số thuế là 10 ngày làm việc, thời gian giải quyết hồ sơ cấp lại 

Giấy chứng nhận đăng ký thuế là 5 ngày làm việc. Trong thực tế, để cải cách thủ 

tục hành chính thuế, tại Thông tư 95/2016/TT-BTC đã rút ngắn thời gian giải quyết 

hồ sơ của cơ quan thuế là 3 ngày làm việc (đối với hồ sơ đăng ký thuế để cấp mã 

số thuế) và 2 ngày làm việc (đối với hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế). 

Vì vậy, cần phải sửa lại thời gian quy định tại Luật Quản lý thuế cho phù hợp với 

thực tế đã triển khai hiện nay. 

+ Thứ hai, Khoản 2 Điều 26 đang quy định các thông tin trên giấy chứng 

nhận đăng ký thuế như số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với 
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tổ chức, cá nhân kinh doanh; số, ngày, tháng, năm của quyết định thành lập đối với 

tổ chức không kinh doanh hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với 

cá nhân không kinh doanh;… việc quy định thông tin chi tiết tại Luật Quản lý thuế 

sẽ rất khó thay đổi khi pháp luật có liên quan sửa đổi. Vì vậy, đề xuất bỏ khoản này 

tại Luật Quản lý thuế để hướng dẫn tại văn bản hướng dẫn riêng về đăng ký thuế 

(Thông tư 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính đã có quy định chi tiết về mẫu Giấy 

chứng nhận đăng ký thuế). 

- Thông lệ quốc tế: Thông lệ chung của nhiều nước trên thế giới là đơn giản 

hóa thủ tục đăng ký thuế cho người nộp thuế, chỉ yêu cầu người nộp thuế khai báo 

những thông tin ngắn gọn, cần thiết nhất cho công tác quản lý thuế như: Tên, địa 

chỉ, thông tin liên hệ của người nộp thuế; địa vị pháp lý; thông tin về đăng ký kinh 

doanh; loại hình kinh doanh; năm tài chính; doanh thu năm thực tế hoặc dự tính; 

các loại thuế phải đóng... Các dữ liệu đăng ký thuế được khai theo mẫu quy định. 

Cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế và chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế. 

Cụ thể quy định về đăng ký thuế ở một số nước như sau: 

+ Trung Quốc: Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế trong vòng 30 

ngày sau khi được cấp giấy phép kinh doanh. Tờ khai đăng ký thuế gồm các nội 

dung: Tên doanh nghiệp, số CMND của người đại diện, địa chỉ, loại hình đăng ký, 

phương pháp kế toán, loại hình sản xuất kinh doanh, phạm vi sản xuất kinh doanh, 

vốn đăng ký/vốn đầu tư, thời gian sản xuất kinh doanh, thông tin liên lạc của người 

phụ trách tài chính… Thông thường, người nộp thuế phải nộp bản cứng của tờ khai 

đăng ký thuế, tuy nhiên, một số cơ quan thuế địa phương có thể yêu cầu nộp bản 

điện tử. Thông thường, cơ quan thuế sẽ xử lý và cấp cho người nộp thuế giấy 

chứng nhận đăng ký thuế vào ngày mà hồ sơ đăng ký thuế được nộp. Người nộp 

thuế nộp đăng ký thuế muộn hơn thời gian quy định sẽ bị nộp phạt (mức cao nhất 

lên đến 10.000 NDT). 

+ Ấn Độ: Tờ khai đăng ký thuế có thể thực hiện qua mạng nhưng vẫn bắt 

buộc gửi kèm bản cứng có chữ ký cùng các giấy tờ liên quan. Cơ quan thuế sẽ cấp 

giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế. 

+ Indonesia: Hồ sơ đăng ký thuế được nộp bằng bản cứng theo mẫu do cơ 

quan thuế quy định. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan thuế sẽ tiến hành xác 

minh và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế trong vòng 5 ngày làm việc. Trong quá 

trình xác minh, cơ quan thuế có thể đến kiểm tra trực tiếp tại trụ sở của người nộp 

thuế.   

+ Hàn Quốc: Hồ sơ đăng ký thuế gồm các văn bản liên quan đến thông tin 

của doanh nghiệp, ban giám đốc, chứng nhận đăng ký kinh doanh và một số giấy 

tờ khác.  

Như vậy, theo thông lệ quốc tế nêu trên thì (i) phải có hồ sơ đăng ký thuế 

theo mẫu riêng để kê khai những thông tin cơ bản của người nộp thuế cần thiết cho 

công tác quản lý thuế như: Tên, địa chỉ, thông tin liên hệ của người nộp thuế; địa vị 

pháp lý; thông tin về đăng ký kinh doanh; loại hình kinh doanh; năm tài chính; 

doanh thu năm thực tế hoặc dự tính; các loại thuế phải đóng... (ii) Cơ quan thuế sẽ 

cấp mã số thuế và chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế. 
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b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Để phù hợp với thông lệ quốc tế, phù hợp với quy định của pháp luật có liên 

quan và khắc phục việc quy định của Luật Quản lý thuế vừa chi tiết vừa chưa bao 

quát đầy đủ các trường hợp phát sinh trong thực tế như hiện nay thì cần thiết phải 

sửa đổi, bổ sung các nội dung về đăng ký thuế tại Luật. Nội dung sửa đổi phải đảm 

bảo tính tổng thể trong bối cảnh quản lý thuế theo phương thức điện tử và tăng 

cường kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh.  

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

- Giải pháp 1: Giữ quy định về đăng ký thuế theo bộ thủ tục riêng như hiện 

nay có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với mục tiêu cải cách và hiện đại hóa, giảm 

thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ của cơ quan thuế, phù hợp thực tiễn khắc phục 

những bất cập phát sinh nêu trên. 

- Giải pháp 2: Bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế, sử dụng hồ sơ 

khai thuế lần đầu là hồ sơ đăng ký thuế để kết hợp việc đăng ký thuế với kê khai 

thuế điện tử. 

d) Đánh giá tác động các giải pháp và kiến nghị lựa chọn giải pháp 

• Giải pháp 1:  

- Tác động tích cực: 

+ Phù hợp với thông lệ quốc tế theo nội dung nêu trên. 

+ Phù hợp với pháp luật có liên quan như Luật doanh nghiệp, Luật căn cước 

công dân, Luật đầu tư... 

+ Đảm bảo phù hợp với các Điều, Khoản quy định tại Luật chỉ quy định các 

nguyên tắc, nội dung cơ bản và giao cho Chính phủ hướng dẫn chi tiết để triển khai 

thực hiện Luật. 

+ Cơ quan thuế có đầy đủ và kịp thời thông tin của người nộp thuế để thực 

hiện quản lý thuế vì thông tin đăng ký thuế hiện hành là thông tin tổng quan về 

người nộp thuế giúp cho cơ quan thuế xác định được các nghiệp vụ quản lý thuế và 

phân tích, đánh giá mức độ rủi ro trong chấp hành pháp luật thuế của người nộp 

thuế như sau: 

(i) Thông qua thông tin về loại thuế, phương pháp tính thuế, năm tài chính, 

hình thức hạch toán, ngành nghề kinh doanh trên hồ sơ đăng ký thuế của người nộp 

thuế để xác định các loại tờ khai phải nộp, tần suất kê khai và đôn đốc người nộp 

thuế kê khai đúng quy định. 

(ii) Thông qua thông tin về loại hình doanh nghiệp, vốn điều lệ, cơ cấu vốn, 

lao động để xác định số thu, nộp ngân sách theo từng khu vực kinh tế (doanh 

nghiệp nhà nước, đầu tư nước ngoài, ngoài quốc doanh), theo quy mô của doanh 

nghiệp (lớn, vừa và nhỏ, siêu nhỏ); để xác định mã Chương theo hệ thống mục lục 

ngân sách nhà nước để KBNN hạch toán số đã nộp ngân sách và điều tiết cho ngân 

sách các cấp theo quy định của Luật NSNN và Nghị quyết phân cấp nguồn thu của 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 
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(iii) Thông qua thông tin về chủ sở hữu, cổ đông sáng lập, thành viên góp 

vốn, mối quan hệ mẹ - con, đơn vị độc lập, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp để 

xác định mô hình tổ chức, mối liên kết trong một doanh nghiệp. 

(iiii) Thông qua thông tin về người đại diện theo pháp luật để biết được 

người ký tên trên các hồ sơ, chứng từ thuế cho đúng quy định hay không. 

+ Hiện nay ngành Thuế đang kết nối trao đổi thông tin đăng ký thuế với các 

cơ quan bên ngoài, gồm: Cơ quan đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thống kê, Ngân hàng thương 

mại,...để chia sẻ các thông tin từ dữ liệu đăng ký thuế của người nộp thuế để nhằm 

hiện đại hóa công tác quản lý thuế và các chức năng quản lý nhà nước của các bộ 

ngành có liên quan. 

- Tác động tiêu cực: Không có, vì khi sửa đổi, bổ sung quy định tại Luật 

Quản lý thuế theo giải pháp 1 sẽ đảm bảo cơ sở pháp lý cho các hướng dẫn hiện 

hành tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC vì Thông tư này vừa được Bộ Tài chính ký 

ban hành ngày 28/6/2016 và đang triển khai thực hiện không phát sinh vướng mắc. 

• Giải pháp 2:  

- Tác động tích cực: Giải pháp sử dụng hồ sơ khai thuế lần đầu để đăng ký 

thuế chỉ phù hợp cho đối tượng có thông tin đăng ký thuế đơn giản như cá nhân 

không phát sinh nghĩa vụ thuế thường xuyên (cá nhân nộp lệ phí trước bạ, thuế thu 

nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân cho thuê tài sản...). Thông 

tư số 95/2016/TT-BTC đã có quy định các đối tượng này không phải nộp hồ sơ 

đăng ký thuế riêng mà cơ quan thuế căn cứ vào thông tin chứng minh thư nhân dân 

trên hồ sơ kê khai các khoản phải nộp nêu trên để cấp mã số thuế cho người nộp 

thuế. 

- Tác động tiêu cực: 

+ Chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. 

+ Giải pháp sử dụng hồ sơ khai thuế lần đầu để đăng ký thuế thì cơ quan 

thuế sẽ không có đầy đủ thông tin của người nộp thuế tại giải pháp 1 nêu trên để 

thực hiện quản lý thuế vì thông tin trên hồ sơ khai thuế chủ yếu dùng để xác định 

căn cứ tính thuế, số thuế phải nộp, không có thông tin đăng ký thuế. Nếu thực hiện 

giải pháp này sẽ phải sửa lại toàn bộ tờ khai để bổ sung đầy đủ thông tin đăng ký 

thuế của người nộp thuế là không khả thi vì tờ khai sẽ có nhiều chỉ tiêu, rất phức 

tạp. 

+ Nếu chỉ kê khai thông tin đăng ký thuế trên hồ sơ khai thuế lần đầu thì cơ 

quan thuế không có thông tin đăng ký thuế cập nhật của người nộp thuế khi phát 

sinh thay đổi trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tạm ngừng kinh 

doanh, chấm dứt hoạt động. Đồng thời, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng thời 

kỳ và từng loại tờ khai, trong khi thông tin đăng ký thuế cần phải kê khai trong thời 

hạn 10 ngày kể từ thời điểm phát sinh thay đổi. 

+ Nếu sử dụng hồ sơ khai thuế để kê khai thông tin đăng ký thuế thì việc 

người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế chậm trễ hoặc không nộp tờ khai là cơ quan 

thuế không có thông tin đăng ký thuế thay đổi của người nộp thuế. 
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+ Không có thông tin đầy đủ, kịp thời để trao đổi với các cơ quan bên ngoài 

như hiện nay. 

• Lựa chọn giải pháp: Qua phân tích các tác động tích cực và tiêu cực nêu 

trên, đề xuất thực hiện theo giải pháp 1 là phải có bộ thủ tục đăng ký thuế riêng, 

nội dung sửa đổi, bổ sung một số Điều (Điều 21, 23, 26) về đăng ký thuế của Luật 

quản lý thuế. 

5. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục khai thuế 

5.1. Về nguyên tắc khai thuế và tính thuế 

a) Xác định vấn đề 

Theo quy định tại Nghị định 83 và Thông tư 156 về kê khai, nộp thuế thì: 

• Về thuế giá trị gia tăng 

- Đơn vị trực thuộc kinh doanh cùng địa phương cấp tỉnh nơi doanh nghiệp 

có trụ sở chính nếu có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng 

hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp 

thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng. 

- Đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi doanh nghiệp 

có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế 

quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán 

hàng, không phát sinh doanh thu thì kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính của 

doanh nghiệp. 

- Cơ sở sản xuất trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh 

thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh khác nơi doanh nghiệp có trụ sở chính: 

+ Nếu có hạch toán kế toán thì đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 

và kế khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất; 

+ Nếu không hạch toán kế toán thì doanh nghiệp kê khai thuế tại trụ sở 

chính và nộp thuế GTGT cho địa phương nơi sản xuất theo tỷ lệ 2% (hàng hóa chịu 

thuế suất GTGT 10%) hoặc 1% (hàng hóa chịu thuế suất GTGT 5%) trên doanh 

thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. Trường hợp tổng số 

thuế phải nộp theo nguyên tắc này lớn hơn số phải nộp của doanh nghiệp tại trụ sở 

chính thì doanh nghiệp tự phân bổ theo tỷ lệ doanh thu. Nếu doanh nghiệp không 

phát sinh số phải nộp tại trụ sở chính thì không phải nộp thuế cho địa phương nơi 

sản xuất. 

- Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng 

lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh (không thành lập đơn vị 

trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính) thì kê 

khai, nộp thuế cho địa phương ngoại tỉnh đó theo tỷ lệ 2% (hàng hóa chịu thuế suất 

GTGT 10%) hoặc 1% (hàng hóa chịu thuế suất GTGT 5%) trên doanh thu theo giá 

chưa có thuế GTGT. Khi khai thuế với trụ sở chính, doanh nghiệp tổng hợp doanh 

thu ngoại tỉnh và số thuế đã nộp ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. 

Số thuế đã nộp ngoại tỉnh được trừ vào số phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của trụ 

sở chính. Hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và 
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chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh liên quan đến nhiều địa phương cấp tỉnh 

không xác định được doanh thu ở từng địa phương cấp tỉnh thì doanh nghiệp khai 

thuế GTGT chung tại trụ sở chính. 

• Về thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai 

thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc. 

- Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc không phải nộp hồ sơ khai thuế 

TNDN. Doanh nghiệp khai tập trung tại trụ sở chính bao gồm cả phần phát sinh tại 

đơn vị trực thuộc. 

- Cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi doanh 

nghiệp đóng trụ sở chính thì doanh nghiệp khai tập trung tại trụ sở chính bao gồm 

cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc và nộp thuế TNDN cho địa phương nơi sản 

xuất trên số thuế TNDN phải nộp của trụ sở chính theo tỷ lệ chi phí của cơ sở sản 

xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp. 

• Về thuế tiêu thụ đặc biệt 

- Doanh nghiệp sản xuất hàng chịu thuế TTĐB bán hàng qua chi nhánh, cửa 

hàng, đơn vị trực thuộc, hoặc bán hàng qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, 

xuất bản hàng ký gửi thì doanh nghiệp kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính, các 

chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bản hàng ký gửi không phải 

kê khai thuế. 

- Đơn vị phụ thuộc sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB đóng trên địa bàn cấp 

tỉnh khác nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì phải kê khai, nộp thuế TTĐB với 

cơ quan thuế nơi có cơ sở sản xuất. 

• Về thuế bảo vệ môi trường 

- Cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế BVMT đóng trên địa bàn 

cấp tỉnh khác nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì phải kê khai, nộp thuế BVMT 

với cơ quan thuế nơi có cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế BVMT. 

- Các chi nhánh trực thuộc đơn vị kinh doanh đầu mối, hoặc trực thuộc các 

đơn vị thành viên, hoặc trực thuộc các Công ty cổ phần do đơn vị kinh doanh xăng 

dầu đầu mối nắm cổ phần chi phối (trên 50% cổ phần) (gọi chung là các đơn vị 

thành viên): thực hiện kê khai nộp thuế BVMT tại địa phương nơi các đơn vị thành 

viên đóng trụ sở. 

• Về thuế thu nhập cá nhân: Không trích dẫn căn cứ pháp lý do các tổ chức 

trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế TNCN phải kê khai thuế TNCN. 

b) Giải pháp đề xuất 

Bổ sung khoản 4 vào cuối Điều 30 Luật Quản lý thuế như sau: 

“Điều 30. Nguyên tắc khai thuế và tính thuế 

1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung 

trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ, 

tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế. 
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2. Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do 

cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

3. Việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính 

thuế được thực hiện trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và sự thống nhất giữa 

cơ quan thuế và người nộp thuế theo thỏa thuận đơn phương, song phương và đa 

phương giữa cơ quan thuế, người nộp thuế và cơ quan thuế các nước, vùng lãnh 

thổ có liên quan. 

Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 

4. Người nộp thuế có các đơn vị trực thuộc (áp dụng đối với đơn vị trực 

thuộc không phải là đơn vị kế toán theo quy định của Luật kế toán số 

88/2015/QH13) phải thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người 

nộp thuế và tính nộp thuế cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và địa phương 

nơi có các đơn vị trực thuộc.” 

c) Đánh giá tác động 

- Tác động tích cực: Tránh phát sinh nợ ảo trong hạch toán ngân sách. 

- Tác động tiêu cực: Không có. 

5.2. Hồ sơ khai thuế 

a) Xác định vấn đề 

• Thủ tục hồ sơ khai thuế đang được quy định tại Điều 31 Luật Quản lý thuế 

(đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 21/2012/QH13) như sau: 

- Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là Tờ khai thuế 

tháng. 

- Hồ sơ khai thuế đối với thuế khai và nộp theo quý là Tờ khai thuế quý. 

- Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm: (i) hồ 

sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác liên quan đến xác định 

số thuế phải nộp; (ii) hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý gồm tờ khai thuế tạm tính 

và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế tạm tính; (iii) hồ sơ khai quyết 

toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm 

và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế. 

- Hồ sơ khai thuế đối với đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát 

sinh nghĩa vụ thuế bao gồm: (i) tờ khai thuế; (ii) hoá đơn, hợp đồng và chứng từ 

khác liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. 

- Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ hải quan được sử dụng 

làm hồ sơ khai thuế. 

- Hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp 

đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp bao 

gồm: (i) tờ khai quyết toán thuế; (ii) báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt 

động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp 

hoặc tổ chức lại doanh nghiệp; (iii) tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế. 

Chính phủ quy định loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, 
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khai tạm tính theo quý, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế, khai quyết toán 

thuế; tiêu chí xác định người nộp thuế để khai thuế theo quý và hồ sơ khai thuế đối 

với từng trường hợp cụ thể. 

• Khoản 4 Điều 29 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 đã quy định: “4. Bộ Tài 

chính quy định chi tiết về báo cáo tài chính cho từng lĩnh vực hoạt động; trách 

nhiệm, đối tượng, kỳ lập, phương pháp lập, thời hạn nộp, nơi nhận báo cáo và 

công khai báo cáo tài chính”. 

• Thông lệ quốc tế: 

- Hungary: “Tờ khai thuế”, các tài liệu khác được người nộp thuế lưu giữ 

theo quy định. 

- Trung Quốc: “Biểu khai báo nộp thuế”, “Báo biểu tài chính kế toán” cùng 

“Các tư liệu nộp thuế khác” mà cơ quan thuế vụ căn cứ vào nhu cầu thực tế yêu 

cầu người nộp thuế gửi. 

- Luật IMF: “Tờ khai thuế”. Tổ chức, cá nhân chi trả các khoản liên quan 

đến hàng hoá, dịch vụ phải cung cấp thông tin về các khoản chi trả cho cơ quan 

thuế và cho người thụ hưởng theo quy định tại các văn bản pháp quy hướng dẫn 

thực hiện Bộ luật này. 

- Philippin: “Tờ khai thuế thu nhập” của 3 quý đầu và tờ khai thuế thu nhập 

cuối cùng hàng năm. 

- Thái Lan: “Tờ khai thuế”; Thuế TNDN khai 1 lần trong vòng 150 ngày kể 

từ ngày kết thúc kỳ kế toán. 

- Nhật Bản: Doanh nghiệp nộp “Tờ khai thuế” cuối cùng trong vòng 02 

tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán. 

- Hàn Quốc: Doanh nghiệp nộp “Tờ khai thuế tạm tính” cho 06 tháng đầu 

của năm tài chính và nộp “Tờ khai thuế” cuối cùng trong vòng 02 tháng kể từ ngày 

kết thúc kỳ kế toán. 

- Malaysia: Doanh nghiệp nộp “Tờ khai thuế thu nhập” trong vòng 7 tháng 

kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

- Thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính trong kê khai thuế, Chính phủ 

đã ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP quy định người nộp thuế không phải 

khai tạm tính thuế TNDN theo quý. Do đó, tại Luật QLT cần bỏ quy định về khai 

tạm tính theo quý và hồ sơ khai tạm tính theo quý. 

- Với mục tiêu tiếp tục cải cách thủ tục khai và nộp thuế TNDN, cần thiết 

quy định theo hướng cắt giảm các tài liệu doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế 

khi thực hiện khai quyết toán thuế TNDN.  

c) Giải pháp đề xuất 

- Giải pháp 1: Bỏ tờ khai quyết toán thuế và lồng ghép khai quyết toán thuế 

vào Báo cáo tài chính, theo đó sẽ bổ sung chỉ tiêu để khai thuế, tính thuế TNDN 

vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong Báo cáo tài chính năm của doanh 
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nghiệp. Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là Báo cáo tài chính và 

các tài liệu có liên quan.  

- Giải pháp 2: Giữ nguyên như quy định hiện hành (Tờ khai quyết toán thuế, 

Báo cáo tài chính và các tài liệu có liên quan). 

d) Đánh giá tác động các giải pháp và kiến nghị lựa chọn giải pháp 

Quy định riêng hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đồng bộ 

với Luật Kế toán, theo đó người nộp thuế không phải bỏ thời gian, công sức để kê 

khai hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN mà chỉ phải chuẩn bị các tài liệu có liên 

quan khác ngoài Báo cáo tài chính. 

Tuy nhiên, hiện nay còn có sự chênh lệch giữa việc tính chi phí thuế TNDN 

theo chế độ kế toán doanh nghiệp và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (một số loại 

chi phí bị khống chế mức tính chi phí hợp lệ, yêu cầu về hóa đơn, chứng từ thanh 

toán...). Ngoài ra, Luật thuế TNDN hiện hành còn có các quy định cho bù trừ lỗ, 

chuyển lỗ, ưu đãi miễn giảm (theo Luật thuế TNDN, theo các nghị quyết, theo Hiệp 

định tránh đánh thuế hai lần), trích lập quỹ khoa học công nghệ khi thực hiện tính 

thuế TNDN phải nộp. Do đó, trong trường hợp bỏ tờ khai quyết toán thì cần quy 

định các mẫu biểu khác để việc kê khai được tường minh và cơ quan thuế có thông 

tin quản lý. Nếu định hướng quy định bổ sung các thông tin này vào mẫu biểu Báo 

cáo tài chính thì cần cân nhắc: Báo cáo tài chính do Bộ Tài chính quy định về mẫu 

biểu nhưng được lập theo các quy định về kế toán và chuẩn mực kế toán; để xác 

định được chỉ tiêu “chi phí thuế TNDN” thì kế toán doanh nghiệp cũng cần căn cứ 

vào các quy định của Luật thuế để xác định; để có cơ sở cho việc kiểm tra, thanh 

tra của cơ quan thuế thì cũng cần thiết phải thiết kế một số lượng chỉ tiêu trung 

gian nhất định trước khi tính toán ra số thuế phải nộp, điều này cũng không giảm 

được nhiều thời gian kê khai, tính thuế của doanh nghiệp. Trong khi đó chi phí của 

các doanh nghiệp cũng như cơ quan thuế để nâng cấp các phần mềm ứng dụng liên 

quan đến việc lập báo cáo tài chính, kê khai thuế là lớn. 

Đề xuất lựa chọn phương án 1, cụ thể sửa đổi tại Luật như sau: 

“Điều 31. Hồ sơ khai thuế 

1. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là Tờ khai thuế 

tháng; 

1a. Hồ sơ khai thuế đối với thuế khai và nộp theo quý là Tờ khai thuế quý. 

2. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm: 

a) Hồ sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác liên quan 

đến xác định số thuế phải nộp; 

b) Hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý gồm tờ khai thuế tạm tính và các tài 

liệu khác liên quan đến xác định số thuế tạm tính; 

c) Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế 

năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế. 

3. Hồ sơ khai thuế đối với đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát 

sinh nghĩa vụ thuế bao gồm: 
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a) Tờ khai thuế; 

b) Hoá đơn, hợp đồng và chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế theo 

quy định của pháp luật. 

4. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ hải quan được sử dụng 

làm hồ sơ khai thuế.  

5. Hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp 

đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp bao 

gồm:  

a) Tờ khai quyết toán thuế; 

b) Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp 

đồng hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh 

nghiệp; 

c) Tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế. 

6. Chính phủ quy định loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo 

năm, khai tạm tính theo quý, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế, khai quyết 

toán thuế; tiêu chí xác định người nộp thuế để khai thuế theo quý và hồ sơ khai 

thuế đối với từng trường hợp cụ thể.” 

5.3. Về tiếp nhận hồ sơ khai thuế 

a) Xác định vấn đề 

• Tại Khoản 4 Điều 35 Luật Quản lý thuế quy định: “4. Trường hợp hồ sơ 

khai thuế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế để 

hoàn chỉnh hồ sơ”. Quy định về tiếp nhận hồ sơ nêu trên đang được quy định tại 

Luật theo hướng áp dụng chung, bao gồm cả hồ sơ đề nghị hoàn thuế và các hồ sơ 

khác. 

• Thông lệ quốc tế: 

- Qua nghiên cứu Luật của Hungary có quy định nếu tờ khai của đối tượng 

nộp thuế có sai sót hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế sẽ thực hiện các điều chỉnh 

cần thiết nếu việc này có thể thực hiện khi không có mặt đối tượng nộp thuế hoặc 

nếu không sẽ yêu cầu đối tượng nộp thuế thực hiện điều chỉnh cần thiết.  

- Luật Quản lý thuế của IMF: Cơ quan thuế có thể tính thuế hoặc sửa đổi lại 

cách tính thuế của đối tượng nộp thuế (tổ chức hoặc cá nhân) trong vòng 4 năm kể 

từ khi kết thúc kỳ chịu thuế và số thuế  đã tính (đã sửa đổi) có thể được thu trong 

vòng 8 năm kể từ khi kết thúc kỳ chịu thuế 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

“Trường hợp hồ sơ khai thuế chưa đầy đủ theo quy định” thì có 2 yếu tố: Sai 

lỗi đơn giản cơ quan thuế có thể chỉnh sửa được mà không ảnh hưởng đến nghĩa vụ 

thuế của người nộp thuế; sai lỗi ảnh hưởng đến xác định nghĩa vụ thuế cơ quan 

thuế không thể chỉnh sửa được. 

Do vậy, cần bổ sung quy định trường hợp người nộp thuế trong một thời 
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gian cụ thể nếu không điều chỉnh và gửi lại hồ sơ khai thuế thì thủ trưởng cơ quan 

thuế được quyết định việc tiếp nhận hay không tiếp nhận hồ sơ thuế. 

c) Các giải pháp đề xuất 

- Giải pháp 1: Đề xuất sửa đổi thống nhất theo nguyên tắc bổ sung thêm nội 

dung: “Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày cơ quan thuế có văn bản thông báo, 

nếu người nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ gửi cơ quan thuế thì thủ trưởng cơ 

quan thuế quyết định việc tiếp nhận hay không tiếp nhận hồ sơ thuế và có thông 

báo gửi người nộp thuế biết.”. 

- Giải pháp 2: Giữ nguyên như hiện tại. 

d) Đánh giá tác động các giải pháp và kiến nghị lựa chọn giải pháp 

Giải pháp 1 phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như tránh phiền hà cho người 

nộp thuế, đồng thời đảm bảo không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của người nộp 

thuế. Do vậy, đề xuất lựa chọn phương án 1 nêu trên. 

6. Sửa đổi khai bổ sung hồ sơ khai thuế để đảm bảo quyền lợi của người 

nộp thuế và đồng bộ với pháp luật về hải quan 

a) Xác định vấn đề 

- Điều 34 Luật quản lý thuế có quy định:  

“Điều 34. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế 

1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế 

tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai 

sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. 

2. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế 

được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

a) Trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá hoặc quyết 

định miễn kiểm tra thực tế hàng hoá, người khai hải quan phát hiện hồ sơ khai 

thuế đã nộp có sai sót; 

b) Người nộp thuế tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải 

nộp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng 

trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của 

người nộp thuế”. 

Thực tế có rất nhiều chỉ tiêu kê khai sai (ghi không đúng thông tin), sót (ghi 

thiếu thông tin) ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế (phải nộp, được hoàn, được miễn, 

được giảm) và các khoản thu khác (tiền phạt, tiền chậm nộp) cần khai bổ sung. 

Người nộp thuế sai, sót liên quan đến loại thuế, kỳ tính thuế khác với loại thuế, kỳ 

tính thuế bị thanh tra, kiểm tra thuế. Chưa có quy định về thời điểm gửi hồ sơ khai 

bổ sung hồ sơ khai thuế nên thực tế người nộp thuế nộp nhiều hồ sơ khai bổ sung 

cho cùng một kỳ tính thuế khi chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính 

thuế gần nhất và chưa nhận được quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế liên quan 

đến loại thuế và kỳ tính thuế.  

- Khoản 2 Điều 34 Luật Quản lý thuế quy định về khai bổ sung hồ sơ khai 
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thuế nhưng đã được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 101 Luật Hải quan 

năm 2014 và hiện nay việc khai bổ sung được thực hiện theo quy định tại khoản 4 

Điều 29 Luật Hải quan. Do đó, đối với nội dung về khai bổ sung hồ sơ khai thuế 

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị quy định dẫn chiếu thực hiện theo 

Luật Hải quan.  

- Thông lệ quốc tế: 

+ Hungary: Khi bắt đầu thanh tra mà mục tiêu của cuộc thanh tra là số thuế 

hoặc khoản trợ cấp ngân sách thì người nộp thuế không được phép tự điều chỉnh 

đối với thời kỳ thuế đang thanh tra. Số thuế và trợ cấp ngân sách do cơ quan thuế 

tính sẽ không được người nộp thuế điều chỉnh. 

+ Trung Quốc: Không quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế. 

+ Luật IMF: Không đề xuất quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Cần quy định rõ trong Luật trường hợp quyết định thanh tra thuế, kiểm tra 

thuế không liên quan đến cùng loại thuế, cùng kỳ tính thuế thì không ảnh hưởng 

đến việc khai bổ sung của người nộp thuế. Theo đó cần sửa đổi, bổ sung quy định 

về khai bổ sung hồ sơ khai thuế tại Luật quản lý thuế để đảm bảo quyền lợi của 

người nộp thuế. 

c) Giải pháp đề xuất 

- Giải pháp 1: Sửa đổi, bổ sung Điều 34 Luật quản lý thuế như sau: 

“1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế 

tại trụ sở người nộp thuế, Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai, 

sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp nghĩa vụ thuế thì được khai bổ sung hồ sơ 

khai thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố quyết 

định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế liên quan đến loại 

thuế, kỳ tính thuế mà người nộp thuế khai bổ sung. 

Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố kết luận kiểm tra 

thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai 

thuế đã được thanh tra, kiểm tra có sai, sót làm tăng số thuế phải nộp, giảm số 

thuế được hoàn, được miễn, được giảm; giảm số thuế được khấu trừ thì người nộp 

thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế cùng với thời điểm 

nộp hồ sơ khai thuế tương ứng của kỳ tính thuế liền kề tiếp theo gần nhất (hoặc 

trong thời gian từ khi nhận được quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế nêu trên 

đến trước khi cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố quyết định 

kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế) và trong thời hạn 10 năm 

kể từ ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 32 Luật 

này. 

Người nộp thuế phải nộp số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế đã được hoàn, 

miễn, giảm chênh lệch vào ngân sách nhà nước và tính tiền chậm nộp theo quy 

định tại Điều 106 Luật này đối với số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số tiền thuế đã 
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được miễn giảm chênh lệch (trừ trường hợp cơ quan thuế ra quyết định miễn giảm) 

kể từ ngày liền kề tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế bị sai, 

sót quy định tại Điều 32 Luật này. 

Người nộp thuế được kê khai điều chỉnh tăng, giảm số thuế được khấu trừ 

chênh lệch vào hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế liền kề gần thời điểm nộp hồ sơ khai bổ 

sung hồ sơ khai thuế 

“2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai 

thuế thực hiện theo quy định tại Luật hải quan.”  

- Giải pháp 2: Giữ nguyên như quy định hiện hành. 

d) Đánh giá tác động các giải pháp và kiến nghị lựa chọn giải pháp 

Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế 

nêu trên phù hợp với thực tế, đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế. Theo đó, đề 

xuất lựa chọn phương án 1 như nêu trên. 

7. Sửa đổi quy định về nộp thuế để đồng bộ với Luật khiếu nại và pháp 

luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

7.1. Về thời hạn nộp thuế 

a) Xác định vấn đề 

- Tại Điều 42 Luật Quản lý thuế quy định về thời hạn nộp thuế như sau: 

1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là 

ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. 

2. Trường hợp cơ quan thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế 

là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế. 

Đối với các khoản thu từ đất đai, lệ phí trước bạ thì thời hạn nộp thuế theo 

quy định của Chính phủ và pháp luật có liên quan. 

- Về thời hạn nộp tiền thuế thiếu khai bổ sung và tiền thuế ấn định: Hiện 

nay, Luật QLT, Luật thuế XNK chưa có quy định về thời hạn nộp tiền thuế thiếu 

khai bổ sung và tiền thuế ấn định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà đang 

thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 4 và khoản 5 Điều 42 Thông tư 

38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính theo nguyên tắc thời hạn nộp 

tiền thuế thiếu khai bổ sung và tiền thuế ấn định là theo thời hạn nộp thuế của tờ 

khai ban đầu. Theo nguyên tắc này, đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp, 

nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế trong khai báo, kê khai nộp thuế phải 

chính xác, tránh khai sai, khai ẩu nhưng có nhiều trường hợp doanh nghiệp không 

cố tình khai sai nên ngoài việc phải nộp đủ tiền thuế thì doanh nghiệp còn phải tính 

tiền chậm nộp gần bằng tiền thuế gây khó khăn cho doanh nghiệp.  

- Về thời hạn nộp thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Từ ngày 01/09/2016 

thời hạn nộp thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 

9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Theo đó, có cách hiểu 

thời hạn nộp thuế tại Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 

107/2016/QH13 là thời hạn nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, không áp dụng 
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đối với việc nộp các sắc thuế khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như thuế 

GTGT, TTĐB, BVMT... Để tránh cách hiểu khác nhau cần quy định rõ thời hạn 

nộp thuế (thuế XK, thuế NK, thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế BVMT...) đối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu và pháp luật có liên quan. 

- Về thời hạn nộp thuế đối với trường hợp ấn định thuế: Tại khoản 6 Điều 25 

Thông tư 156, quy định thời hạn nộp thuế là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ký 

Quyết định ấn định thuế. Trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế với số tiền thuế ấn 

định từ năm trăm triệu đồng trở lên, thời hạn nộp thuế là 30 (ba mươi) ngày kể từ 

ngày cơ quan thuế ký quyết định ấn định thuế.  

- Về trường hợp cơ quan thuế tính thuế xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra 

(hoặc thanh tra) về việc chấp hành pháp luật về thuế: Thời hạn nộp thuế trong 10 

ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử lý vi phạm về thuế, nếu nộp chậm sẽ 

phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật.  

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Sửa đổi để đảm bảo thực hiện thống nhất, tránh cách hiểu khác nhau.   

c) Giải pháp đề xuất 

Sửa đổi, bổ sung Điều 42 Luật quản lý thuế như sau: 

“Điều 42. Thời hạn nộp thuế 

1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là 

ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. 

2. Trường hợp cơ quan thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế 

là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế. 

3. Trường hợp cơ quan  thuế ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là 10 ngày kể 

từ ngày ban hành quyết định ấn định thuế. 

4. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế phát sinh số 

thuế phải nộp tăng thêm, thời hạn nộp thuế là ngày đăng ký tờ khai bổ sung. 

5. Đối với các khoản thu từ đất đai, lệ phí trước bạ thì thời hạn nộp thuế 

theo quy định của Chính phủ và pháp luật có liên quan. 

6. Đối với hàng hóa xuất khẩu, khập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế theo 

quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế thực hiện theo quy định của 

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật có liên quan. 

Trường hợp phát sinh tiền thuế thiếu khai bổ sung, tiền thuế ấn định, thời 

hạn nộp thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này”. 

d) Đánh giá tác động của phương án sửa đổi 

Đảm bảo thực hiện thống nhất, tránh cách hiểu khác nhau.   

7.2. Về thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 

a) Xác định vấn đề 

Khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 
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Điều 1 Luật số 21/2012/QH13) quy định về thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm 

nộp, tiền phạt như sau:  

“Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền 

thuế phát sinh, tiền chậm nộp, tiền phạt thì việc thanh toán được thực hiện theo thứ 

tự sau đây: 

1. Đối với các loại thuế do cơ quan thuế quản lý: 

a) Tiền thuế nợ; 

b) Tiền thuế truy thu; 

c) Tiền chậm nộp; 

d) Tiền thuế phát sinh; 

đ) Tiền phạt;” 

Theo quy định nêu trên thì hiện nay cơ quan thuế đang thực hiện ưu tiên 

thanh toán tiền thuế nợ trước, sau đó đến tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp, tiền 

thuế phát sinh, tiền phạt. Thực tế thì ứng dụng công nghệ thông tin khó phát hiện 

được khoản nào là tiền thuế nợ, khoản nào là truy thu... để thực hiện đúng thứ tự 

thanh toán. Điều này đã dẫn đến tình trạng thanh toán không đúng thứ tự, có sự 

chênh lệch giữa số nợ của NNT theo dõi và cơ quan thuế theo dõi, tiền chậm nộp 

tính trên số nợ cũng chưa có sự chính xác. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Đảm bảo số nợ thuế thống nhất giữa NNT và cơ quan thuế, giảm số tiền 

chậm nộp NNT phải nộp. 

c) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế theo hướng khoản nợ 

nào phát sinh trước được thanh toán trước, không phân biệt nội dung khoản nợ, cụ 

thể như sau: 

“Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền 

thuế phát sinh, tiền chậm nộp, tiền phạt thì việc thanh toán được thực hiện theo thứ 

tự sau đây: 

1. Đối với các loại thuế do cơ quan thuế quản lý: 

Việc thanh toán được thực hiện theo nguyên tắc khoản nào phát sinh trước 

được thanh toán trước, khoản nào phát sinh sau được thanh toán sau, không phân 

biệt nội dung của khoản phải nộp NSNN. 

a) Tiền thuế nợ; 

b) Tiền thuế truy thu; 

c) Tiền chậm nộp; 

d) Tiền thuế phát sinh; 

đ) Tiền phạt;” 

d) Đánh giá tác động của các giải pháp  
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- Tác động tích cực: Giảm số nợ thuế có tuổi nợ lớn mà CQT phải theo dõi, 

việc theo dõi số còn phải nộp giữa NNT và CQT được thống nhất, thuận lợi trong 

việc ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý thuế. 

- Tác động tiêu cực: Không có. 

 

7.3. Về nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện  

a) Xác định vấn đề 

- Điều 48 Luật quản lý thuế quy định:  

“Điều 48. Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện 

Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền 

thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số 

tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình 

chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý 

thuế. 

2. Trường hợp số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế được xác định theo  

quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết 

định của Toà án thì người nộp thuế được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa và được 

trả tiền lãi tính trên số tiền thuế nộp thừa.” 

Theo quy định trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện người nộp thuế 

ngoài việc phải nộp về số tiền thuế do cơ quan thuế tính hoặc ấn định còn phải nộp 

tiền phạt, tiền chậm nộp.  

 Tại Khoản 2 Điều 12 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 quy định người 

khiếu nại có nghĩa vụ: “c) Chấp hành quyết định hành chính, hành vi hành chính 

mà mình khiếu nại trong thời gian khiếu nại, trừ trường hợp quyết định, hành vi đó 

bị tạm đình chỉ thi hành theo quy định tại Điều 35 của Luật này.” 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Để đồng bộ và thống nhất với Luật Khiếu nại quy định về nộp thuế trong 

thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện. 

c) Đề xuất giải quyết vấn đề 

Sửa đổi, bổ sung Điều 48 như sau: 

“Điều 48. Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện 

1. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số 

tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, 

người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đó, trừ 

trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện 

quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế. 

2. Trường hợp số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đã nộp lớn hơn số tiền 

thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại 

của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Toà án thì người nộp thuế 
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được hoàn trả số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp nộp thừa và được trả tiền lãi 

tính trên số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp nộp thừa.” 

 

d) Đánh giá tác động  

Để đồng bộ và thống nhất với Luật Khiếu nại và đảm bảo tính khả thi, minh 

bạch, thuận lợi cho tổ chức thực hiện. 

7.4. Về hình thức nộp thuế 

a) Xác định vấn đề 

Tại Luật Quản lý thuế chưa có quy định về việc luân chuyển chứng từ nộp 

thuế đối với cơ sở sản xuất phụ thuộc ở địa phương khác nơi cơ sở kinh doanh 

đóng trụ sở chính. Khi doanh nghiệp nộp tờ khai thuế đến cơ quan thuế, cơ quan 

thuế cập nhật vào ứng dụng quản lý thuế nhưng ứng dụng không hỗ trợ việc trừ số 

thuế phải nộp phân bổ cho các địa phương khác, dẫn đến số phát sinh phải nộp bao 

gồm toàn bộ số phát sinh của toàn doanh nghiệp. Vì vậy dẫn đến doanh nghiệp sẽ 

còn nợ thuế tại cơ quan thuế nơi quản lý doanh nghiệp sẽ phát sinh nợ ảo. 

b) Đề xuất giải quyết vấn đề 

Bổ sung khoản 5 vào cuối Điều 44 Luật Quản lý thuế như sau: 

“Điều 44. Địa điểm và hình thức nộp thuế 

1. Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước: 

a) Tại Kho bạc Nhà nước; 

b) Tại cơ quan quản lý thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế; 

c) Thông qua tổ chức được cơ quan quản lý thuế uỷ nhiệm thu thuế; 

d) Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch 

vụ theo quy định của pháp luật. 

2. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm bố trí địa điểm, phương tiện, công 

chức thu tiền thuế bảo đảm thuận lợi cho người nộp thuế nộp tiền thuế kịp thời vào 

ngân sách nhà nước. 

3. Cơ quan, tổ chức khi nhận tiền thuế hoặc khấu trừ tiền thuế phải cấp cho 

người nộp thuế chứng từ thu tiền thuế. 

4. Trong thời hạn tám giờ làm việc, kể từ khi thu tiền thuế của người nộp 

thuế, cơ quan, tổ chức nhận tiền thuế phải chuyển tiền vào ngân sách nhà nước. 

Trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đi 

lại khó khăn, thời hạn chuyển tiền thuế vào ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính 

quy định. 

5. Cơ quan thuế địa phương nơi quản lý thuế đơn vị trực thuộc (áp dụng đối 

với đơn vị trực thuộc không phải là đơn vị kế toán theo quy định của Luật kế toán 

số 88/2015/QH13) đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, trong thời hạn tám giờ làm việc kể 

từ thời điểm nhận được chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước của người nộp 
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thuế, có trách nhiệm chuyển thông tin về số nộp ngân sách nhà nước của đơn vị 

trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính để trừ nợ cho người nộp 

thuế.” 

c) Đánh giá tác động 

Việc bổ sung khoản 5 Điều 44 nêu trên sẽ giảm phát sinh số nợ ảo. 

8. Sửa đổi quy định về ấn định thuế để bao quát hết các trường hợp 

phát sinh trong thực tiễn, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần cơ sở pháp 

lý tham gia đàm phán các Hiệp định đa phương, song phương về thuế 

8.1. Bổ sung thêm trường hợp ấn định thuế để bao quát hết các trường 

hợp phát sinh trong thực tiễn 

a) Xác định vấn đề 

- Khoản 1, Điều 37 Luật Quản lý thuế hiện hành chưa quy định về trường 

hợp người nộp thuế mua, bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để hợp thức cho hoá 

hàng hoá mua vào, bán ra.  

- Thực tế trong những năm gần đây và cho đến nay vẫn vẫn còn tình trạng 

người nộp thuế mua bán hàng hoá trôi nổi trên thị trường với giá thấp, đặc biệt là 

hàng hoá là nông, lâm, hải sản, sau đó mua hoá đơn của những người nộp thuế 

khác, để hợp thức hoá hàng hoá mua vào trước đó không có hoá đơn với giá cao 

hơn. Nhằm mục đích giảm số thuế GTGT phải nộp, hoặc tăng số thuế GTGT được 

hoàn và giảm số thuế TNDN phải nộp. 

- Do Luật Quản lý thuế hiện hành chưa quy định về trường hợp người nộp 

thuế mua, bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để hợp thức cho hoá hàng hoá mua 

vào, bán ra, nên việc xử lý về thuế đối với trường hợp vi phạm này còn vướng về 

căn cứ pháp luật. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Đảm bảo căn cứ pháp lý, tạo điều kiện cho cơ quan thuế có cơ sở để xử lý ấn 

định thuế 

c) Giải pháp để giải quyết vấn đề  

Bổ sung điểm h tại Khoản 1, Điều 37 Luật Quản lý như sau: 

“Điều 37. Ấn định thuế đối với người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp 

kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế  

1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Không đăng ký thuế; 

b) Không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau mười ngày, kể từ 

ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ 

khai thuế; 

c) Không khai thuế, không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan 

thuế hoặc khai thuế không chính xác, trung thực, đầy đủ về căn cứ tính thuế;  
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d) Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số 

liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế; 

đ) Không xuất trình sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết 

liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong thời hạn quy định; 

e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo giá 

trị giao dịch thông thường trên thị trường; 

g) Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ 

thuế. 

h) Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để hợp 

thức cho hoá hàng hoá mua vào, bán ra.” 

d) Đánh giá tác động của các phương án 

Đảm bảo cơ sở pháp lý để xử lý về thuế được thuận lợi, tránh khiếu kiện sau 

khi xử lý ấn định thuế. 

8.2. Về thời gian không nộp hồ sơ khai thuế làm căn cứ ấn định thuế  

a) Xác định vấn đề 

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 37 Luật Quản lý thuế thì NNT nộp 

thuế theo phương pháp kê khai Không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế 

sau mười ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn 

gia hạn nộp hồ sơ khai thuế thuộc trường hợp bị ấn định. Việc quy định theo luật 

hiện tại có ưu điểm là việc xử lý về thuế được kịp thời, nhanh chóng, góp phần thu 

kịp thời các khoản thuế đến hạn vào NSNN. Mặt khác còn nâng cao ý thức trách 

nhiệm của người nộp thuế trong việc chấp hành quy định về thời hạn nộp hồ sơ 

khai thuế. Tuy nhiên việc quy định sau thời hạn 10 ngày như vậy là quá ngắn, khó 

thực hiện cho cơ quan thuế. Trong thực tế có Cục Thuế địa phương kiến nghị để 

sau thời hạn là 90 ngày. Vì trong thời gian này, người nộp thuế nếu được cơ quan 

Thuế nhắc nhở sẽ nộp đủ hồ sơ khai thuế theo quy định.  

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Giảm bớt khối lượng công việc phải xử lý tại cơ quan thuế. 

c) Giải pháp để giải quyết vấn đề  

Sửa đổi quy định thời hạn là 30 ngày bằng số ngày gia hạn cho việc nộp hồ 

sơ theo tháng quý qui định tại Khoản 2, Điều 33, cụ thể như sau: 

“Điều 37. Ấn định thuế đối với người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp 

kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế  

1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong 

các trường hợp sau đây: 

a) ... 

b) Không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau mười ba mươi ngày, 

kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ 

sơ khai thuế.” 
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d) Đánh giá tác động của phương án 

Giảm khối lượng công việc phải xử lý tại cơ quan thuế và chỉ những người 

nộp thuế cố tình vi phạm thì mới bị xử lý về thuế. 

8.3. Sửa đổi quy định về ấn định thuế cho phù hợp với thực tế và thông lệ 

quốc tế 

a) Xác định vấn đề 

- Điều 9 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu sử dụng trong 

kê khai, xác định, quản lý giá giao dịch liên kết như sau:   

“1. Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết của 

người nộp thuế, bao gồm: 

a) Cơ sở dữ liệu do các tổ chức kinh doanh thông tin cung cấp, bao gồm 

thông tin tài chính và dữ liệu của doanh nghiệp do các tổ chức này thu thập từ các 

nguồn thông tin công khai và lưu giữ, cập nhật, quản lý sử dụng (sau đây gọi là cơ 

sở dữ liệu thương mại);” 

- Tại Khoản 2, Điều 37 Luật quản lý thuế quy định: 

“2. Các căn cứ ấn định thuế bao gồm: 

a) Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế; 

b) So sánh số thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng mặt hàng, ngành 

nghề, quy mô; 

c) Tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực.” 

Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế nêu trên là cơ sở dữ liệu của người nộp thuế 

kê khai thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Sửa đổi quy định về ấn định thuế cho phù hợp với thực tế và thông lệ quốc 

tế mà Nghị định số 20/2017/NĐ-CP đã quy định là một trong những căn cứ ấn 

định thuế là cơ sở dữ liệu thương mại. 

c) Giải pháp để giải quyết vấn đề 

Như vậy, theo quy định hiện hành về căn cứ ấn định thuế dựa trên cơ sở dữ 

liệu của cơ quan thuế chứ không căn cứ trên dữ liệu thương mại được thu thập từ 

các tổ chức cung cấp thông tin. Vì vậy, để có cơ sở ấn định thuế và phù hợp với 

quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, đề xuất bổ sung quy định về việc căn 

cứ trên cơ sở dữ liệu thương mại tại Luật Quản lý thuế cụ thể như sau: 

“Điều 37. Ấn định thuế đối với người nộp thuế nộp thuế theo phương 

pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế  

……….. 

2. Các căn cứ ấn định thuế bao gồm: 

a) Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế; 

b) So sánh số thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng mặt hàng, ngành 
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nghề, quy mô; 

c) Tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực; 

d) Cơ sở dữ liệu thương mại.” 

d) Đánh giá tác động của các phương án 

Sửa đổi quy định về ấn định thuế nêu trên đảm bảo phù hợp với thực tế và 

thông lệ quốc tế. 

9. Bổ sung quy định về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp 

thừa quá 10 năm 

a) Xác định vấn đề 

Tại Điều 47 Luật quản lý thuế quy định về việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm 

nộp, tiền phạt nộp thừa như sau: 

“1. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn 

số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời 

hạn mười năm, kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được bù trừ số tiền 

thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 

còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; hoặc trừ vào số tiền thuế, 

tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền 

thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, 

tiền chậm nộp, tiền phạt. 

2. Trường hợp người nộp thuế yêu cầu trả lại số tiền thuế, tiền chậm nộp, 

tiền phạt nộp thừa thì cơ quan quản lý thuế phải ra quyết định trả lại số tiền thuế, 

tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không hoàn 

trả trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu”. 

Theo đó, Điều 47 Luật Quản lý thuế chỉ quy định việc xử lý thuế đối với số 

tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa trong thời hạn 10 năm, chưa quy 

định cách thức xử lý đối với các khoản nộp thừa quá 10 năm. Do đó, trên hệ thống 

kế toán tập trung cơ quan quản lý thuế vẫn phải theo dõi khoản tiền này. 

Hiện nay, có phát sinh tình huống doanh nghiệp nộp thừa tiền thuế vào 

NSNN đã quá thời hạn 10 năm thì không thực hiện hoàn thuế nhưng chưa có quy 

định xử lý số tiền này như thế nào để hạch toán trên hệ thống kế toán tập trung. Do 

đó, hệ thống kế toán tập trung vẫn phải theo dõi như số tiền nộp nhầm, nộp thừa 

trong thời hạn 10 năm. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Cơ quan quản lý thuế không phải theo dõi khoản tiền thuế thừa quá thời hạn 

10 năm trên hệ thống kế toán tập trung. 

c) Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

Để đảm bảo phù hợp với thực tế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế cần quy 

định đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quá 10 năm theo 

hướng: (i) cho người nộp thuế được khấu trừ vào số tiền thuế phải nộp ở kỳ tiếp 

theo đối với doanh nghiệp còn hoạt động, còn địa chỉ kinh doanh. (ii) Cơ quan 
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quản lý thuế sẽ xử lý nộp NSNN số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa 

quá 10 năm trong trường hợp: Cơ quan quản lý thuế đã thông báo cho người nộp 

thuế nhưng người nộp thuế từ chối nhận lại số tiền nộp thừa, hoặc Cơ quan quản lý 

thuế không xác định được địa chỉ người nộp thuế và đã thông báo trên phương tiện 

thông tin đại chúng trong thời hạn quá 30 ngày mà người nộp thuế không đến làm 

thủ tục hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. Nội dung sửa đổi 

khoản 3 Điều 47 cụ thể như sau: 

Đề xuất bổ sung khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế như sau: 

“Điều 47. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa 

1. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn 

số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời 

hạn mười năm, kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được bù trừ số tiền 

thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 

còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; hoặc trừ vào số tiền thuế, 

tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền 

thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, 

tiền chậm nộp, tiền phạt. 

2.Trường hợp người nộp thuế yêu cầu trả lại số tiền thuế, tiền chậm nộp, 

tiền phạt nộp thừa thì cơ quan quản lý thuế phải ra quyết định trả lại số tiền thuế, 

tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không hoàn 

trả trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu. 

3. Đối với tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quá thời hạn 10 năm 

được khấu trừ vào số tiền thuế phải nộp ở kỳ tiếp theo của người nộp thuế.   

Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quá thời hạn 10 năm được nộp 

ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau: 

a) Cơ quan quản lý thuế đã thông báo cho người nộp thuế nhưng người nộp 

thuế từ chối nhận lại số tiền nộp thừa. 

b) Cơ quan quản lý thuế không xác định được địa chỉ người nộp thuế và đã 

thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn quá 30 ngày nhưng 

người nộp thuế không đến làm thủ tục hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 

nộp thừa”.  

d) Đánh giá tác động của của giải pháp 

- Tác động tích cực: Cơ quan quản lý thuế không phải theo dõi khoản tiền 

thuế thừa quá thời hạn 10 năm trên hệ thống kế toán tập trung, đảm bảo quyền lợi 

cho doanh nghiệp và công khai, minh bạch về thông tin các khoản tiền được hoàn 

trả quá 10 năm. 

- Tác động tiêu cực: Không có. 

10. Sửa đổi quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người nộp 

thuế để giảm thiểu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp 

10.1.  Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh 
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a) Xác định vấn đề 

Điều 53 Luật quản lý thuế quy định như sau: 

“Điều 53. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh: 

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn 

thành nghĩa vụ nộp thuế. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm dừng 

việc xuất cảnh của cá nhân trong trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế 

theo thông báo của cơ quan quản lý thuế”. 

Quy định nêu trên chỉ áp dụng đối với người Việt Nam xuất cảnh để định cư 

ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi 

xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Để nâng cao cơ sở pháp lý cho biện pháp cưỡng chế tạm dừng xuất cảnh, cá 

nhân chủ doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, chủ doanh nghiêp bỏ trốn, doanh 

nghiệp mất tích làm cơ sở pháp lý vững chắc để tranh tụng tại toà khi doanh nghiệp 

khiếu kiện. 

c) Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

Đề xuất bổ sung tại Điều 53 như sau: 

“Điều 53. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh 

1. Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn 

thành nghĩa vụ nộp thuế. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm dừng 

việc xuất cảnh của cá nhân trong trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế 

theo thông báo của cơ quan quản lý thuế. 

2. Các cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này là chủ doanh nghiệp tư 

nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ tịch hội 

đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật 

của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hội đồng quản trị công 

ty cổ phần, thành viên công ty hợp danh, trưởng ban quản trị hợp tác xã  mà 

ngừng hoạt động không thực hiện thủ tục giải thể, phá sản theo quy định của 

pháp luật thì trước khi xuất cảnh phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân 

sách nhà nước”. 

d) Đánh giá tác động của giải pháp 

Giảm số nợ đọng thuế, tăng cường trách nhiệm của người nộp thuế trước khi 

xuất cảnh ra nước ngoài. 

10.2. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, 

chấm dứt hoạt động 

a) Xác định vấn đề 

- Điều 54 Luật quản lý thuế quy định: 
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“Điều 54. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá 

sản, chấm dứt hoạt động 

1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp giải 

thể được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, 

kinh doanh bảo hiểm và pháp luật khác có liên quan. 

2. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp phá 

sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật phá sản. 

3. Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì 

phần thuế nợ còn lại do chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp. 

4. Hộ gia đình, cá nhân chấm dứt hoạt động kinh doanh chưa hoàn thành 

nghĩa vụ nộp thuế thì phần thuế nợ còn lại do chủ hộ gia đình, cá nhân chịu trách 

nhiệm nộp”. 

- Theo quy định tại Điều 204 Luật doanh nghiệp thì hồ sơ giải thể doanh 

nghiệp có: “Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã 

thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm 

xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có)”. 

Để xác định doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ về thuế hay chưa, 

doanh nghiệp phải khai quyết toán thuế đến thời điểm doanh nghiệp giải thể, cơ 

quan thuế phải thực hiện kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp (trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được các tài liệu, hồ sơ liên quan), trừ những trường 

hợp giải thể, chấm dứt hoạt động cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán 

thuế , cơ quan thuế được đặt hàng và sử dụng kết quả của các công ty kiểm toán 

độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế để thực hiện kiểm tra 

quyết toán thuế của doanh nghiệp nhanh chóng, thuận lợi. 

Quy định tại khoản 3 nêu trên chỉ quy định chung là chủ sở hữu doanh 

nghiệp chịu trách nhiệm nộp phần nợ còn lại khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt 

động. Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì chủ sở hữu doanh nghiệp được quy 

định cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Giảm thiểu thời gian và chi phí của cả doanh nghiệp và cơ quan thuế theo 

tinh thần cải cách thủ tục hành chính và để đồng bộ giữa Luật Quản lý thuế và Luật 

Doanh nghiệp, cần quy định cụ thể về chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách 

nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, cơ 

quan thuế có cơ sở để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN. 

c) Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

Sửa đổi, bổ sung điều 54 như sau: 

“Điều 54. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá 

sản, chấm dứt hoạt động 

1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp giải 

thể được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, 

kinh doanh bảo hiểm và pháp luật khác có liên quan. 



39 

Cơ quan thuế sử dụng kết quả của các công ty kiểm toán độc lập, tổ chức 

kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế để thực hiện quyết toán thuế cho doanh 

nghiệp giải thể. 

Chính phủ quy định các trường hợp doanh nghiệp giải thể mà cơ quan 

thuế không phải thực hiện quyết toán thuế. 

2. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp phá 

sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật phá sản. 

3. Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì 

phần thuế nợ còn lại do chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp chủ doanh 

nghiệp tư nhân, chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trách 

nhiệm hữu hạn, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần, trưởng ban 

quản trị của hợp tác xã chịu trách nhiệm nộp phần thuế nợ còn lại. 

Người có trách nhiệm nộp thuế đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ nộp thuế 

có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần 

nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình theo quy định của pháp luật dân sự. 

4. Hộ gia đình, cá nhân chấm dứt hoạt động kinh doanh chưa hoàn thành 

nghĩa vụ nộp thuế thì phần thuế nợ còn lại do chủ hộ gia đình, cá nhân chịu trách 

nhiệm nộp”. 

d) Đánh giá tác động của giải pháp 

- Tác động tích cực: Quy định trách nhiệm rõ ràng đối với từng loại hình 

doanh nghiệp, tránh tình trạng né tránh trách nhiệm nộp tiền thuế nợ vào NSNN 

khi doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động và giảm thiểu thời gian và chi phí của cả 

doanh nghiệp và cơ quan thuế 

- Tác động tiêu cực: Không có. 

11. Hoàn thiện quy định về các trường hợp thuộc diện hoàn thuế cho 

thống nhất, đồng bộ với pháp luật mới được ban hành, đảm bảo quyền lợi của 

người nộp thuế 

Luật quản lý thuế quy định 4 điều liên quan đến hoàn thuế, gồm: (i) các 

trường hợp thuộc diện hoàn thuế, (ii) hồ sơ hoàn thuế, (iii) trách nhiệm của cơ 

quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, 

(iv) trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế. 

11.1. Về các trường hợp thuộc diện hoàn thuế 

a) Xác định vấn đề 

- Điều 57  Luật quản lý thuế quy định các trường hợp được hoàn thuế theo 

quy định của: (i) Luật thuế giá trị gia tăng; (ii) Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu; (iii) pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; (iv) Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; (v) 

tổ chức, cá nhân nộp các loại thuế khác có số tiền thuế đã nộp vào ngân sách nhà 

nước lớn hơn số tiền thuế phải nộp. 

- Ngày 15/11/2010, Quốc hội thông qua Luật thuế bảo vệ môi trường số 

57/2010/QH12, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012. Điều 11 Luật thuế bảo vệ 
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môi trường quy định hoàn thuế đối với 5 trường hợp  mà không thuộc các trường 

hợp được hoàn thuế quy định tại Điều 57 Luật quản lý thuế. 

- Theo quy định tại Điều 77 Luật khoáng sản số 60/2010/QH12, tổ chức, cá 

nhân khai thác khoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản được xác định căn cứ vào giá, trữ lượng, chất lượng 

khoáng sản, loại hoặc nhóm khoáng sản, điều kiện khai thác khoáng sản. Luật giao 

cho Chính phủ quy định cụ thể phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản. Ngày 28/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 

203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản. Điều 11 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định phương thức thu tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản như sau: 

+ Nộp một lần bằng 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối 

với các trường hợp: (i) thời gian khai thác còn lại trong Giấy phép khai thác hoặc 

cấp mới bằng hoặc dưới 05 năm; (ii) Tổng giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản bằng hoặc nhỏ hơn 01 tỷ đồng. 

+ Nộp nhiều lần đối với các trường hợp khác. 

+ Thời điểm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chậm nhất lần đầu là 

90 ngày tính từ ngày nhận được thông báo của Cục thuế địa phương; thời điểm các 

lần sau chậm nhất là ngày 31/3 các năm tiếp theo. Sau các thời điểm này, ngoài số 

tiền phải nộp theo thông báo, tổ chức, cá nhân còn phải nộp tiền phạt theo quy định 

của pháp luật về quản lý thuế. 

+ Trường hợp trữ lượng khoáng sản được cấp phép lớn, thời gian khai thác 

còn lại và công suất khai thác trung bình hàng năm không thể hết phần trữ lượng 

chưa khai thác; tổ chức, cá nhân có thể xin điều chỉnh Giấy phép khai thác về công 

suất hoặc trữ lượng. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo Giấy 

phép khai thác hiện hành và được điều chỉnh phù hợp khi Giấy phép khai thác thay 

thế có hiệu lực pháp luật. 

Như vậy, sẽ phát sinh trường hợp phải hoàn trả tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản đã nộp đối với trường hợp được điều chỉnh giảm trữ lượng hoặc công 

suất, hoặc hoàn trả đối với trường hợp bị thu hồi giấy phép (do quá thời hạn kể từ 

ngày được cấp giấy phép mà chưa triển khai xây dựng cơ bản mỏ để đưa vào hoạt 

động). 

- Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định về chuyển mục đích sử 

dụng đất, trong đó có trường hợp “chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất 

sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh 

phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch 

vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ 

sở sản xuất phi nông nghiệp”, và khoản 1 Điều 57 quy định: “Khi chuyển mục đích 

sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực 

hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và 

nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển 

mục đích sử dụng”. Thực hiện quy định này, thực tế có trường hợp được Nhà nước 

cho phép chuyển từ đất thương mại, dịch vụ đã được Nhà nước giao đất có thu tiền 
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sử dụng đất sang đất công nghiệp (đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp) và trả tiền 

thuê đất cho Nhà nước, phát sinh số tiền thuê đất phải nộp nhỏ hơn số tiền sử dụng 

đất đã nộp cần phải hoàn trả cho người nộp thuế. 

- Ngày 6/4/2016, Quốc hội thông qua Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

số 107/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2016. Tại điều 15 Luật thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định việc hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế 

chống trợ cấp, thuế tự vệ mà không thuộc các trường hợp được hoàn thuế quy định 

tại Điều 57 Luật quản lý thuế. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Cần sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp thuộc diện hoàn thuế của 

Luật quản lý thuế cho thống nhất, đồng bộ với pháp luật mới được ban hành, đảm 

bảo quyền lợi của người nộp thuế,  

c) Đề xuất giải pháp 

Có 2 giải pháp sửa đổi Điều 57 Luật quản lý thuế như sau: 

- Giải pháp 1: Căn cứ vào các phân tích như đã nêu trên thì tất cả các trường 

hợp hoàn thuế được phân tích tại dự thảo sửa đổi Luật quản lý thuế và các khoản 2, 

3, 4 Điều 57 Luật quản lý thuế là thuế và các khoản thu NSNN khác, bản chất đều 

là hoàn nộp thừa. Do đó, đề xuất sửa đổi Điều 57: 

“Điều 57. Các trường hợp thuộc diện hoàn thuế: 

Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với các trường hợp sau đây: 

1. Tổ chức, cá nhân thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy 

định của Luật thuế giá trị gia tăng; 

2. Tổ chức, cá nhân thuộc diện được hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

3. Cá nhân thuộc diện hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp 

luật về thuế thu nhập cá nhân; 

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc diện được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt 

theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; 

2. Tổ chức, cá nhân nộp các loại thuế và các khoản thu ngân sách nhà 

nước khác có số tiền thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước lớn hơn số tiền thuế 

phải nộp.” 

- Giải pháp 2: Giữ nguyên quy định như hiện tại, có sửa đổi khoản 5 phù 

hợp do theo các phân tích nêu trên thì việc hoàn nộp thừa còn bao gồm các khoản 

thu NSNN khác như: tiền thuê đất, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống 

trợ cấp...  

Do trong quá trình thực hiện Luật quản lý thuế không có vướng mắc và để rõ 

ràng, theo đó đề xuất chọn phương án 2. Nội dung sửa đổi cụ thể:  

“Điều 57. Các trường hợp thuộc diện hoàn thuế: 

Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với các trường hợp sau đây: 
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1. Tổ chức, cá nhân thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy 

định của Luật thuế giá trị gia tăng; 

2. Tổ chức, cá nhân thuộc diện được hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

3. Cá nhân thuộc diện hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp 

luật về thuế thu nhập cá nhân; 

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc diện được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt 

theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; 

5. Tổ chức, cá nhân nộp các loại thuế và các khoản thu ngân sách nhà 

nước khác có số tiền thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước lớn hơn số tiền thuế 

phải nộp.” 

d) Đánh giá tác động 

Bao quát được các trường hợp hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước. 

11.2. Về hồ sơ hoàn thuế, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế, công 

chức quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế 

a) Xác định vấn đề 

- Điều 58 Luật quản lý thuế quy định hồ sơ hoàn thuế như sau: 

“1. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm: 

  a) Văn bản yêu cầu hoàn thuế; 

  b) Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế. 

  2. Hồ sơ hoàn thuế được nộp một bộ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

hoặc tại cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế.” 

- Điều 59 Luật quản lý thuế quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế, 

công chức quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, với 3 hình thức nộp 

hồ sơ: (i) nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế; (ii) gửi qua đường bưu chính; (iii) 

nộp thông qua giao dịch điện tử. 

- Triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về 

Chính phủ điện tử, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ 

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, Bộ 

Tài chính đã triển khai thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế 

giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử tại 13 Cục Thuế (Hà Nội, Hồ Chí Minh, 

Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, 

Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Thái Nguyên) từ tháng 12/2016 đến hết tháng 

4/2017 . Kết quả thực hiện thí điểm tại 13 Cục Thuế đến ngày 10/4/2017: Tổng số 

hồ sơ đã tiếp nhận xử lý là 247 hồ sơ với tổng số tiền đề nghị hoàn là 1.925 tỷ 

đồng, đã giải quyết 145 hồ sơ với số tiền được hoàn là 886 tỷ đồng. Việc hoàn thuế 

điện tử đã tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian hoàn thuế cho doanh nghiệp. Từ tháng 

5/2017 trở đi đã triển khai dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử trên phạm vi 

toàn quốc . 
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- Theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ 

Tài chính quy định trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc tiếp nhận, giải quyết 

hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng: Cục Thuế có trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn 

thuế trừ các chi cục thuộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, 

Đồng Nai. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Theo đó, cần sửa đổi các quy định về hồ sơ hoàn thuế, trách nhiệm của cơ 

quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế tại 

Luật quản lý thuế (đảm bảo cơ sở pháp lý) cho việc chuyển hẳn sang áp dụng rộng 

rãi phương thức hoàn thuế điện tử, rút ngắn thời gian hoàn thuế cho doanh nghiệp. 

c) Đề xuất biện pháp giải quyết 

Đề xuất sửa đổi Điều 58 như sau: 

“Điều 58. Hồ sơ hoàn thuế: 

1. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm: 

a) Văn bản yêu cầu hoàn thuế; 

b) Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế. 

2. Hồ sơ hoàn thuế được nộp một bộ tại cơ quan thuế hoặc tại cơ quan hải 

quan có thẩm quyền hoàn thuế; hoặc nộp thông qua giao dịch điện tử.” 

d) Đánh giá tác động của đề xuất 

Góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp 

thuế trong việc gửi hồ sơ hoàn thuế đến cơ quan thuế. 

11.3. Về trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết hồ sơ 

hoàn thuế 

a) Xác định vấn đề 

- Điều 60 Luật quản lý thuế quy định như sau: 

“Điều 60. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết hồ 

sơ hoàn thuế 

1. Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế được quy định như sau: 

a) Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau là hồ sơ của người nộp 

thuế có quá trình, chấp hành tốt pháp luật về thuế và các giao dịch được thanh 

toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật; 

b) Các trường hợp thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau: 

- Hoàn thuế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên; 

- Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu, trừ trường hợp đề nghị hoàn 

thuế thu nhập cá nhân; 

- Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trong thời hạn hai năm, kể từ thời điểm 

bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế; 
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- Hàng hóa, dịch vụ không thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng 

theo quy định của pháp luật; 

- Doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi 

hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp 

nhà nước; 

- Hết thời hạn theo thông báo bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế nhưng 

người nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế; hoặc có giải trình, bổ 

sung nhưng không chứng minh được số thuế đã khai là đúng; 

- Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo 

quy định của Chính phủ. 

2. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là 

sáu ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế 

phải quyết định hoàn thuế theo đề nghị của người nộp thuế; trường hợp không đáp 

ứng điều kiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì thông báo bằng văn bản cho người 

nộp thuế về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc thông 

báo lý do không hoàn thuế. 

3. Thời hạn kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra 

sau được quy định như sau: 

a) Việc kiểm tra sau hoàn thuế phải được thực hiện trong thời hạn một năm, 

kể từ ngày có quyết định hoàn thuế đối với các trường hợp sau đây: 

- Cơ sở kinh doanh kê khai lỗ hai năm liên tục hoặc có số lỗ vượt quá vốn 

chủ sở hữu; 

- Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế từ hoạt động kinh doanh bất động sản; 

kinh doanh thương mại, dịch vụ; 

- Cơ sở kinh doanh thay đổi trụ sở từ hai lần trở lên trong vòng mười hai 

tháng, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế trở về trước; 

- Cơ sở kinh doanh có sự thay đổi bất thường giữa doanh thu tính thuế và số 

thuế được hoàn trong giai đoạn mười hai tháng, kể từ ngày có quyết định hoàn 

thuế trở về trước; 

b) Đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này, việc kiểm 

tra sau hoàn thuế được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong thời hạn 

mười năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế. 

4. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì chậm nhất là 

bốn mươi ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế 

phải quyết định hoàn thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do 

không hoàn thuế. 

5. Quá thời hạn quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này, nếu việc chậm ra 

quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải 

hoàn, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi theo quy định của Chính phủ.” 

- Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 60 nêu trên, hoàn thuế theo quy 
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định của điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên thuộc trường hợp 

kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Hiệp định tránh đánh thuế hai lần là điều ước quốc 

tế, nhưng theo quy định của Hiệp định thì Hãng vận tải nước ngoài thuộc trường 

hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Theo đó, cần sửa đổi quy định này cho phù hợp. 

- Khoản 2 Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/22016) quy định: “... Thực hiện hoàn thuế trước, 

kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm 

pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không 

thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế”.  

Theo đó, cần sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, 

kiểm tra sau tại Luật quản lý thuế cho thống nhất, đồng bộ với pháp luật được ban 

hành sau. 

- Theo tài liệu cung cấp kinh nghiệm quốc tế về hoàn thuế của Viện chiến 

lược và chính sách tài chính thì một số nước chỉ thực hiện hoàn thuế sau khi có kết 

quả kiểm toán (Indonexia) hoặc chỉ được hoàn thuế khi được Công ty kiểm toán 

độc lập có đăng ký hành nghề xác nhận (Kênya). 

Do đó, để phù hợp với thông lệ quốc tế và để tạo thuận lợi cho NNT trong 

công tác hoàn thuế GTGT, đề nghị bổ sung trường hợp hồ sơ thuộc diện hoàn thuế 

trước, kiểm tra sau là: Hồ sơ hoàn thuế của các đơn vị đã được Công ty kiểm toán 

độc lập có đăng ký hành nghề xác nhận. Chính phủ quy định chi tiết việc xác định 

kết quả kiểm toán độc lập. 

- NNT đề nghị hoàn thuế lần đầu thì hoàn thuế nộp thừa lần đầu có phải thực 

hiện kiểm tra trước hoàn? Theo quy định của Luật Quản lý thuế: NNT được hoàn 

nộp thừa khi số đã nộp lớn hơn số phải nộp. Số tiền thuế NNT đã nộp vào NSNN 

có chứng từ nộp thuế và các dữ liệu về số tiền thuế đã nộp, số tiền thuế nộp thừa đã 

được CQT theo dõi trên hệ thống TMS. NNT đề nghị hoàn nộp thừa khi có phát 

sinh. Do đó, đối với trường hợp CQT đã có thể quản lý dữ liệu của NNT, để tạo 

thuận lợi cho NNT: hoàn thuế nộp thừa sẽ không cần phải thuộc diện kiểm tra 

trước hoàn thuế. 

- NNT đề nghị hoàn thuế lần đầu, nhưng không thuộc trường hợp được hoàn 

thuế thì lần hoàn thuế sau có được tính là hoàn thuế lần đầu hay không? Nội dung 

này hiện đã được quy định rõ tại Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản 

lý hoàn thugiáế GTGT, nay bổ sung vào quy định tại Luật Quản lý thuế để đảm 

bảo cơ sở pháp lý cho hướng dẫn hiện hành tại Thông tư. Hiện tại, nội dung này 

đang được thực hiện và không phát sinh vướng mắc. 

- Theo quy định của pháp luật về thuế thì hàng hóa, dịch vụ không thực hiện 

giao dịch thanh toán qua ngân hàng thì không đủ điều kiện để hoàn thuế, theo đó 

không cần thiết phải quy định phân loại hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp này 

như nêu tại điểm b khoản 1 Điều 60. 

- Đối với các doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển đổi hình 

thức sở hữu thì nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp này sẽ được chuyển cho doanh 

nghiệp nhận sáp nhập, hợp nhất... Do đó, không cần thiết phải quy định những 

trường hợp này thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau (tại điểm b khoản 1 Điều 
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60 nêu trên), mà nên thuộc trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau (việc kiểm tra 

sau hoàn thuế được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro) để tạo thuận lợi cho 

doanh nghiệp. 

- Ngoài ra, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 

và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có quy định về trường 

hợp người nộp thuế thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì lập hóa đơn điện tử và 

gửi thông tin trên hóa đơn bằng phương thức điện tử cho cơ quan thuế để nhận mã 

xác thực hóa đơn từ cơ quan thuế. Theo đó, cần bổ sung trường hợp rủi ro cao về 

thuế vào quy định thuộc trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau tại điểm b khoản 

khoản 1 Điều 60 nêu trên để việc quản lý thuế cho thống nhất. 

- Hiện nay, theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Nghị định 83/2013/NĐ-CP 

ngày 22/7/2013 của Chính phủ, thì: Các trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau 

và kiểm tra sau hoàn thuế việc kiểm tra được thực hiện tại trụ sở người nộp thuế. 

Thực hiện quy định này, cơ quan Hải quan gặp khó khăn khi xuống doanh nghiệp 

kiểm tra do khối lượng hồ sơ hoàn thuế lớn, cơ quan hải quan thực hiện hoàn thuế 

theo tờ khai hải quan nên thiếu nhân lực thực hiện kiểm tra, nhiều doanh nghiệp ở 

xa nơi làm thủ tục hải quan. Do đó, đề nghị bổ sung quy định đối với hồ sơ  thuộc 

diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau, việc kiểm tra được thực hiện tại trụ sở cơ quan 

hải quan, trường hợp cần thiết mới kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và giao cho 

Chính phủ quy định chi tiết vấn đề này để giảm chi phí và tạo thuận lợi cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

- Quy định thời hạn kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ hoàn thuế trước, 

kiểm tra sau tại khoản 3 Điều 60 Luật quản lý thuế phát sinh cách hiểu cơ quan hải 

quan phải thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế trong thời hạn một năm và 10 năm. Các 

tiêu chí quy định việc kiểm tra sau hoàn thuế trong thời hạn một năm đối với hồ sơ 

hoàn thuế trước, kiểm tra sau tại điểm a khoản 3 Điều 60 Luật Quản lý thuế chỉ 

phù hợp với cơ quan thuế. Cơ quan hải quan chỉ thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế 

đối với hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau trong thời hạn 10 năm theo quy định tại 

điểm b khoản 3 Điều 60 Luật quản lý thuế vì cơ quan hải quan thực hiện hoàn thuế 

theo Tờ khai và số lượng tờ khai của cơ quan hải quan là rất lớn, phát sinh từng 

ngày.  

Để tránh vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị bổ sung điểm c khoản 

3 Điều 60 Luật Quản lý thuế theo hướng Cơ quan Hải quan thực hiện việc kiểm tra 

sau hoàn thuế đối với hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau theo quy định tại điểm b 

khoản này.  

b) Mục tiêu giải quyết 

Sửa đổi bổ sung Điều 60 Luật quản lý thuế để giải quyết các vấn đề về trách 

nhiệm của cơ quan thuế trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế được nêu trên. 

c) Đề xuất giải pháp 

Cụ thể sửa đổi Điều 60 Luật quản lý thuế như sau: 

“Điều 60. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết hồ 
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sơ hoàn thuế 

1. Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế được quy định như sau: 

a) Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau là hồ sơ của người nộp 

thuế có quá trình chấp hành tốt pháp luật về thuế, các giao dịch được thanh toán 

qua ngân hàng theo quy định của pháp luật và là hồ sơ của người nộp thuế sản 

xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời 

gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo 

quy định của Luật quản lý thuế; hồ sơ hoàn thuế của các đơn vị đã được Công 

ty Kiểm toán độc lập có đăng ký hành nghề xác nhận, Chính phủ quy định chi 

tiết việc xác định kết quả kiểm toán độc lập. 

b) Các trường hợp thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau: 

- Hoàn thuế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác. 

- Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng lần đầu, trừ trường hợp 

đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế có hồ sơ hoàn 

thuế gửi cơ quan quản lý thuế lần đầu nhưng không thuộc diện được hoàn thuế 

theo quy định thì lần đề nghị hoàn thuế kế tiếp vẫn xác định là đề nghị hoàn 

thuế lần đầu. 

- Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trong thời hạn hai năm, kể từ thời điểm 

bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế; 

- Hồ sơ hoàn thuế của các đơn vị đã được Công ty kiểm toán độc lập có 

đăng ký hành nghề xác nhận. Chính phủ quy định chi tiết việc xác định kết quả 

kiểm toán độc lập. 

- Người nộp thuế thuộc diện rủi ro cao về thuế theo quy định của Chính 

phủ. 

- Hàng hóa, dịch vụ không thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng 

theo quy định của pháp luật; 

- Doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi 

hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp 

nhà nước; 

- Hết thời hạn theo thông báo bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế nhưng 

người nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế; hoặc có giải trình, bổ 

sung nhưng không chứng minh được số thuế đã khai là đúng; 

- Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo 

quy định của Chính phủ. 

Việc kiểm tra đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau được 

thực hiện tại trụ sở cơ quan hải quan hoặc trụ sở người nộp thuế theo quy định 

của Chính phủ.  

2. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là 

sáu ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế 
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phải quyết định hoàn thuế theo đề nghị của người nộp thuế; trường hợp không đáp 

ứng điều kiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì thông báo bằng văn bản cho người 

nộp thuế về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc thông 

báo lý do không hoàn thuế. 

3. Thời hạn kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra 

sau được quy định như sau: 

a) Việc kiểm tra sau hoàn thuế phải được thực hiện trong thời hạn một năm, 

kể từ ngày có quyết định hoàn thuế đối với các trường hợp sau đây: 

- Cơ sở kinh doanh kê khai lỗ hai năm liên tục hoặc có số lỗ vượt quá vốn 

chủ sở hữu; 

- Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế từ hoạt động kinh doanh bất động sản; 

kinh doanh thương mại, dịch vụ; 

- Cơ sở kinh doanh thay đổi trụ sở từ hai lần trở lên trong vòng mười hai 

tháng, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế trở về trước; 

- Cơ sở kinh doanh có sự thay đổi bất thường giữa doanh thu tính thuế và số 

thuế được hoàn trong giai đoạn mười hai tháng, kể từ ngày có quyết định hoàn 

thuế trở về trước; 

b) Đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này, việc kiểm 

tra sau hoàn thuế được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong thời hạn 

mười năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế. 

c) Cơ quan Hải quan thực hiện việc kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ 

hoàn thuế trước, kiểm tra sau theo quy định tại điểm b khoản này.  

4. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì chậm nhất là 

bốn mươi ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế 

phải quyết định hoàn thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do 

không hoàn thuế. 

5. Quá thời hạn quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này, nếu việc chậm ra 

quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải 

hoàn, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi theo quy định của Chính phủ.” 

d) Đánh giá tác động 

Nội dung dự kiến sửa đổi vừa góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người 

nộp thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế và đồng bộ với các pháp luật có liên quan. 

12. Sửa đổi quy định về xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho 

phù hợp với thực tế và quy định mới của pháp luật có liên quan 

12.1. Xóa nợ đối với cá nhân 

a) Xác định vấn đề 

- Điều 65 Luật quản lý thuế quy định: 

“Điều 65. Trường hợp được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt 

1. Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán 
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theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền 

chậm nộp, tiền phạt. 

2. Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi 

dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ. 

3. Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế 

không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà cơ quan quản 

lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 

thuế quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này và các khoản nợ tiền thuế, tiền 

chậm nộp, tiền phạt này đã quá mười năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, 

nhưng không có khả năng thu hồi.” 

Thực tế triển khai thực hiện xoá nợ thuế đối với cá nhân đã chết, mất tích, 

mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế gặp khó khăn 

vướng mắc vì: không có cơ quan nhà nước nào chịu trách nhiệm về việc xác nhận 

cá nhân chết còn tài sản hay không; mặt khác, khi cá nhân còn nợ thuế đã chết, nếu 

còn tài sản thì tài sản này còn thuộc quyền sử dụng của gia đình họ, cơ quan thuế 

không thể thực hiện kê biên, bán đấu giá tài sản sử dụng chung của gia đình họ để 

thu hồi tiền thuế nợ được, nếu thực hiện sẽ gây phản cảm trong dư luận xã hội. 

Theo đó, để đảm bảo tính khả thi cần sửa đổi quy định này cho phù hợp. 

- Tại khoản 1 Điều 183 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định: 

“Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách 

nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.  

Theo quy định tại Điều 65 Luật quản lý thuế chỉ cho phép xóa nợ đối với cá 

nhân, không có quy định xóa nợ cho chủ doanh nghiệp tư nhân đã chết.  

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Để xử lý xóa nợ các trường hợp là cá nhân đã chết, mất tích, mất năng lực 

hành vi dân sự, tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội và để thống nhất giữa Luật 

quản lý thuế và Luật doanh nghiệp. 

 

c) Giải pháp giải quyết vấn đề 

Cần sửa đổi quy định về xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với 

NNT đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự tại khoản 2 Điều 65 Luật Quản 

lý thuế như sau: 

“Điều 65. Trường hợp được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt 

1. Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán 

theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền 

chậm nộp, tiền phạt. 

2. Cá nhân (bao gồm cả chủ doanh nghiệp tư nhân) được pháp luật coi là 

đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền 

thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuộc 

trường hợp được xoá nợ tiền thuế. 
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3. Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế 

không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà cơ quan quản 

lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 

thuế quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này và các khoản nợ tiền thuế, tiền 

chậm nộp, tiền phạt này đã quá mười năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, 

nhưng không có khả năng thu hồi.” 

d) Đánh giá tác động của giải pháp 

Phù hợp với văn bản pháp luật có liên quan, không gây phản cảm trong dư 

luận xã hội, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật. 

12.2. Xóa nợ đối với khoản nợ quá 10 năm 

a) Xác định vấn đề 

- Khoản 3 Điều 65 Luật quản lý thuế quy định xoá nợ thuế đối với “Các 

khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế không thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà cơ quan quản lý thuế đã áp 

dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định 

tại khoản 1 Điều 93 của Luật này và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền 

phạt này đã quá mười năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nhưng không có khả 

năng thu hồi.” 

- Theo khoản 1 Điều 93, các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành 

chính thuế bao gồm: (i) trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành 

quyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức 

tín dụng khác; yêu cầu phong tỏa tài khoản; (ii) khấu trừ một phần tiền lương hoặc 

thu nhập; (iii) dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

(iv) thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; (v) kê biên tài sản, bán đấu giá 

tài sản kê biên theo quy định của pháp luật; (vi) thu tiền, tài sản khác của đối tượng 

bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do tổ chức, cá nhân khác đang 

nắm giữ; (vii) thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề. Cơ quan 

thuế phải thực hiện tuần tự các biện pháp, nếu biện pháp trước không thu được 

hoặc không thu đủ tiền thuế, tiền phạt mới chuyển sang biện pháp tiếp theo. 

Theo quy định nêu trên thì đối với các khoản nợ thuế đã quá hạn 10 năm và 

cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thì được xóa nợ 

thuế. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì chưa có trường hợp nào đủ điều kiện 

được xóa nợ thuế do thực tế triển khai thực hiện, có những khoản nợ thuế trên 10 

năm nhưng không thể xóa được do không đáp ứng được điều kiện đã “áp dụng tất 

cả các biện pháp cưỡng chế”, vì doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cho 

phép giải thể và bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước khi cơ quan 

thuế thực hiện các biện pháp cưỡng chế; không thực hiện được biện pháp cưỡng 

chế kê biên tài sản do tài sản bị cưỡng chế là nhà ở, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho 

đối tượng bị cưỡng chế và gia đình họ; đối với người nộp thuế là tổ chức thì không 

thể áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; 

hoặc nhiều trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ hoặc tự ý ngừng kinh 

doanh mà cơ quan thuế phát hiện có thông báo về việc việc hết giá trị sử dụng của 
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các hóa đơn của các doanh nghiệp này... đồng thời, quy định thời hạn 10 năm mới 

được xoá nợ thuế áp dụng đối với các trường hợp này là quá dài (kinh nghiệm các 

nước thường áp dụng trong khoảng thời gian từ 2 đến 7 năm).  

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Để phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật có liên quan, phù hợp với 

quy định về thời hiệu xử phạt (thời hiệu xử phạt là 05 năm, kể từ ngày thực hiện 

hành vi vi phạm) theo quy định tại Khoản 2 Điều 110 Luật quản lý thuế. 

c) Giải pháp giải quyết vấn đề 

Để giải quyết vấn đề trên, đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 65 như sau:  

“3. Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế 

không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà cơ quan quản 

lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế cuối cùng thi hành quyết định 

hành chính thuế quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này và các khoản nợ tiền 

thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá năm mười năm, kể từ ngày hết thời hạn 

nộp thuế, nhưng không có khả năng thu hồi. Trong hai năm tiếp theo kể từ ngày 

thực hiện xóa nợ, người sáng lập doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật 

không được thành lập doanh nghiệp mới, trừ trường hợp người nộp thuế thực 

hiện nộp đủ số tiền thuế theo quyết định xóa nợ vào ngân sách nhà nước.” 

d) Đánh giá tác động của giải pháp 

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, phù hợp với quy định về cưỡng chế nợ 

thuế. 

12.3. Xóa nợ đối với khoản nợ không còn đối tượng để thu 

a) Xác định vấn đề 

Luật Quản lý thuế chưa có quy định xóa nợ đối với các khoản nợ không còn 

đối tượng để thu. 

Từ 01/7/2007 đến 31/12/2012, nền kinh tế trong nước liên tục gặp nhiều khó 

khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, áp lưc̣ laṃ phát 

và bất ổn kinh tế vĩ mô lớn; thị trường tiền tệ chưa thực sự ổn định, nơ ̣xấu có xu 

hướng gia tăng; sản xuất kinh doanh găp̣ nhiều khó khăn; thi ̣trường bất đôṇg sản 

trầm lắng cùng với thiên tai, hoả hoạn, tai nạn liên tiếp xảy ra đã ảnh hưởng nhiều 

đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Do đó, nhiều người nộp thuế kinh 

doanh thua lỗ. Khi gặp khó khăn, kinh doanh thua lỗ hoặc bị điều tra... nhiều người 

nộp thuế không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh, ngừng 

kinh doanh, giải thể. Số nợ thuế đã phát sinh từ trước thời điểm ngừng kinh doanh 

(mặc dù đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng chưa thu hồi được) liên tục tăng 

thêm do phát sinh tiền chậm nộp thuế trong khi người nộp thuế không có nguồn, 

khả năng trả nợ do đã ngừng kinh doanh, giải thể. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Để giảm số nợ không có khả năng thu hồi, tạo điều kiện cho cơ quan thuế 

tập trung nguồn lực để đôn đốc các khoản nợ có khả năng thu hồi. 
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c) Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

Bổ sung thêm Khoản 4 vào Điều 65 Luật Quản lý thuế như sau: 

“Điều 65. Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 

4. Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không còn đối tượng để 

thu và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá năm năm, kể từ 

ngày hết thời hạn nộp thuế” thì thuộc trường hợp được xóa nợ. 

d) Đánh giá tác động của giải pháp 

Giảm số nợ ảo mà thực tế không thể thu hồi được. 

12.4. Xoá tiền chậm nộp đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước thực 

hiện cổ phần hóa 

a) Xác định vấn đề 

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, thì: 

“3. Đối với các khoản tiền thuế nợ, tiền phạt còn nợ không có khả năng thu 

hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007, Chính phủ tổ chức thực hiện xóa 

nợ và báo cáo Quốc hội kết quả đối với các trường hợp sau đây: 

a) Tiền thuế nợ, tiền phạt của hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không 

thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh; 

b) Tiền thuế nợ, tiền phạt của doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải 

thể của cơ quan có thẩm quyền; tiền thuế nợ, tiền phạt của doanh nghiệp nhà nước 

đã thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu và pháp nhân mới không chịu 

trách nhiệm đối với các khoản nợ thuế này”. 

- Khi bàn giao tài chính giữa doanh nghiệp nhà nước cho công ty cổ phần thì 

chỉ bàn giao tiền thuế nợ mà không bàn giao tiền chậm nộp phát sinh tương ứng. 

Vì vậy, sau cổ phần hoá, công ty cổ phần chỉ nộp tiền thuế mà không nộp tiền 

chậm nộp với lý do không được bàn giao. 

- Điểm c khoản 3 Điều 3 Thông tư 179/2013/TT-BTC quy định một trong 

các điều kiện để được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát 

sinh trước 1/7/2007 là: “Khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xoá nợ chưa được giảm 

vốn nhà nước có tại doanh nghiệp khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần 

hoá hoặc khi doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần”. 

Theo quy định trên, việc xử lý xóa nợ đang được thực hiện như sau: 

- Đối với số tiền chậm nộp phát sinh từ thời điểm đăng ký tờ khai đến ngày 

bàn giao tiền thuế cho Công ty cổ phần thì được xem xét xóa tiền chậm nộp nếu 

đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC.  

- Đối với số tiền chậm nộp phát sinh do Công ty cổ phần chậm nộp (thời 

điểm từ ngày bàn giao tiền thuế đến ngày nộp thuế) thì Công ty cổ phần phải nộp. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Góp phần giảm nợ cho NSNN, giảm nguồn lực, chi phí theo dõi nợ thuế.  

c) Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 
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Qua phân tích trên cho thấy về nguyên tắc số ngày chậm nộp, số tiền chậm 

nộp chỉ xác định được sau khi doanh nghiệp đã nộp đủ tiền thuế, vì vậy tại thời 

điểm DNNN bàn giao tiền thuế cho Công ty cổ phần không xác định được tiền 

chậm nộp, đồng thời theo hướng xử lý đang thực hiện thì việc xoá tiền chậm nộp 

cũng là không tính chậm nộp nên để giảm bớt thủ tục hành chính (từ cấp Cục đến 

cấp Tổng cục, cấp Bộ Tài chính…), do đó đề xuất bổ sung khoản 1 Điều 106 đã 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 và khoản 3 Điều 

3 Luật số 106/2016/QH13 nội dung: “Không tính chậm nộp trên số tiền thuế phát 

sinh của  doanh nghiệp nhà nước đã bàn giao cho công ty cổ phần khi thực hiện 

chuyển đổi cổ phần hóa trước ngày 01/07/2007” . 

d) Đánh giá tác động của giải pháp 

Góp phần giảm nợ cho NSNN, giảm nguồn lực, chi phí theo dõi nợ thuế. 

12.5. Xoá tiền thuế, tiền phạt (tiền chậm nộp) phát sinh trước 1/7/2007 

của các doanh nghiệp được hình thành trực thuộc quản lý của các tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

a) Xác định vấn đề 

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, thì: 

“3. Đối với các khoản tiền thuế nợ, tiền phạt còn nợ không có khả năng thu 

hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007, Chính phủ tổ chức thực hiện xóa 

nợ và báo cáo Quốc hội kết quả đối với các trường hợp sau đây: 

a) Tiền thuế nợ, tiền phạt của hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không 

thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh; 

b) Tiền thuế nợ, tiền phạt của doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải 

thể của cơ quan có thẩm quyền; tiền thuế nợ, tiền phạt của doanh nghiệp nhà nước 

đã thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu và pháp nhân mới không chịu 

trách nhiệm đối với các khoản nợ thuế này”. 

- Các doanh nghiệp này đã được đơn vị chủ quản ra quyết định giải thể 

nhưng vẫn còn nợ tiền thuế, tiền phạt (như: Liên minh hợp tác xã, tỉnh uỷ, thành 

đoàn, tỉnh đoàn...), hiện chưa có hướng xử lý. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Góp phần giảm nợ cho NSNN, giảm nguồn lực, chi phí theo dõi nợ thuế. 

c) Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề  

- Theo báo cáo của các đơn vị thì các doanh nghiệp nêu trên hiện không còn 

tồn tại, cơ quan hải quan không thể thu đòi được nợ thuế, tiền phạt, cơ quan thuế 

cũng không có thông tin về các doanh nghiệp (trước đây mã số thuế do cơ quan 

hải quan cấp). 

- Ngày 21/5/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 3807/BKHĐT-

PTDN trao đổi về việc xác nhận doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp thuộc Hội 

đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam (nay là Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) 

được vận dụng những quy định về thành lập, giải thể và chế độ lao động như đối 
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với doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó, căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP 

ngày 25/6/2013 và Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 7/11/2013, các tổ chức 

chính trị - xã hội có thể áp dụng các Nghị định này để đầu tư, quản lý vốn, tài sản, 

giám sát tài chính tại các doanh nghiệp do mình làm chủ sở hữu. 

Vì vậy, đề nghị bổ sung điểm b khoản 3 Điều 2 Luật số 21/2012/QH13 nội 

dung: “Tiền thuế nợ, tiền phạt của doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp 

thuộc các cơ, tổ chức được Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động đã có 

quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền; tiền thuế nợ, tiền phạt của doanh 

nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu và pháp nhân 

mới không chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ thuế này”. 

d) Đánh giá tác động của giải pháp 

Góp phần giảm nợ cho NSNN, giảm nguồn lực, chi phí theo dõi nợ thuế. 

13. Sửa đổi quy định về thông tin về người nộp thuế để vừa đáp ứng yêu 

cầu quản lý thuế được công khai, minh bạch, vừa đáp ứng với quy định của 

pháp luật mới được ban hành và đồng bộ với pháp luật có liên quan 

a) Xác định vấn đề 

- Quy định hiện hành: Luật quản lý thuế dành 06 điều quy định về thông tin 

người nộp thuế, gồm: 

+ Điều 69. Hệ thống thông tin về người nộp thuế. 

+ Điều 70. Xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin về người 

nộp thuế. 

+ Điều 71. Trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin. 

+ Điều 72. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung 

cấp thông tin về người nộp thuế. 

+ Điều 73. Bảo mật thông tin của người nộp thuế. 

+ Điều 74. Công khai thông tin vi phạm pháp luật về thuế. 

- Vướng mắc phát sinh: 

+ Để việc quản lý thuế được tốt hơn, phù hợp với sự phát triển của kinh tế, 

công nghệ thông tin... trong những năm tới và thông lệ quốc tế, Luật quản lý thuế 

cần quy định hướng tới hệ thống thông tin quản lý thuế gồm 2 nội dung: (i) Cơ sở 

dữ liệu về hệ thống thông tin quản lý thuế và (ii) Hạ tầng kỹ thuật về hệ thống 

thông tin quản lý thuế. Cơ sở dữ liệu thông tin quản lý thuế được thực hiện theo 

hướng tập trung, thống nhất, tích hợp, với nguồn thông tin đa dạng (không chỉ 

thông tin về người nộp thuế), như: cơ sở dữ liệu về hoá đơn (từ việc triển khai thực 

hiện hoá đơn điện tử); cơ sở dữ liệu về tờ khai (từ việc triển khai thực hiện kê khai 

điện tử); cơ sở dữ liệu từ thanh tra, kiểm tra... hay cơ sở dữ liệu của người nộp 

thuế, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế mà Nghị định số 20/2017/NĐ-CP đã quy định, 

phù hợp với chuẩn mực quốc tế về quản lý thuế của BEPS. 

+ Trên cơ sở dữ liệu về hệ thống thông tin quản lý thuế và nội dung công 

khai thông tin về thuế nêu trên, tạo cho người nộp thuế có hồ sơ đầy đủ để người 
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nộp thuế biết và có quyền cập nhật, sửa đổi những thông tin chưa đúng, chưa chính 

xác để việc quản lý thuế được tốt hơn. 

+ Ngày 6/4/2016, Quốc hội thông qua Luật tiếp cận thông tin với hiệu lực 

thi hành từ ngày 1/7/2018. Theo quy định tại điểm o, khoản 1, Điều 17 Luật tiếp 

cận thông tin thì các thông tin phải được công khai rộng rãi có “Thông tin về thuế, 

phí, lệ phí”.  

+ Luật quản lý thuế có quy định công khai thông tin đối với các trường hợp 

sau: (i) mức thuế phải nộp của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã, 

phường, thị trấn ; (ii) chấm dứt hiệu lực mã số thuế ; (iii) thông tin vi phạm pháp 

luật về thuế ; (iv) cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị 

sử dụng ; (v) cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt 

động, giấy phép hành nghề. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Cần rà soát, quy định những nội dung thông tin về thuế, phí, lệ phí tại Luật 

quản lý thuế để vừa đáp ứng yêu cầu quản lý thuế được công khai, minh bạch, vừa 

đáp ứng với quy định của pháp luật mới được ban hành (Luật tiếp cận thông tin), 

vừa đảm bảo đồng bộ với pháp luật có liên quan (như những nội dung thông tin 

của doanh nghiệp, của người nộp thuế đã được công khai theo quy định của Luật 

doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật các tổ chức tín 

dụng...). 

c) Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề  

- Sửa đổi, bổ sung từ Điều 69-74 của Chương IX “Thông tin về người nộp 

thuế”. 

- Bổ sung một khoản vào Điều 6 “Quyền của người nộp thuế” như sau: 

“Được quyền truy cập hồ sơ thông tin điện tử của mình trên hệ thống thông tin 

quản lý thuế điện tử của cơ quan thuế, sửa đổi những thông tin chưa chính xác”.  

- Đề xuất sửa đổi Khoản 1 điều 34 Luật quản lý thuế “Hệ thống thông tin về 

người nộp thuế bao gồm những thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế của 

người nộp thuế” thành “Hệ thống thông tin về người nộp thuế bao gồm những 

thông tin, tài liệu liên quan đến người nộp thuế” để bao quát và phù hợp với xu 

hướng thu thập các thông tin về NNT (không chỉ các thông tin liên quan đến nghĩa 

vụ thuế như tờ khai, chứng từ nộp thuế...) phục vụ cho công tác điều tra, thanh tra, 

kiểm tra và áp dụng rủi ro trong quản lý thuế. 

d) Đánh giá tác động của giải pháp 

Đáp ứng yêu cầu quản lý thuế được công khai, minh bạch, đồng thời đáp 

ứng với quy định của pháp luật mới được ban hành và đồng bộ với pháp luật có 

liên quan. 

14. Tăng cường chức năng kiểm tra thuế, thanh tra thuế theo cơ chế 

quản lý rủi ro, bổ sung chức năng điều tra thuế để phù hợp với tình hình mới 

14.1. Về nguyên tắc thực hiện kiểm tra, thanh tra 
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a) Xác định vấn đề 

Điều 75 Luật quản lý thuế quy định:  

“Điều 75. Nguyên tắc kiểm tra thuế, thanh tra thuế. 

1. Thực hiện trên cơ sở phân tích thông tin, dữ liệu liên quan đến người nộp 

thuế, đánh giá việc chấp hành pháp luật của người nộp thuế, xác minh và thu thập 

chứng cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật về thuế. 

2. Không cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là 

người nộp thuế. 

3. Tuân thủ quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan.” 

Cơ quan thuế hiện nay đang áp dụng quản lý rủi ro, trong đó có áp dụng đối 

với chức năng kiểm tra, thanh tra thuế. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Để phù hợp với thực hiện quản lý rủi ro trong công tác thanh tra, kiểm tra 

thuế. 

c) Giải pháp để giải quyết vấn đề 

Để xây dựng nguyên tắc thanh tra, kiểm tra mang tính pháp lý do cơ quan 

thuế đang áp dụng quản lý rủi ro, nên đề xuất sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 75 

Luật quản lý như sau: 

“Điều 75. Nguyên tắc kiểm tra thuế, thanh tra thuế 

1. Thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, phân tích thông tin, dữ liệu 

liên quan đến người nộp thuế, đánh giá việc chấp hành pháp luật của người nộp 

thuế, xác minh và thu thập chứng cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật về 

thuế. 

2. Không cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là 

người nộp thuế. 

3. Tuân thủ quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan.” 

d) Đánh giá tác động  

Sửa đổi quy định để đúng với thực tế đang triển khai áp dụng, cơ quan thuế 

thực hiện quản lý rủi ro trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế. 

14.2. Sửa đổi, bổ sung đối tượng thực hiện thanh tra 

a) Xác định vấn đề 

Điều 81 Luật quản lý thuế quy định:  

“Điều 81. Các trường hợp thanh tra thuế  

1. Đối với doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh đa dạng, phạm vi kinh 

doanh rộng thì thanh tra định kỳ một năm không quá một lần. 
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2. Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. 

3. Để giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan 

quản lý thuế các cấp hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính.” 

Cơ quan thuế hiện nay đang áp dụng quản lý rủi ro đối với các nghiệp vụ 

quản lý (quản lý đăng ký thuế; quản lý, kiểm tra khai thuế, nộp thuế; quản lý hoàn 

thuế; xác định, lựa chọn người nộp thuế để thực hiện đưa vào kế hoạch kiểm tra, 

thanh tra thuế theo quy định của pháp luật; quản lý nợ thuế và cưỡng chế thi hành 

quyết định hành chính thuế; phân loại người nộp thuế áp dụng các biện pháp quản 

lý trong việc tạo, in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế; thu thập, phân tích 

thông tin, xác định trọng điểm giám sát đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật thuế; cung cấp thông tin, dữ liệu, hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ 

khác trong quản lý thuế). 

Theo đó cơ quan thuế lựa chọn người nộp thuế có dấu hiệu có rủi ro để xây 

dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế. Đây là nhóm đối tượng 

“trọng tâm” mà cơ quan thuế sẽ thực hiện kiểm tra, thanh tra hàng năm do áp dụng 

rủi ro trong quản lý thuế. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Đảm bảo tính pháp lý đối với đối tượng mà cơ quan thuế thực hiện thanh tra, 

kiểm tra. 

c) Giải pháp để giải quyết vấn đề  

Sửa đổi, bổ sung Điều 81 Luật quản lý thuế như sau: 

“Điều 81. Các trường hợp thanh tra thuế  

1. Người nộp thuế thuộc diện rủi ro về thuế theo các nghiệp vụ quản lý rủi 

ro của cơ quan thuế. Cơ quan thuế xác định, lựa chọn người nộp thuế thuộc 

diện rủi ro để đưa vào kế hoạch thanh tra theo qui định của pháp luật. 

2. Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. 

3. Để giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan 

quản lý thuế các cấp hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính.” 

d) Đánh giá tác động  

Theo chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp 

tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần 

Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp thì việc thanh tra tại doanh nghiệp của 

các cơ quan chức năng chỉ thực hiện 01 lần trong một năm tại doanh nghiệp. Tuy 

nhiên thời gian qua, phát sinh trường hợp doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở của pháp 

luật chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ NSNN, thực tế phát sinh nhiều trường hợp đã 

được thanh tra, kiểm tra nhưng vẫn có rủi ro về thuế theo các nhiệm vụ quản lý rủi 

ro của cơ quan thuế - đặc biệt là đối với các hồ sơ hoàn thuế. Trong đó, sửa đổi quy 

định tại Điểm 1, Điều 81 là giải pháp tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chống 

thất thu NSNN. 

14.3. Sửa đổi về thời hạn thực hiện thanh tra 
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a) Xác định vấn đề 

Điều 83 Luật quản lý thuế quy định: 

“Điều 83. Thời hạn thanh tra thuế 

1. Thời hạn một lần thanh tra thuế không quá ba mươi ngày, kể từ ngày 

công bố quyết định thanh tra thuế. 

2. Trong trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra thuế gia hạn 

thời hạn thanh tra thuế.Thời gian gia hạn không vượt quá ba mươi ngày.” 

Hiện tại thanh tra thuế đang thực hiện theo Luật thanh tra số 56/2010/QH12 

ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, theo đó thời hạn thanh tra đã 

được đưa vào Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Quản lý thuế, đã quy định: “Thời hạn thanh tra thuế do Tổng cục 

Thuế tiến hành không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc, trường hợp phức tạp 

có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 (bẩy mươi) ngày làm việc; do Thanh tra 

Cục thuế, Chi cục Thuế tiến hành không quá 30 (ba mười) ngày làm việc, trường 

hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày làm 

việc. Thời hạn của cuộc thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra 

đến ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra”. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Thực tế, thời gian dành cho việc cung cấp hồ sơ, tạm dừng, hoãn thanh tra 

chiếm rất nhiều thời gian nhất là đối với các doanh nghiệp qui mô lớn, có phát sinh 

giao dịch liên kết. 

Quy định thời gian thanh tra như luật hiện hành (thời gian thanh tra thuế do 

Tổng cục Thuế tiến hành không quá 45 ngày làm việc, trường hợp phức tạp có thể 

kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày làm việc; do Thanh tra Cục thuế, Chi cục 

Thuế tiến hành không quá 30 ngày làm việc, trường hợp phức tạp có thể kéo dài 

hơn, nhưng không quá 45 ngày làm việc) chỉ phù hợp với các cuộc thanh tra thông 

thường. 

Đối với các cuộc thanh tra chuyên đề, thanh tra các doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài, doanh nghiệp đa quốc gia, thanh tra giá chuyển nhượng đối với các 

giao dịch liên kết xuyên biên giới thì quy định về thời gian thanh tra như hiện tại 

không phù hợp do việc thu thập thông tin về công ty mẹ, công ty liên kết ở nước 

ngoài, thông tin về các giao dịch diễn ra ở bên ngoài Việt Nam mất rất nhiều thời 

gian, nhiều trường hợp phải thực hiện trao đổi thông tin với cơ quan thuế nước 

ngoài nên trong quá trình thanh tra tại doanh nghiệp, các đoàn thanh tra phải tạm 

dừng nhiều lần để chờ cung cấp thông tin và trao đổi thông tin với cơ quan thuế 

nước ngoài. 

Bên cạnh đó, thanh tra giá chuyển nhượng dựa trên cơ sở phân tích, so sánh 

với các giao dịch (doanh nghiệp) độc lập mà phần lớn là thông tin từ các bên thứ 

ba nên mất nhiều thời gian để thực hiện thu thập thông tin về các đối tượng so 

sánh. Theo báo cáo tổng kết của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), 

thời gian trung bình để thực hiện một cuộc thanh tra giá chuyển nhượng tại các 
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nước trên thế giới là 573 ngày làm việc.  

Qua thanh tra thực tế đối với một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

như Metro, BigC... thì thời gian để hoàn thành một cuộc thanh tra thường trên 1 

năm do phải tạm dừng thanh tra để chờ doanh nghiệp cung cấp bổ sung thông tin, 

hồ sơ, tài liệu có liên quan theo đó đề xuất bổ sung quy định về thời gian thanh tra 

đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết xuyên biên giới là 360 ngày làm việc tại 

trụ sở người nộp thuế. 

c) Giải pháp để giải quyết vấn đề 

Đề xuất có 2 giải pháp sửa đổi Điều 83 Luật quản lý thuế như sau: 

- Giải pháp 1:  Quy định  theo nguyên tắc 

“Điều 83. Thời hạn thanh tra thuế 

Thực hiện theo quy định Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành 

hiện hành”. 

- Giải pháp 2: Quy định cụ thể như sau: 

“Điều 83. Thời hạn thanh tra thuế 

1. Thời hạn thanh tra thuế không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc tại 

trụ sở người nộp thuế. Trường hợp thanh tra doanh nghiệp có giao dịch liên kết 

xuyên biên giới thời hạn thanh tra không quá 360 (ba trăm sáu mươi) ngày làm 

việc tại trụ sở người nộp thuế. 

Thời hạn của cuộc thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra 

đến ngày kết thúc việc thanh tra tại trụ sở người nộp thuế. 

2. Trong trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra thuế gia hạn 

thời hạn thanh tra thuế. Thời gian gia hạn không vượt quá 30 (ba mươi) ngày làm 

việc tại trụ sở  người nộp thuế. 

3. Thời gian thanh tra không bao gồm thời gian cung cấp tài liệu, trao đổi 

thông tin và thời gian tạm dừng, hoãn. 

4. Chính phủ hướng dẫn chi tiết việc thực hiện khoản 1, 2,3 điều này.” 

d) Đánh giá tác động của các phương án 

Sửa đổi cho phù hợp với thông lệ quốc tế, phù hợp với thực tế công tác 

thanh tra tại Việt Nam và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra thuế. 

Giải pháp 1: Phù hợp với Luật Thanh tra, không phải thay đổi nội dung khi 

Luật Thanh tra sửa đổi. 

Giải pháp 2: Tăng hiệu quả công tác thanh tra thuế. 

Đề xuất lựa chọn phương án 2. 

14.4. Về nội dung kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan quản lý thuế 

a) Xác định vấn đề 

- Khoản 2, Điều 77 Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan quản lý thuế của Luật 

quản lý thuế quy định: 
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“2. Khi kiểm tra hồ sơ thuế, công chức quản lý thuế thực hiện việc đối chiếu, 

so sánh nội dung trong hồ sơ thuế với các thông tin, tài liệu có liên quan, các quy 

định của pháp luật về thuế, kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá trong trường hợp 

cần thiết đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”. 

Theo lộ trình áp dụng cơ chế quản lý rủi ro nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử 

lý kịp thời những vi phạm về thuế, chống thất thu thuế. TCT đã thực hiện xây dựng 

được phần mềm ứng dụng kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT tại CQT bằng CNTT và 

sẽ tiếp tục xây dựng các ứng dụng kiểm tra hồ sơ khai thuế TNDN, Tài nguyên, 

TNCN... Theo đó, các hồ sơ được kiểm tra tại CQT sẽ dần được kiểm tra theo 

phương thức điện tử (ứng dụng CNTT). 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế, hiện đại hóa công tác kiểm tra 

thuế rút ngắn thời gian kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, cắt giảm chi phí quản lý 

hành chính. 

c) Giải pháp để giải quyết vấn đề 

Bổ sung quy định thực hiện áp dụng các phần mềm tin học để hỗ trợ kiểm 

tra các loại hồ sơ khai thuế được giao mà người nộp thuế gửi đến cơ quan Thuế và 

sửa đổi điểm d khoản 3 quy định việc kiểm tra đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra 

trước, hoàn thuế sau được trụ sở cơ quan hải quan hoặc trụ sở người nộp thuế theo 

quy định của Chính phủ (như đã sửa tại Điều 60 Luật Quản lý thuế). Cụ thể như 

sau: 

“Điều 77.  Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan quản lý thuế 

1. Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan quản lý thuế được thực hiện thường 

xuyên đối với các hồ sơ thuế nhằm đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các thông 

tin, chứng từ trong hồ sơ thuế, sự tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế.  

2. Khi kiểm tra hồ sơ thuế, công chức quản lý thuế thực hiện áp dụng các 

phần mềm tin học để hỗ trợ kiểm tra các loại hồ sơ khai thuế được giao mà 

người nộp thuế gửi đến cơ quan Thuế. Trong trường hợp ứng dụng công nghệ 

thông tin chưa đáp ứng công tác kiểm tra thuế thì thực hiện việc đối chiếu, so 

sánh nội dung trong hồ sơ thuế với các thông tin, tài liệu có liên quan, các quy 

định của pháp luật về thuế, kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá trong trường hợp 

cần thiết đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.” 

3. Việc xử lý kết quả kiểm tra thuế được quy định như sau: 

a) Trường hợp kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan phát hiện vi 

phạm dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế, gian lận thuế thì người nộp thuế phải nộp đủ 

thuế, bị xử phạt theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

b) Trường hợp hồ sơ thuế có nội dung cần làm rõ liên quan đến số tiền thuế 

phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, 

cơ quan quản lý thuế thông báo yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung 

thông tin, tài liệu. Trường hợp người nộp thuế đã giải trình và bổ sung thông tin, 

tài liệu chứng minh số thuế đã khai là đúng thì hồ sơ thuế được chấp nhận; nếu 
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sau khi giải trình và bổ sung hồ sơ mà không đủ căn cứ chứng minh số thuế đã 

khai là đúng thì cơ quan quản lý thuế yêu cầu người nộp thuế khai bổ sung. 

c) Trường hợp hết thời hạn theo thông báo của cơ quan quản lý 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 không đúng thì thủ trưởng 

cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết 

định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế. 

d) Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan nếu cơ quan 

hải quan phát hiện hồ sơ thuế có nội dung cần làm rõ liên quan đến nghĩa vụ thuế, 

số tiền thuế được miễn, số tiến thuế được giảm, số tiến thuế được hoàn thì cơ quan 

hải quan yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu. 

Trường hợp người nộp thuế đã giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu chứng minh 

số thuế là đúng thì hồ sơ thuế được chấp nhận. Trường hợp không chứng minh 

được số thuế đã khai là đúng hoặc quá thời hạn mà không giải trình được thì thủ 

trưởng cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết định kiểm tra 

thuế tại trụ sở của người nộp thuế. 

Trường hợp cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ hoàn thuế để thực hiện 

hoàn thuế thì thực hiện theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế.” 

d) Đánh giá tác động 

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế, hiện đại hóa công tác kiểm tra 

thuế rút ngắn thời gian kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, cắt giảm chi phí quản lý 

hành chính. 

14.5. Sửa điểm Khoản 2 Điều 78 Luật quản lý thuế về việc bãi bỏ quyết 

định kiểm tra thuế trong trường hợp người nộp thuế chứng minh được số thuế 

đã khai là đúng hoặc nộp đủ số tiền thuế phải nộp 

a) Xác định vấn đề 

Khoản 2 Điều 78 Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế quy định: “2. 

Quyết định kiểm tra thuế phải được gửi cho người nộp thuế trong thời hạn ba ngày 

làm việc, kể từ ngày ký. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

quyết định kiểm tra thuế mà người nộp thuế chứng minh được số thuế đã khai là 

đúng hoặc nộp đủ số tiền thuế phải nộp thì cơ quan quản lý thuế bãi bỏ quyết định 

kiểm tra thuế.” 

Thực tế, phát sinh trường hợp đã ban hành quyết định kiểm tra nhưng chưa 

công bố quyết định kiểm tra thì người nộp thuế đã chứng minh được số thuế đã 

khai là đúng hoặc nộp đủ số tiền thuế phải nộp. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Đảm bảo quyền lợi cho NNT, giảm chi phí cho cơ quan thuế. 

c) Giải pháp để giải quyết vấn đề 

Sửa Khoản 2 Điều 78 Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế của Luật 

quản lý thuế như sau:  
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“2. Quyết định kiểm tra thuế phải được gửi cho người nộp thuế trong thời 

hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày ký. Trước khi công bố quyết định kiểm tra mà 

người nộp thuế chứng minh được số thuế đã khai là đúng hoặc nộp đủ số tiền thuế 

phải nộp thì cơ quan quản lý thuế bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế.” 

d) Đánh giá tác động 

Trường hợp khi người nộp thuế đã giải trình được số liệu mà vẫn tiến hành 

kiểm tra thì công tác kiểm tra sẽ không hiệu quả. Việc sửa đổi quy định giúp giảm 

phiền hà cho người nộp thuế, giảm chi phí cho cơ quan thuế. 

14.6. Sửa đổi điểm (c) Khoản 3, Điều 78 về thời hạn kiểm tra tại trụ sở 

người nộp thuế 

a) Xác định vấn đề 

- Điểm (c) Khoản 3, Điều 78 Luật quản lý thuế quy định: 

“3. Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế được quy định như sau: 

c) Thời hạn kiểm tra thuế không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày công bố 

quyết định kiểm tra; trường hợp kiểm tra theo kế hoạch đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu thì thời hạn không quá mười lăm ngày”. 

Quy định nêu trên sẽ hiểu là trong vòng 5 ngày làm việc phải kết thúc kiểm 

tra. Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra phát sinh các trường hợp bất khả kháng, 

khách quan đang kiểm tra nhưng NNT xin tạm dừng để cung cấp hồ sơ, tài liệu, do 

ốm đau... dẫn đến không thể thực hiện kiểm tra trong vòng 5 ngày làm việc mà 

phải kéo dài quá 5 ngày làm việc nhưng thời gian kiểm tra thực tế tại trụ sở NNT 

chỉ có 5 ngày làm việc (trừ đi các ngày xin tạm dừng kiểm tra). 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Tăng hiệu quả công tác kiểm tra thuế, giảm áp lực về thời gian cho công 

chức kiểm tra. 

c) Giải pháp để giải quyết vấn đề 

Sửa đổi điểm (c) khoản 3, Điều 78 Luật quản lý thuế như sau: 

“c) Thời hạn kiểm tra thuế tối đa 10 (mười) ngày làm việc tại trụ sở người 

nộp thuế, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra; trường hợp kiểm tra theo kế 

hoạch đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì thời hạn không quá 15 (mười 

lăm) ngày làm việc tại trụ sở người nộp thuế”. 

d) Đánh giá tác động của phương án 

Việc sửa lại sẽ giúp tăng hiệu quả công tác kiểm tra thuế, giảm áp lực về 

thời gian cho công chức kiểm tra (trong cả lĩnh vực thuế và hải quan). 

14.7. Sửa đổi các nội dung về kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế liên 

quan đến thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

a) Xác định vấn đề 

Điều 78 Luật quản lý thuế về kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, có quy định: 

“Điều 78. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế 
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1. Các trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế: 

a) Các trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 77 của Luật 

này; 

b) Các trường hợp kiểm tra sau thông quan, bao gồm kiểm tra theo kế 

hoạch, kiểm tra chọn mẫu để đánh giá việc tuân thủ pháp luật về thuế và kiểm tra 

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật về thuế. 

Khi kiểm tra sau thông quan nếu phát hiện có dấu hiệu trốn thuế, gian lận 

thuế thì Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục hải quan, Chi 

cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan có thẩm quyền quyết định áp dụng các 

biện pháp quy định tại Mục 4 Chương X của Luật này; 

3. Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế được quy định như sau: 

c) Thời hạn kiểm tra thuế không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày công bố 

quyết định kiểm tra; trường hợp kiểm tra theo kế hoạch đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu thì thời hạn không quá mười lăm ngày”. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

- Về trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế: Luật quản lý thuế 

quy định trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế bao gồm trường hợp 

kiểm tra sau thông quan. Tuy nhiên, các trường hợp kiểm tra sau thông quan đã 

được quy định cụ thể tại Luật Hải quan, cụ thể:  

+ Theo quy định tại Điều 78 Luật Hải quan năm 2014 thì các trường hợp 

kiểm tra sau thông quan bao gồm:  

“1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan và quy định khác 

của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu. 

2. Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này thì 

việc kiểm tra sau thông quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro. 

3. Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của người khai hải quan”. 

+ Theo quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Hải quan năm 2014 sửa đổi 

điểm b khoản 1 Điều 78 Luật quản lý thuế như sau: 

“b) Các trường hợp kiểm tra sau thông quan theo quy định của Luật Hải 

quan 

Khi kiểm tra sau thông quan nếu phát hiện có dấu hiệu trốn thuế, gian lận 

thuế thì Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục hải quan, Chi 

cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan có thẩm quyền quyết định áp dụng các 

biện pháp quy định tại Mục 4 Chương X của Luật này”.  

+ Theo quy định tại khoản 5 Điều 101 Luật Hải quan năm 2014 bãi bỏ điểm 

d khoản 3 Điều 77; bỏ cụm từ “và điểm d” tại điểm a khoản 1 Điều 78.  

Như vậy Điều 78 Luật Hải quan đã quy định các trường hợp kiểm tra sau 

thông quan, do đó để đảm bảo thống nhất với quy định của Luật Hải quan đề nghị 

không quy định cụ thể các trường hợp kiểm tra sau thông quan tại Luật quản lý 
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thuế mà dẫn chiếu quy định các trường hợp kiểm tra sau thông quan theo quy định 

của Luật Hải quan. 

Ngoài ra, trong thực tế ngoài các trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ 

sở người nộp thuế cơ quan hải quan còn tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp 

thuế để phục vụ công tác hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập 

khẩu. Do đó, để minh bạch công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế của cơ quan 

hải quan, cần bổ sung quy định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế để hoàn thuế, 

không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.  

-  Về thẩm quyền kiểm tra sau thông quan: Theo quy định tại khoản 1 Điều 

80 Luật hải quan năm 2014, thì:   

“1. Thẩm quyền quyết định kiểm tra sau thông quan: 

a) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông 

quan quyết định kiểm tra sau thông quan trong phạm vi toàn quốc; 

b) Cục trưởng Cục Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan trong địa 

bàn quản lý của Cục. 

Trường hợp kiểm tra doanh nghiệp không thuộc phạm vi địa bàn quản lý 

được phân công, Cục Hải quan báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét phân công 

đơn vị thực hiện kiểm tra”. 

Như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 80 Luật hải quan năm 2014 thì 

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra sau thông 

quan tại trụ sở người nộp thuế, còn Chi cục trưởng chi Cục KTSTQ không có thẩm 

quyền quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người nộp thuế do đó đề nghị 

bổ sung thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, bỏ thẩm quyền của 

Chi cục trưởng Chi cục KTSTQ trong việc quyết định áp dụng các biện pháp quy 

định tại Mục 4 Chương X của Luật quản lý thuế.  

- Về thẩm quyền kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế: Luật quản lý thuế 

chưa quy định cụ thể thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có thẩm 

quyền ký quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Do đó, để phục vụ công tác 

hoàn thuế, không thu thuế (đối với trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế, không 

thu thuế sau) thì Chi cục Hải quan nơi phát sinh số tiền thuế người nộp thuế đề 

nghị hoàn phải lập hồ sơ trình Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố ký quyết 

định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Tuy nhiên, khi ban hành quyết định hoàn 

thuế, không thu thuế thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thành phố phải ủy quyền 

cho Chi cục trưởng ký quyết định hoàn thuế, không thu thuế vì Chi cục trưởng Chi 

cục Hải quan vừa là chủ tài khoản thu ngân sách vừa là người có thẩm quyền ký 

quyết định hoàn thuế, không thu thuế.  Từ đó, dẫn đến thực trạng là Quyết định 

kiểm tra do cấp Cục ban hành, quyết định hoàn thuế do cấp Chi cục ban hành làm 

tăng các thủ tục hành chính khi làm thủ tục kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Do 

đó đề nghị bổ sung một khoản quy định về thẩm quyền kiểm tra thuế tại trụ sở 

người nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu trong đó có thẩm quyền của 

Chi cục trưởng Chi Cục Hải quan.  

- Về thời hạn kiểm tra sau thông quan: Theo quy định tại điểm a khoản 2 
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Điều 80 Luật Hải quan năm 2014 thì thời hạn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở 

người khai hải quan là 10 ngày làm việc, không phải 5 ngày như quy định tại Điều 

78 Luật QLT. Do đó, đề nghị quy định thời hạn kiểm tra thuế tối đa mười ngày làm 

việc, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.  

c) Giải pháp để giải quyết vấn đề 

Để đảm bảo thống nhất với quy định của Luật Hải quan năm 2014, đề xuất: 

- Sửa đổi điểm a, điểm b, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 78 Luật quản lý thuế 

như sau:  

“Điều 78. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế 

1. Các trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế: 

a) Các trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 77 của Luật 

này; 

b) Các trường hợp kiểm tra sau thông quan theo quy định của Luật Hải 

quan, bao gồm kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra chọn mẫu để đánh giá việc tuân 

thủ pháp luật về thuế và kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được 

thông quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.  

Khi kiểm tra sau thông quan nếu phát hiện có dấu hiệu trốn thuế, gian lận 

thuế thì Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông 

quan, Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, thành phố, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra 

sau thông quan có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp quy định tại Mục 

4 Chương X của Luật này”. 

c) Trường hợp kiểm tra để hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu”. 

- Bổ sung khoản 2 Điều 78 quy định về thẩm quyền kiểm tra thuế đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại trụ sở người nộp thuế.  

“2. Thẩm quyền kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu:  

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông 

quan, Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, thành phố, Chi Cục trưởng Chi cục Hải 

quan có thẩm quyền kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”.   

- Sửa đổi điểm c Khoản 3 Điều 78 Luật Quản lý thuế như sau:  

“c) Thời hạn kiểm tra thuế không quá năm ngày làm việc tối đa mười ngày 

làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra; trường hợp kiểm tra theo kế 

hoạch đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì thời hạn không quá mười lăm 

ngày”. 

d) Đánh giá tác động của đề xuất sửa đổi 

Để thống nhất với quy định của Luật Hải quan, đảm bảo công tác kiểm tra 

thuế hiệu quả và phù hợp với thực tế thực hiện. 

14.8. Về điều tra thuế 
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a) Xác định vấn đề 

- Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều nước đã giao chức năng điều tra thuế 

cho cơ quan quản lý thuế như điều tra tố tụng hình sự. Khi có dấu hiệu tội phạm 

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan quản lý thuế căn cứ vào kết quả 

điều tra để áp dụng các biện pháp truy thu tối đa số thuế đã trốn, đã gian lận, đồng 

thời chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng để điều tra theo quy định của pháp luật 

tố tụng hình sự. Một số nước tổ chức lực lượng cảnh sát thuế, toà án thuế (như Mỹ, 

Nga...).  

- Theo quy định của Luật quản lý thuế, ở Việt Nam cơ quan quản lý thuế bao 

gồm cả cơ quan thuế và cơ quan hải quan. Tuy nhiên, ngoài các cơ quan bảo vệ 

pháp luật như an ninh, quốc phòng, thì cơ quan Hải quan cũng được giao chức 

năng thực hiện công tác điều tra phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực phụ 

trách. Trong khi đó, cơ quan thuế chưa được giao chức năng này.  

- Trong nội dung chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 ban 

hành theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

có đề cập nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng bộ phận điều tra thuế và mối quan hệ 

giữa bộ phận điều tra thuế với cơ quan điều tra của các Bộ liên quan và cơ quan 

tư pháp”.  

- Về bản chất, điều tra thuế là việc cơ quan thuế thực hiện quyền tố tụng về 

thuế trong trường hợp người nộp thuế cố tình trốn tránh nghĩa vụ với ngân sách 

Nhà nước (trốn thuế, gian lận thuế) với mục đích trục lợi. Phạm vi điều tra là các 

hồ sơ nghi vấn trốn thuế có tính chất liên hoàn, thông đồng (bao gồm cả tham 

nhũng). Thẩm quyền điều tra là được khám xét không báo trước cho người nộp 

thuế và được hỏi xét, lấy lời khai của ngừơi nộp thuế và đối tượng liên quan. Về 

phía người nộp thuế được sử dụng luật sư hoặc người đại diện trong quá trình điều 

tra.   

- Theo khảo sát tại Hàn Quốc thì: Điều tra gắn với cơ quan bảo vệ pháp luật 

thì cơ quan thuế chưa thực hiện được mà cơ quan viện kiểm soát, cảnh sát sẽ thực 

hiện khi cơ quan thuế yêu cầu. Cơ quan thuế không có quyền khởi tố mà phải đề 

nghị bằng văn bản đến các cơ quan cảnh sát, viện kiểm soát. 

Khi số tiền thuế trốn lậu quá lớn thì viện kiểm soát có thể khởi tố mà không 

cần đề nghị của Tổng cục Thuế. Tuy nhiên, thuế là lĩnh vực chuyên ngành riêng 

biệt, việc tính toán đòi hỏi nghiệp vụ chuyên môn sâu. Vì vậy, việc khởi tố trực 

tiếp của Viện  kiểm soát mà không có ý kiến của Tổng cục Thuế sẽ bất lợi cho viện 

kiểm soát. 

Điều tra thuế có 2 hình thức 

• Điều tra lựa chọn định kỳ: 

+ Theo kết quả phân tích độ trung thực. 

+ Chưa điều tra thuế trong 4 kỳ thuế gần nhất (4 năm kinh doanh) của một 

loại thuế áp dụng đối với doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp lớn là doanh nghiệp có 

doanh thu 1 năm 500 tỷ W. 

+ Lấy theo lựa chọn ngẫu nhiên. 
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Ở Hàn quốc cũng có phân cấp quản lý giữa cục thuế và chi cục thuế. Doanh 

nghiệp vừa và lớn do Cục thuế vùng quản lý, doanh nghiệp nhỏ do chi cục thuế 

quản lý. Tổng cục Thuế chỉ thực hiện khảo sát để thực hiện lập kế hoạch, hoạch 

định chính sách. 

• Điều tra đột xuất: 

+ Đối tượng không nộp hồ sơ khai thuế, không có đủ những tài liệu quan 

trọng 

+ Phát hiện những hóa đơn, giao dịch thêm bớt. 

+ Nhận thông tin tố cáo về tội trốn thuế. 

+ Trong nội dung kê khai có dấu hiệu cố ý làm sai lệch, không tương xứng 

- Theo chuyên gia cơ quan thuế Nhật Bản, các mối quan hệ chứng cứ trong 

tội phạm thuế rất khác với tội phạm thông thường, do đó cần có kinh nghiệm và 

kiến thức đặc biệt để thu thập chứng cứ và đánh giá giá trị của các chứng cứ. Mục 

đích điều tra thuế là khởi tố các đối tượng cố tình trốn thuế. Cán bộ điều tra thuế có 

quyền chất vấn, kiểm tra, thu giữ, đối với điều tra tự nguyện. Trường hợp điều tra 

bắt buộc có quyền khám xét, tịch biên các sổ sách giấy tờ có liên quan để bảo vệ 

những chứng cứ ban đầu và phối hợp với cơ quan công an, viện kiểm sát khởi tố 

hình sự, nhờ đó đã có tác dụng răn đe các hình vi vi phạm. 

- Trên thế giới, có trên 80 quốc gia, trong đó có nhiều nước Asean đã thành 

lập bộ phận điều tra thuế. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Theo Điều 108 Luật quản lý thuế, có quy định về hành vi trốn thuế, gian lận 

thuế (gồm 9 hành vi) bị phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn (khác biệt với mức xử 

phạt hành chính). Điều 200 Bộ luật hình sự quy định về tội trốn thuế (cũng bao 

gồm 9 hành vi tương tự như 9 hành vi quy định tại Luật quản lý thuế), nhưng tuỳ 

thuộc mức độ vi phạm khác nhau thì sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý 

thuế hoặc Bộ luật hình sự. Việc điều tra làm rõ hành vi trốn thuế, gian lận thuế với 

các hành vi khác của người nộp thuế; hoặc làm rõ hành vi trốn thuế nào bị xử lý 

theo quy định của Luật quản lý thuế, hành vi trốn thuế nào bị xử lý theo quy định 

của Bộ luật hình sự, một cách nhanh chóng, chính xác nhất là cơ quan thuế, cán bộ 

thuế (vì là cơ quan, cán bộ có nghiệp vụ thuế, vừa quản lý đối tượng, vừa nắm rõ 

chính sách, chế độ quy định và có kỹ năng về quản lý tài chính, thuế, kế toán...). 

Theo đó, cần nghiên cứu, bổ sung quy định về điều tra hành vi trốn thuế, tránh 

thuế, gian lận thuế, tội trốn thuế trong Luật quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu quản lý 

thuế trong tình hình mới. 

c) Các giải pháp đề xuất 

Do đó, để thống nhất về mặt chức năng cho các cơ quan chức năng trong 

quản lý nhà nước về thuế, đề nghị bổ sung một chương trong dự thảo Luật sửa đổi, 

bổ sung Luật Quản lý thuế, gồm có 4 Điều: 

- Điều thứ nhất: Nhiệm vụ của cơ quan thuế trong việc ngăn chặn vi phạm 

pháp luật thuế, trốn thuế.  
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1. Tổ chức lực lượng, xây dựng cơ sở dữ liệu, áp dụng biện pháp nghiệp vụ 

trong việc ngăn chặn vi phạm pháp luật thuế, trốn thuế, thu thập thông tin trong 

nước và ngoài nước liên quan để chủ động ngăn chặn vi phạm pháp luật thuế, trốn 

thuế; phối hợp với các cơ quan hữu quan bảo vệ bí mật về người cung cấp thông 

tin vi phạm pháp luật thuế, trốn thuế của người nộp thuế. 

2. Thực hiện kiểm soát, kiểm tra, thanh tra người nộp thuế; chủ trì, phối hợp 

với cơ quan nhà nước hữu quan thực hiện các hoạt động phòng, chống vi phạm 

pháp luật thuế, trốn thuế. 

- Điều thứ 2: Thẩm quyền của cơ quan thuế trong việc áp dụng các biện 

pháp phòng, chống và ngăn chặn vi phạm pháp luật thuế, trốn thuế.  

1. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để 

phục vụ việc kiểm tra, thanh tra, điều tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật thuế, 

trốn thuế. 

2. Yêu cầu người nộp thuế cung cấp hồ sơ, chứng từ để kiểm tra khi có căn 

cứ cho rằng người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, trốn thuế. 

- Điều thứ 3: Thẩm quyền của cơ quan thuế, công chức thuế trong việc thực 

hiện các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn vi phạm pháp luật thuế, trốn thuế.  

1. Xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý 

vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Trường hợp có căn cứ cho rằng có hành vi vi phạm pháp luật thuế, trốn thuế, 

trưởng đoàn kiểm tra, trưởng đoàn thanh tra, chi cục trưởng, Cục trưởng có thẩm 

quyền niêm phong hàng hóa, kho, hồ sơ, tài liệu, tạm giữ người, áp giải người vi 

phạm.  Trình tự, thủ tục tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo quy định của 

Luật xử lý vi phạm hành chính. 

2. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về thuế đến mức phải truy cứu 

trách nhiệm hình sự thì cơ quan thuế, công chức thuế có thẩm quyền khởi tố vụ án, 

khởi tố bị can, thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng 

hình sự và pháp luật tổ chức điều tra hình sự. 

3. Cơ quan thuế công chức thuế khi tiến hành các hoạt động được quy định 

tại Điều này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 

- Điều thứ 4:  Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong 

phòng, chống và ngăn chặn vi phạm pháp luật thuế, trốn thuế.  

1. Trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, trốn thuế, 

tổ chức và cá nhân liên quan có quyền: 

a) Cung cấp các thông tin, hồ sơ tài liệu và chứng cứ liên quan đến vụ việc 

vi phạm cho cơ quan thuế; đề nghị cơ quan thuế trưng cầu giám định để bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của mình; 

b) Được bảo vệ bí mật, bảo vệ tính mạng và được hưởng các đãi ngộ theo 

quy định của pháp luật khi cung cấp thông tin, tố giác, tố cáo về các hành vi vi 

phạm pháp luật về thuế, trốn thuế.  
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2. Trong việc phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật về thuế, trốn thuế, tổ 

chức và cá nhân liên quan có nghĩa vụ: 

a) Chấp hành yêu cầu của cơ quan thuế, công chức thuế và xuất trình giấy 

tờ, chứng từ, tài liệu theo yêu cầu, chỉ dẫn, mở nơi nghi vấn cất giữ hồ sơ, tài liệu, 

hàng hóa để công chức thuế tiến hành khám xét; 

b) Có nghĩa vụ cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến các giao dịch chuyển 

giao hàng hóa, dịch vụ, thanh toán theo yêu cầu của cơ quan thuế để phục vụ hoạt 

động điều tra, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, trốn thuế. 

d) Đánh giá tác động của giải pháp đề xuất 

Việc bổ sung quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chiến 

lược cải cách hệ thống thuế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế. 

Các quy định này sẽ mang tính răn đe, ngăn chặn các hành vi trốn thuế, gian lận 

thuế của một bộ phận tổ chức, cá nhân móc nối với nhau có tính tổ chức với thủ 

đoạn rất tinh vi. Trước mắt, ngành thuế sẽ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến 

tới áp dụng điều tra thuế khi đã có đầy đủ điều kiện. 

15. Thống nhất áp dụng cơ chế rủi ro trong tất cả các khâu của quản lý 

thuế 

a) Xác định vấn đề 

- Tại Điều 4 Luật Quản lý thuế quy định: 

“Điều 4. Nguyên tắc quản lý thuế 

1. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Nộp thuế theo quy 

định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế.  

2. Việc quản lý thuế được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan.  

3. Việc quản lý thuế phải bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng; bảo 

đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.  

4. Áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế: 

a) Việc áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế bao gồm: thu thập 

thông tin, dữ liệu liên quan đến người nộp thuế; xây dựng các bộ tiêu chí quản lý 

thuế; đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; đề xuất, áp dụng các 

biện pháp quản lý thuế; 

b) Cơ quan quản lý thuế quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ để 

đánh giá rủi ro về thuế, mức độ tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, lựa chọn 

đối tượng kiểm tra, thanh tra về thuế và hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ khác trong 

quản lý thuế. 

5. Áp dụng biện pháp ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế đối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu nếu người nộp thuế đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 

a) Không vi phạm pháp luật về thuế, về hải quan trong hai năm liên tục; 
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b) Thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật; 

c) Thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế điện tử;  

d) Tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê; 

đ) Có kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hằng năm theo mức quy định. 

6. Chính phủ quy định chi tiết khoản 4, khoản 5 Điều này.” 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Đảm bảo cơ sở pháp lý để cơ quan thuế thực hiện các nghiệp vụ quản lý thuế 

dựa trên phương thức rủi ro, phương thức điện tử.  

c) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề  

Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 như sau:  

“Điều 4. Nguyên tắc quản lý thuế 

1. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Nộp thuế theo quy 

định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế.  

2. Việc quản lý thuế được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan.  

3. Việc quản lý thuế phải bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng; bảo 

đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.  

4. Áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế: 

a) Cơ quan quản lý thuế áp dụng quản lý rủi ro trong các nội dung quản 

lý thuế sau: đăng ký thuế; khai thuế; nộp thuế; nợ thuế và cưỡng chế thi hành 

quyết định hành chính thuế; hoàn thuế; kiểm tra thuế; thanh tra thuế; tạo, in, 

phát hành, quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế và các nghiệp vụ quản lý thuế khác.  

b) Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ quản lý thuế bao gồm:  thu thập 

thông tin, dữ liệu liên quan đến người nộp thuế; xây dựng các bộ tiêu chí quản lý 

thuế; đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; đề xuất, áp dụng các 

biện pháp quản lý thuế; 

c) Cơ quan quản lý thuế ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ để tự 

động tích hợp, xử lý dữ liệu phục vụ việc áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động 

quản lý thuế; 

d) Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá việc tuân thủ pháp 

luật của người nộp thuế, phân loại mức độ rủi ro và việc áp dụng quản lý rủi ro 

trong hoạt động quản lý thuế. 

5. Áp dụng biện pháp ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế đối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu nếu người nộp thuế đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 

a) Không vi phạm pháp luật về thuế, về hải quan trong hai năm liên tục; 

b) Thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật; 

c) Thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế điện tử;  
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d) Tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê; 

đ) Có kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hằng năm theo mức quy định. 

6. Chính phủ quy định chi tiết khoản 4, khoản 5 Điều này.” 

d) Đánh giá tác động 

Đảm bảo công khai, minh bạch thủ tục với NNT, tránh việc NNT khiếu nại, 

khởi kiện khi cơ quan thuế sử dụng kết quả phân tích rủi ro để ban hành các quyết 

định hành chính, hành vi hành chính có liên quan. Khuyến khích, tạo điều kiện 

thuận lợi để NNT nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật về thuế, tự giác chấp hành 

pháp luật về thuế. 

16. Tiếp tục đơn giản thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 

thuế, vừa tăng cường công tác cưỡng chế, vừa tạo điều kiện cho người nộp 

thuế khắc phục khó khăn, ổn định khôi phục sản xuất kinh doanh, có điều 

kiện thanh toán dần tiền nợ 

Nội dung quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại 

Luật quản lý thuế gồm 12 điều: 

- Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (Điều 92). 

- Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (Điều 93). 

- Thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 

(Điều 94). 

- Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (Điều 95). 

- Trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định 

hành chính thuế (Điều 96). 

- Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng 

chế thi hành quyết định hành chính thuế (Điều 97). 

- Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập 

(Điều 98). 

- Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 

(Điều 98a). 

- Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên 

(Điều 99). 

- Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng 

chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ (Điều 100). 

- Cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá 

nhập khẩu (Điều 101). 

- Cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, 

giấy phép hành nghề (Điều 102). 

Những nội dung về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế cần được 

sửa đổi, bổ sung để vừa đơn giản thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
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thuế, vừa tăng cường công tác cưỡng chế, vừa tạo điều kiện cho người nộp thuế 

khắc phục khó khăn, ổn định khôi phục sản xuất kinh doanh, có điều kiện thanh 

toán dần tiền nợ, cụ thể như sau: 

16.1. Về nộp dần tiền thuế nợ 

a) Xác định vấn đề 

Tại khoản 4 Điều 92 Chương IX “Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 

thuế” Luật Quản lý thuế quy định: “4. Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế 

đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần 

tiền nợ thuế trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời 

hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền nợ thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị 

của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Người nộp thuế phải 

nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.” 

Theo quy định trên thì cơ quan thuế đang cưỡng chế thi hành quyết định 

hành chính thuế nhưng NNT không có khả năng nộp đủ trong 01 lần thì được nộp 

dần tiền thuế nợ tối đa không quá 12 tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng 

chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện là có bảo 

lãnh của ngân hàng. Đây là giải pháp nhằm tạo điều kiện cho NNT giảm bớt khó 

khăn trong việc thanh toán dần tiền nợ thuế cùng với trả tiền chậm nộp tiền thuế 

0,03%/ngày, để có điều kiện ổn định và tổ chức lại kinh doanh. Tuy nhiên, trong 

triển khai thực hiện gặp khó khăn vướng mắc như một số trường hợp, sau khi cơ 

quan thuế ban hành quyết định cưỡng chế người nộp thuế mới được tổ chức tín 

dụng bảo lãnh, nếu quy định thời gian được nộp dần không quá 12 tháng kể từ 

ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thì NNT sẽ được nộp dần nhỏ hơn 12 tháng 

(do bảo lãnh sau thời hạn cưỡng chế), trong khi NNT vẫn phải tốn chi phí bảo lãnh 

là 12 tháng. 

Thực tế thì NNT đã nợ thuế đến mức cơ quan thuế phải cưỡng chế theo quy 

định chứng tỏ tình hình tài chính của DN rất khó khăn, do đó ngân hàng thương 

mại khó có thể thực hiện bảo lãnh, (thậm chí phải trả nợ thay cho NNT nếu NNT 

không thực hiện đúng việc trả dần tiền thuế nợ vào NSNN theo cam kết). Trong 

khi hoạt động chính của các Ngân hàng là cho vay và hưởng lãi suất, như vậy việc 

thực hiện bảo lãnh và cam kết trả dần tiền thuế nợ theo quy định hiện nay vừa phức 

tạp về thủ tục hành chính vừa ảnh hưởng đến tính chất hoạt động của Ngân hàng 

(thay vì đó, các Ngân hàng sẽ cho NNT vay để trả nợ NSNN cũng với lãi suất 

tương đương với tỷ lệ trả tiền chậm nộp 0,03%/ngày). 

Ngoài ra các khoản nợ quá hạn 90 ngày bị cưỡng chế bao gồm cả tiền thuế, 

tiền chậm nộp, tiền phạt. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Thu hồi số nợ của người nộp thuế. 

c) Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

- Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng, 

sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 92 Luật Quản lý thuế như sau: 

“4. Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp 
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thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nơ ̣ thuế, tiền chậm nộp, 

tiền phạt trong thời hạn không quá mười hai tháng kể từ ngày bắt đầu của thời 

hạn bảo lãnh cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền nơ ̣thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 

được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ 

chức tín dụng. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính 

trên số tiền thuế chậm nộp”. 

- Giải pháp 2: Bỏ quy định phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng, sửa đổi, 

bổ sung khoản 4 Điều 92 Luật Quản lý thuế như sau: 

“4. Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp 

thuế hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ 02 năm liên tục trở lên được cơ 

quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt trong 

thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế 

thuế. Việc nộp dần tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được xem xét trên cơ sở 

đề nghị của người nộp thuế và người nộp thuế chia đều số tiền thuế nợ, tiền 

chậm nộp, tiền phạt để nộp dần theo tháng. Trường hợp người nộp thuế vi phạm 

cam kết theo tháng thì cơ quan thuế thực hiện ngay biện pháp cưỡng chế để thu 

hồi tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt vào ngân sách nhà nước. Người nộp 

thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm 

nộp.” 

Đề xuất lựa chọn phương án 2 vì thực tế triển khai thực hiện Khoản 4 Điều 

92 Luật Quản lý thuế (từ ngày 01/7/2013 đến nay), cơ quan thuế các cấp chỉ xử lý 

được 17 trường hợp NNT được nộp dần có bảo lãnh của tổ chức tín dụng (Hà Nội: 

16, Quảng Nam: 01). Trong khi biện pháp cho phép NNT nộp dần tiền thuế nợ vào 

NSNN là biện pháp thu nợ hiệu quả nếu không có quy định phải có bảo lãnh của tổ 

chức tín dụng. 

d) Đánh giá tác động của giải pháp 

Việc áp dụng phương án 2 sẽ thu hồi số nợ của NNT được hiệu quả. 

16.2. Về dữ liệu để thực hiện cưỡng chế 

a) Xác định vấn đề 

Hiện nay, trước khi thực hiện cưỡng chế, cơ quan thuế phải thực hiện xác 

minh thông tin về tài khoản, về hóa đơn, tài sản, công nợ của NNT... Việc này tốn 

nhiều thời gian, công sức, trong khi dữ liệu về tài khoản, hóa đơn của NNT đã có 

tại cơ quan thuế. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Để giảm thủ tục hành chính, tăng hiệu quả của quản lý thuế. 

c) Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 93 Luật Quản lý thuế như sau: 

“1. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm: 

a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định 

hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng 
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khác; yêu cầu phong toả tài khoản;  

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; 

c) Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;  

d) Thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng; 

đ) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật; 

e) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định 

hành chính thuế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ;  

g) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề. 

Cơ quan thuế căn cứ dữ liệu của ngành thuế để thực hiện biện pháp 

cưỡng chế trích tiền từ tài khoản và thông báo hóa đơn không còn giá trị sử 

dụng.” 

d) Đánh giá tác động 

Giảm thủ tục hành chính, tăng hiệu quả của quản lý thuế. 

16.3. Về cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế 

a) Xác định vấn đề 

Khoản 3 Điều 95 Luật Quản lý thuế quy định: 

“3. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế phải được gửi 

cho đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, tổ chức, cá nhân 

có liên quan trong thời hạn năm ngày làm việc trước khi thực hiện cưỡng chế; 

quyết định cưỡng chế phải được gửi cho cơ quan quản lý thuế cấp trên trực tiếp; 

trường hợp cưỡng chế bằng biện pháp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 93 của 

Luật này thì quyết định phải được gửi cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn nơi thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế trước khi 

thực hiện.” 

Theo quy định nêu trên thì phải gửi Quyết định cưỡng chế cho đối tượng bị 

cưỡng chế trước khi thực hiện cưỡng chế 05 ngày, quy định này làm giảm hiệu quả 

thu nợ của cơ quan thuế, đối với cưỡng chế tài khoản, NNT sẽ rút tiền trước khi 

Quyết định cưỡng chế có hiệu lực, đối với cưỡng chế hóa đơn, NNT sẽ tranh thủ 

xuất hóa đơn trong thời gian Quyết định cưỡng chế chưa có hiệu lực. 

Luật Quản lý thuế chưa quy định được áp dụng biện pháp cưỡng chế trước 

đó và biện pháp cưỡng chế tiếp theo trong trường hợp Quyết định cưỡng chế đối 

với một số biện pháp chưa hết hiệu lực nhưng không có hiệu quả mà cơ quan quản 

lý thuế có đủ thông tin, điều kiện để xác định biện pháp cưỡng chế tiếp theo hoặc 

áp dụng biện pháp cưỡng chế trước đó có hiệu quả hơn.  

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Tăng hiệu quả của công tác cưỡng chế thu nợ. 

c) Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

Khoản 3 Điều 30 Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài 
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chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế quy định: 

“3. Người nộp thuế có trách nhiệm tiếp nhận, thực hiện theo các nội dung, 

yêu cầu ghi trên thông báo, văn bản của cơ quan thuế theo thời hạn quy định, 

thường xuyên kiểm tra thư điện tử theo địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan 

thuế, đăng nhập tài khoản giao dịch thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của 

Tổng cục Thuế để tra cứu, xem, in thông báo, văn bản cơ quan thuế đã gửi cho 

người nộp thuế. Cơ quan thuế không chịu trách nhiệm đối với trường hợp người 

nộp thuế không kiểm tra, không đọc thông báo, văn bản của cơ quan thuế tại tài 

khoản giao dịch thuế điện tử và qua địa chỉ thư điện tử, kể cả trong trường hợp 

người nộp thuế không truy cập được Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế do 

lỗi kỹ thuật thuộc về hệ thống hạ tầng, thiết bị của người nộp thuế hoặc do địa chỉ 

thư điện tử của người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế không chính xác.” 

Để tăng cường hiệu quả của công tác cưỡng chế thu nợ, phù hợp với Nghị 

quyết 35a về Chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề xuất sửa đổi, 

bổ sung Khoản 3 Điều 95 Luật Quản lý thuế và bổ sung khoản 4 Điều 95 Luật 

quản lý thuế theo hướng được áp dụng biện pháp cưỡng chế trước đó và biện pháp 

cưỡng chế tiếp theo trong trường hợp quyết định cưỡng chế đối với một số biện 

pháp chưa hết hiệu lực nhưng không có hiệu quả mà cơ quan quản lý thuế có đủ 

thông tin, điều kiện để xác định biện pháp cưỡng chế tiếp theo hoặc áp dụng biện 

pháp cưỡng chế trước đó có hiệu quả hơn như sau: 

“3. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế phải được gửi 

cho đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, tổ chức, cá nhân 

có liên quan bằng phương thức điện tử và cập nhật trên cổng thông tin điện tử 

ngành thuế trong thời hạn năm ngày làm việc trước khi thực hiện cưỡng chế; 

quyết định cưỡng chế phải được gửi cho cơ quan quản lý thuế cấp trên trực tiếp; 

trường hợp cưỡng chế bằng biện pháp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 93 của 

Luật này thì quyết định phải được gửi cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn nơi thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế trước khi 

thực hiện. Quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

4. Trường hợp Quyết định cưỡng chế đối với một số biện pháp chưa hết 

hiệu lực nhưng không có hiệu quả mà cơ quan quản lý thuế có đủ thông tin, 

điều kiện để xác định biện pháp cưỡng chế tiếp theo hoặc áp dụng biện pháp 

cưỡng chế trước đó có hiệu quả hơn thì người có thẩm quyền ban hành quyết 

định cưỡng chế có thẩm quyền chấm dứt quyết định cưỡng chế đang thực hiện 

và ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế tiếp theo hoặc biện pháp 

cưỡng chế trước đó”.  

d) Đánh giá tác động của giải pháp 

Tăng hiệu quả của công tác cưỡng chế thu nợ. 

16.4. Về cưỡng chế hóa đơn 

a) Xác định vấn đề 

Khoản 1 Điều 98a Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Luật số 

21/2013/QH13) quy định: 
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“1. Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 

được thực hiện khi cơ quan quản lý thuế không áp dụng được hoặc đã áp dụng các 

biện pháp cưỡng chế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 93 của Luật này 

nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt.” 

Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị 

sử dụng có hiệu lực 01 (một) năm, khi hết thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế, 

đối tượng bị cưỡng chế vẫn không chấp hành quyết định cưỡng chế (không nộp 

tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước) thì sau ngày Quyết định cưỡng chế thông 

báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng hết hiệu lực đối tượng bị cưỡng chế được 

tiếp tục sử dụng hoá đơn mà Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật quản lý thuế chưa có quy định để điều chỉnh. Do đó, cần bổ sung quy định cơ 

quan thuế có thể tiếp tục áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn không còn giá trị 

sử dụng đối với người nộp thuế chưa nộp đủ tiền thuế nợ vào NSNN. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Tăng cường công tác cưỡng chế nợ thuế. 

c) Giải pháp đề xuất giải quyết 

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 98a Luật Quản lý thuế như sau: 

“1. Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 

được thực hiện khi cơ quan quản lý thuế không áp dụng được hoặc đã áp dụng các 

biện pháp cưỡng chế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 93 của Luật 

này, đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử 

dụng nhưng quyết định cưỡng chế đã hết hiệu lực mà chưa thu đủ tiền thuế, 

tiền phạt, tiền chậm nộp, cơ quan thuế chưa thực hiện được biện pháp cưỡng 

chế tiếp theo nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt.” 

d) Đánh giá tác động 

Tăng cường công tác cưỡng chế nợ thuế. 

16.5. Về không tính tiền chậm nộp do NSNN chậm thanh toán 

a) Xác định vấn đề 

Khoản 1 Điều 106 Luật quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 

71/2014/QH13) quy định: 

“Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán 

bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp 

kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tính 

trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa 

thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.” 

Luật quản lý thuế hiện hành chưa có khái niệm về thuế và tiền thuế nợ, do 

vậy thực tế triển khai thực hiện tại các địa phương hiện nay chỉ xử lý cho các 

khoản nợ thuế, không xử lý các khoản phải nộp NSNN khác như phí, lệ phí, các 

khoản thu từ đất, tiền phạt, tiền chậm nộp, trong khi tổng số tiền NSNN chưa thanh 

toán lớn hơn tổng số tiền NNT còn nợ NSNN (bao gồm thuế, phí, lệ phí, các khoản 

thu từ đất, tiền phạt, tiền chậm nộp). 
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b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Góp phần đơn giản thủ tục hành chính thuế, tăng cường công tác cưỡng chế, 

vừa tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục khó khăn, ổn định khôi phục sản 

xuất kinh doanh, có điều kiện thanh toán dần tiền nợ. 

c) Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

Để thống nhất trong triển khai thực hiện, đảm bảo công bằng giữa Nhà nước 

và doanh nghiệp, đề xuất sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 106 Luật quản lý thuế 

như sau: 

“Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán 

bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định 

trong hợp đồng ký với chủ đầu tư) nhưng chưa được thanh toán nên không nộp 

kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và 

không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ (không phân biệt số 

tiền thuế còn nợ của việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng 

vốn NSNN hay không thuộc NSNN và bao gồm cả các khoản thu từ đất) nhưng 

không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời 

gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.” 

d) Đánh giá tác động của giải pháp 

Góp phần đơn giản thủ tục hành chính thuế, tăng cường công tác cưỡng chế, 

vừa tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục khó khăn, ổn định khôi phục sản 

xuất kinh doanh, có điều kiện thanh toán dần tiền nợ. 

16.6. Về tính tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt 

a) Xác định vấn đề 

- Khoản 1 Điều 106 Luật quản lý thuế quy định: “1. Người nộp thuế chậm 

nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi 

trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ 

quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 

0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp”. 

- Về các khoản nợ không có khả năng thu hồi, các khoản nợ không còn đối 

tượng để thu (người nộp thuế đã chết, bỏ kinh doanh...): Hiện nay vẫn tính tiền 

chậm nộp dẫn đến nợ thuế ngày càng tăng, trong khi các khoản nợ này phần lớn 

không thu được cả nợ gốc và tiền chậm nộp. 

- Về tỷ lệ tính tiền chậm nộp: Khoản 1 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành 

chính số 15/2012/QH13 quy định: “1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận 

được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho 

bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết 

định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt quy định tại khoản 2 và khoản 3 

Điều này. Nếu quá thời hạn nêu trên, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử 

phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 

0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.” 

Theo quy định nêu trên thì NNT chậm nộp tiền phạt so với thời hạn quy định 
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sẽ phải nộp tiền chậm nộp là 0,05%/ngày trên tổng số tiền phạt chưa nộp. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 106 Luật quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ 

sung theo Luật số 106/2016/QH13) thì NNT chậm nộp tiền thuế so với thời hạn 

quy định thì phải nộp tiền chậm nộp là 0,03%/ngày trên tổng số tiền thuế chưa nộp. 

Do vậy, hiện nay chưa có sự thống nhất giữa Luật xử lý vi phạm hành chính 

và Luật Quản lý thuế. Luật xử lý vi phạm hành chính quy định tính tiền chậm nộp 

tiền phạt với tỷ lệ 0,05%; Luật Quản lý thuế  thì tính tiền chậm nộp tiền thuế là 

0,03%. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Phù hợp với văn bản pháp luật có liên quan, giảm số nợ thuế không có khả 

năng thu hồi. 

c) Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

Để thống nhất về tỷ lệ tính tiền chậm nộp đối với tiền thuế, tiền phạt trong 

lĩnh vực thuế, sửa đổi, bổ sung để thống nhất tỷ lệ tính tiền chậm nộp là 

0,03%/ngày và đề xuất tạm thời chưa tính tiền chậm nộp đối với khoản nợ không 

có khả năng thu hồi do không tìm được đối tượng để thu (người nộp thuế đã chết, 

mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế có liên quan đến trách 

nhiệm hình sự; người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh; người nộp thuế tự giải thể; 

người nộp thuế mất khả năng thanh toán). Do vậy, đề xuất sửa đổi, bổ sung Khoản 

1 Điều 106 Luật Quản lý thuế  như sau: 

“1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế, tiền phạt so với thời hạn quy định, 

thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, 

thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế, 

tiền phạt và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm 

nộp. Cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với các khoản nợ không còn 

đối tượng để thu.” 

d) Đánh giá tác động của đề xuất 

Phù hợp với văn bản pháp luật có liên quan, giảm số nợ thuế không có khả 

năng thu hồi. 

17. Sửa đổi quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế để đảm bảo 

đồng bộ với pháp luật mới ban hành có liên quan 

17.1. Về nội dung, bố cục chương XII - Xử lý vi phạm pháp luật về thuế 

a) Xác định vấn đề 

- Trong thời gian Luật quản lý thuế được ban hành cho đến nay, Quốc hội đã 

ban hành một số Luật có nội dung liên quan đến việc xử lý vi phạm pháp luật về 

thuế mà Luật quản lý thuế cần được sửa đổi cho thống nhất, như: nội dung về tội 

trốn thuế tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (đã được sửa đổi bổ sung Luật 

12/2017/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018); thẩm quyền xử phạt vi 

phạm pháp luật về thuế, quy định miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế tại Luật 

xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012  (có hiệu lực thi hành 

từ ngày 1/7/2013); việc bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế của cơ quan thuế 
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(cơ quan nhà nước) theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 

10/2017/QH14 ngày 20/6/2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018); Luật kế 

toán số 88/2015/QH13 (có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017). 

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Luật kế toán số 88/2015/QH13 (có 

hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017) thì nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, 

quản lý và sử dụng hoá đơn thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Tại dự 

thảo Luật QLT lần này dự kiến bổ sung nội dung quy định về hóa đơn, chứng từ 

thành một chương hoặc mục thuộc Luật Quản lý thuế thì việc bổ sung quy định về 

chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa đơn là cần thiết. Mặt 

khác theo Điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 

quy định Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết để quy định chi tiết điều, 

khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 

của UBTVQH, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. Do đó, vấn đề đặt ra cần sửa 

đổi tên chương để bao quát được cả nội dung xử phạt về thuế và hóa đơn. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Sửa đổi tên chương để đảm bảo tính pháp lý của Nghị định quy định xử phạt 

về hóa đơn sau khi Luật này được thông qua thì cần thiết bổ sung chế tài xử phạt vi 

phạm về hóa đơn tại Luật này. 

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

• Giải pháp 1: Sửa tên chương thành “XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ 

THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HÓA ĐƠN”, chia thành 4 Mục, 16 Điều, gồm: 

- Mục 1 quy định về nguyên tắc xử lý vi phạm pháp luật về thuế, phí, lệ phí 

và hóa đơn (dự kiến khoảng 2 Điều), trong đó quy định rõ xử lý vi phạm pháp luật 

về lĩnh vực thuế gồm: 

+ Xử lý vi phạm pháp luật về thuế. 

+ Xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn. 

+ Xử lý vi phạm hành chính về phí, lệ phí. 

- Mục 2 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế (khoảng 7 Điều), quy 

định về: 

+ Xử lý đối với người nộp thuế: thủ tục thuế; khai thiếu thuế, trốn thuế, tiền 

chậm nộp. 

+ Xử lý đối với tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Mục 3: Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, phí, lệ phí (khoảng 2 

Điều) 

- Mục 4: Thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực thuế; miễn giảm 

tiền phạt tiền chậm nộp (khoảng 3 Điều). 

• Giải pháp 2: Giữ nguyên như hiện hành (gồm 13 Điều). 

d) Đánh giá tác động của các giải pháp và kiến nghị lựa chọn 

• Giải pháp 1:  



80 

- Tác động tích cực:  

+ Để xử lý bao quát được cả hành vi vi phạm pháp luật thuế và hóa đơn do 

việc sử dụng hóa đơn gắn với quá trình kê khai, nộp thuế.  

+ Phân định rõ xử phạt vi phạm pháp luật về lĩnh vực thuế (bao gồm xử phạt 

vi phạm pháp luật về thuế, phí, lệ phí và hóa đơn và xử phạt vi phạm pháp luật về 

thuế). 

- Tác động tiêu cực: Có thể gây nhầm lần giữa cụm từ “xử lý vi phạm pháp 

luật về quản lý thuế” và “xử lý vi phạm pháp luật về thuế” 

• Giải pháp 2: Giữ nguyên như hiện hành. 

- Tác động tích cực: Ngắn gọn. 

- Tác động tiêu cực: Không đảm bảo cơ sở pháp lý để quy định chi tiết chế 

tài xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn tại Nghị định sau này và khó phân định 

hành vi vi phạm hành chính để xử lý vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn,  

Lựa chọn thực hiện theo giải pháp 1. 

17.2. Về nguyên tắc, thủ tục xử phạt vi phạm pháp luật về thuế  

a) Xác định vấn đề 

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 104 Luật Quản lý thuế thì việc xử lý vi 

phạm pháp luật thuế do người có thẩm quyền ban hành. Tuy nhiên, ngoài việc xử 

lý đúng thẩm quyền thì việc chứng minh hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân là 

cần thiết. Việc người có thẩm quyền chứng minh hành vi vi phạm của tổ chức, cá 

nhân vi phạm để thể hiện rõ việc xử lý vi phạm minh bạch, đúng pháp luật. Mặt 

khác, tại điểm đ, Khoản 1, Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính số 

15/2012/QH13 đã quy định Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng 

minh vi phạm hành chính. 

Do đó, để thống nhất, đồng bộ về nguyên tắc xử lý thì cần thiết bổ sung 

nguyên tắc về người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh hành vi vi 

phạm vào Luật quản lý thuế. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

- Để phù hợp với nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính tại điểm đ Khoản 

1, Điều 3 Luật XLVPHC số 15/2012/QH12. 

- Tăng cường tính minh bạch, đúng pháp luật khi xử phạt vi phạm pháp luật 

về lĩnh vực thuế. 

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

- Giải pháp 1: Bổ sung nguyên tắc “Người có thẩm quyền xử lý vi phạm 

pháp luật thuế có trách nhiệm chứng minh vi phạm pháp luật thuế. Cá nhân, tổ 

chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng 

minh mình không vi phạm hành chính”. 

- Giải pháp 2: Giữ nguyên như quy định hiện hành. 

d) Đánh giá tác động của các giải pháp và kiến nghị lựa chọn 
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- Giải pháp 1: 

+ Tác động tích cực: Thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật xử lý vi 

phạm hành chính số 15/2012/QH13. 

+ Tác động tiêu cực: Không có. 

- Giải pháp 2:  

+ Tác động tích cực: Không có. 

+ Tác động tiêu cực: Chưa thống nhất, đồng bộ với nguyên tắc xử phạt vi 

phạm hành chính tại Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13. 

17.3. Về xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế 

a) Xác định vấn đề 

Theo tại điểm a khoản 1, Điều 105 Luật Quản lý thuế quy định xử phạt đối 

với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế sau ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế. Tuy 

nhiên, theo Điều 27 Luật quản lý thuế quy định người nộp thuế có nghĩa vụ thông 

báo cho cơ quan thuế về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế. Tại Điều 5 Nghị 

định số 129/2013/NĐ-CP quy định xử phạt đối với hành vi chậm thông báo thay 

đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định. Do đó, cần thiết 

Luật hóa quy định xử lý đối với hành vi phạm chậm thông báo thay đổi thông tin 

đăng ký thuế. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Luật hóa việc xử phạt đối với hành vi chậm thông báo thay đổi thông tin 

đăng ký thuế. 

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

- Giải pháp 1: Bổ sung nội dung “Chậm thông báo thay đổi thông tin đăng 

ký thuế” vào điểm a, Khoản 1 Điều 105 Luật quản lý thuế. 

- Giải pháp 2: Giữ nguyên như quy định hiện hành 

d) Đánh giá tác động của các giải pháp và kiến nghị lựa chọn 

- Giải pháp 1:  

+ Tác động tích cực: Đảm bảo tính pháp lý khi xử phạt đối với hành vi chậm 

thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế. 

+ Tác động tiêu cực: Không có. 

- Giải pháp 2:  

+ Tác động tích cực: Không có. 

+ Tác động tiêu cực: Việc xử phạt đối với hành vi chậm thông báo thay đổi 

thông tin đăng ký thuế tại Nghị định 129/2013/NĐ-CP hơi yếu về mặt pháp lý. 

Lựa chọn thực hiện theo giải pháp 1. 

17.4. Về xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải 

nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn 
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a) Xác định vấn đề 

Điều 107 Luật quản lý thuế quy định như sau: 

“Điều 107. Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế 

phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn  

1. Người nộp thuế đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm 

phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ nhưng khai sai dẫn đến 

thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì phải nộp đủ số 

tiền thuế khai thiếu, nộp lại số tiền thuế được hoàn cao hơn và bị xử phạt 20% số 

tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn và tiền chậm nộp tính trên số 

tiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn cao hơn.  

2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu người nộp thuế khai sai dẫn đến 

thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng 

không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 108 của Luật 

này thì ngoài việc nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định, người nộp 

thuế còn bị xử phạt như sau: 

a) Phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao 

hơn đối với trường hợp người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung quá thời hạn 

sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai nhưng trước khi cơ quan hải quan kiểm 

tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của 

Luật này; 

b) Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao 

hơn đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này.” 

Tuy nhiên, việc phân định giữa hành vi khai thiếu thuế và trốn thuế chưa rõ 

ràng, cho nên cần thiết hướng dẫn rõ về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế 

phải nộp, tăng số tiền thuế được hoàn. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Phân định rõ hành vi khai thiếu thuế và hành vi trốn thuế. 

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

- Giải pháp 1: Xác định rõ các hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế, cụ thể: 

“a) Khai sai căn cứ tính thuế hoặc số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 

hoặc xác định sai trường hợp ưu đãi thuế, miễn, giảm thuế nhưng người nộp thuế 

đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế 

trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ (sử dụng hóa đơn, chứng từ hợp pháp). 

b) Xác định giá tính thuế thấp hơn giá thị trường,chi phí không theo giá thị 

trường và cơ quan thuế ấn định thuế theo quy định (bao gồm trường hợp xác định 

giá thị trường trong các giao dịch giữa các bên liên kết).. 

c) Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, 

dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được 

hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm, nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện, 

người mua chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hoá đơn bất hợp pháp thuộc về 
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bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.” 

- Giải pháp 2: Giữ nguyên như quy định hiện hành. 

d) Đánh giá tác động của các giải pháp và kiến nghị lựa chọn 

- Giải pháp 1:  

+ Tác động tích cực: Phân định rõ hành vi khai thiếu thuế và trốn thuế; minh 

bạch trong việc áp dụng chế tài xử phạt.  

+ Tác động tiêu cực: Việc quy định chi tiết các hành vi khai thiếu thuế, trốn 

thuế có thể dẫn đến chưa bao quát được hết các hành vi phát sinh trong thực hiện, 

dẫn đến sót hành vi. 

- Giải pháp 2:  

+ Tác động tích cực: Quy định nguyên tắc về hành vi khai thiếu thuế tại 

Luật, giao Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định. 

+ Tác động tiêu cực: Không phân định rõ việc xử phạt giữa hành vi khai 

thiếu thuế và trốn thuế. 

Lựa chọn thực hiện theo giải pháp 1. 

17.5. Về xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế 

a) Xác định vấn đề 

Điều 108 Luật quản lý thuế quy định: 

“Điều 108. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế 

Người nộp thuế có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế sau đây thì 

phải nộp đủ số tiền thuế theo quy định và bị phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn: 

1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai 

thuế sau chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định 

tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 32 của Luật này hoặc ngày hết thời hạn gia hạn 

nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 33 của Luật này; 

2. Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác 

định số tiền thuế phải nộp; 

3. Không xuất hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hoá 

đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hoá, dịch vụ đã bán; 

4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán hàng hoá, nguyên 

liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải 

nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số 

tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn; 

5. Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền 

thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn; 

6.  Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ 

sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan; 

7. Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, 
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nhập khẩu; 

8. Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hoá nhằm mục đích trốn 

thuế; 

9.  Sử dụng hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn 

thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích 

sử dụng với cơ quan quản lý thuế.” 

Như vậy, Luật quản lý thuế không quy định cụ thể hành vi “đang trong thời 

gian xin tạm ngừng, nghỉ kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh” của người 

nộp thuế là hành vi trốn thuế. Tuy nhiên, xét về bản chất thì hành này của người 

nộp thuế là hành vi trốn thuế. Nội dung này đã được quy định tại Nghị định số 

129/2013/NĐ-CP. Do đó, cần thiết bổ sung quy định hành vi nêu trên là hành vi 

trốn thuế vào Luật Quản lý thuế để đảm bảo tính pháp lý trong triển khai thực hiện. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Đảm bảo tính pháp lý cũng như tính phù hợp với thực tế khi xử lý đối với 

hành vi vi phạm. 

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

- Giải pháp 1: Bổ sung quy định xử lý về hành vi trốn thuế đối với hành vi 

“đang trong thời gian xin tạm ngừng, nghỉ kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh 

doanh, nhưng không thông báo, kê khai thuế”. Theo đó, bổ sung thêm khoản 10 

vào Điều 108 Luật quản lý thuế như sau: 

“10. Người nộp thuế đang trong thời gian xin tạm ngừng, nghỉ kinh 

doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh, nhưng không thông báo, kê khai thuế.” 

- Giải pháp 2: Giữ nguyên như quy định hiện hành. 

d) Đánh giá tác động của các giải pháp và kiến nghị lựa chọn 

- Giải pháp 1:  

+ Tác động tích cực: Luật hóa quy định xử lý đối với hành vi đang trong thời 

gian xin tạm ngừng, nghỉ kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh của người nộp 

thuế giúp củng cố cơ sở pháp lý của chế tài xử lý và, nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật thuế của người nộp thuế. 

+ Tác động tiêu cực: Không có. 

- Giải pháp 2:  

+ Tác động tích cực: Không có. 

+ Tác động tiêu cực: Bỏ sót hành vi trốn thuế của người nộp thuế, đặc biệt là 

người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp khoán. 

Lựa chọn thực hiện theo giải pháp 1. 

17.6. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về thuế 

a) Xác định vấn đề 

- Điều 109 Luật quản lý thuế quy định: 
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“Điều 109. Thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về thuế 

1. Đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 103 của Luật này thì 

thẩm quyền xử phạt được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính.  

2. Đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật này 

thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục 

trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan có thẩm quyền ra 

quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.” 

- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 109 Luật quản lý thuế thì đối với hành vi 

thủ tục thuế thì thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 45 Luật xử lý vi phạm hành chính số 

15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 thì thẩm quyền xử phạt của thủ trưởng cơ quan 

thuế các cấp bị khống chế số tiền tuyệt đối. 

Quy định khống chế thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Luật xử lý vi 

phạm hành chính chỉ phù hợp với việc xử phạt hành vi vi phạm thủ tục tục thuế, 

còn hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế, hành vi trốn thuế thì mức phạt tiền được 

tính trên cơ sở tỷ lệ % (20% số tiền thuế thiếu đối với hành vi khai thiếu thuế); theo 

số lần thuế trốn (từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn đối với hành vi trốn thuế) nên các 

vụ xử phạt vượt thẩm quyền sẽ phải chuyển về Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 

Tổng cục Hải quan ra quyết định xử phạt dẫn đến quá tải, khó thể triển khai thực 

hiện được trong thực tiễn. 

Do Luật xử lý vi phạm hành chính ban hành sau Luật quản lý thuế, cho nên 

để đảm bảo tính pháp lý của quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

thuế, thì cần thiết sửa Điều 109 Luật quản lý thuế, trong đó quy định rõ thẩm 

quyền xử phạt đối với khai thiếu thuế, hành vi trốn thuế của thủ trưởng cơ quan 

thuế các cấp, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục điều tra 

chống buôn lậu thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế (không khống chế 

thẩm quyền theo số tiền tuyệt đối). 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Để đảm bảo tính khả thi của quy định khi áp dụng vào thực tiễn. 

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

- Giải pháp 1: Quy định rõ về hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế và hành vi 

trốn thuế thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế các cấp có thẩm quyền xử phạt theo 

mức phạt tiền quy định tại Luật quản lý thuế. Cụ thể như sau: 

“Điều 109. Thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về trong quản lý thuế 

1. Đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 103 của Luật này về 

thủ tục thuế; hóa đơn; phí, lệ phí; hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân liên 

quan thì thẩm quyền xử phạt được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính. 

2. Đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật này 

khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn; hành 
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vi trốn thuế; hành vi vi phạm về nộp phí, lệ phí thì thủ trưởng cơ quan quản lý 

thuế, Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông 

quan thuộc Tổng cục Hải quan có thẩm quyền xử phạt theo mức phạt tiền quy 

định tại Luật quản lý thuế ra quyết định xử phạt vi phạm pháp.” 

- Giải pháp 2: Giữ nguyên như quy định hiện hành 

d) Đánh giá tác động của các giải pháp và kiến nghị lựa chọn 

- Giải pháp 1:  

+ Tác động tích cực: Đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực 

hiện: Phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính: thẩm quyền xử lý các 

vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải 

được phân cấp gắn với quyền hạn của cơ quan đó; giảm được thủ tục hành chính 

phát sinh qua nhiều cấp, tiết kiệm chi phí vận chuyển tài liệu; đảm bảo thời hạn ra 

quyết định xử phạt theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính gây ách tắc 

trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thuế ở địa phương; phân định việc quy định 

về thẩm quyền xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính thuế nhưng có 

tính chất đặc thù. 

+ Tác động tiêu cực: Không có. 

- Giải pháp 2:  

+ Tác động tích cực: Không có. 

+ Tác động tiêu cực: Như phân tích tại điểm a. 

Lựa chọn thực hiện theo giải pháp 1. 

17.7. Về miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế 

a) Xác định vấn đề 

- Điều 111 Luật quản lý thuế quy định: 

“Điều 111. Miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế 

1. Người bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử 

phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn 

bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác.  

2. Không miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với các trường hợp đã 

thực hiện quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan quản lý thuế 

hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

3. Chính phủ quy định thẩm quyền, thủ tục miễn xử phạt.” 

- Theo quy định tại Điều 111 Luật quản lý thuế thì người bị xử phạt vi phạm 

pháp luật về thuế (bao gồm cả cá nhân và tổ chức là người nộp thuế) có quyền đề 

nghị miễn xử phạt trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc 

trường hợp bất khả kháng khác. Thực chất quy định này là miễn tiền phạt vi phạm 

hành chính. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính quy 

định miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính chỉ áp dụng đối cá nhân bị xử phạt. 
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Trong lĩnh vực thuế thì người nộp thuế chủ yếu là các doanh nghiệp, cho nên thời 

gian vừa qua nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do thiên tai, hỏa hoạn, 

trường hợp bất khả kháng... nhưng không được xem xét miễn, giảm tiền phạt vi 

phạm hành chính. 

Ngoài ra, theo Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 đã sửa 

đổi toàn bộ cụm từ “tiền phạt chậm nộp” thành “tiền chậm nộp”. Theo đó, Điều 

106 cũng được sửa đổi từ nội dung “Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế” 

thành “Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế”. Tuy nhiên, nếu giữ nguyên như quy 

định tại khoản 1 Điều 111 Luật quản lý thuế, người bị xử phạt vi phạm pháp luật 

về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp 

gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác, mà 

không có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp (vì không phải là xử phạt). 

Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung quy định về miễn xử phạt vi phạm pháp luật về 

thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp và bổ sung quy định về miễn tiền 

chậm nộp đối với trường hợp người nộp thuế gặp khó khăn do gặp thiên tai, hoả 

hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn 

cho doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay. 

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

- Giải pháp 1:  

+ Đối với tiền phạt vi phạm thủ tục thuế, hóa đơn, thủ tục phí, lệ phí thì 

miễn giảm tiền phạt áp dụng theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính (áp dụng đối với cá nhân). 

+ Đối với tiền phạt do vi phạm khai thiếu thuế, phí, trốn thuế, phí thì miễn 

giảm tiền phạt áp dụng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (áp dụng cho 

người nộp thuế là cá nhân và tổ chức). 

+ Miễn giảm tiền chậm nộp tiền thuế đối với trường hợp người nộp thuế gặp 

khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác. 

- Giải pháp 2: Giữ nguyên như quy định hiện hành. 

d) Đánh giá tác động của các giải pháp và kiến nghị lựa chọn 

- Giải pháp 1:  

+ Tác động tích cực: Đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện; giải 

quyết được vướng mắc từ tính đặc thù của xử lý vi phạm pháp luật thuế; kịp thời 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi gặp thiên tai, hỏa hoạn, sự kiện bất khả 

kháng; vừa đảm bảo thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính. 

+ Tác động tiêu cực: Không có. 

- Giải pháp 2: 
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+ Tác động tích cực: Không có. 

+ Tác động tiêu cực: Không kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi 

gặp các sự kiện bất khả kháng. 

Lựa chọn thực hiện theo giải pháp 1. 

18. Sửa đổi quy định về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện để phù hợp, thống 

nhất với Luật khiếu nại, đảm bảo quyền khiếu nại của người nộp thuế 

Luật quản lý thuế dành 3 điều quy định về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: Điều 

116. Khiếu nại, tố cáo; Điều 117. Khởi kiện; Điều 118. Trách nhiệm và quyền hạn 

của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế. Một số 

vấn đề kiến nghị sửa đổi quy định về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện để phù hợp, thống 

nhất với Luật khiếu nại, đảm bảo quyền khiếu nại của người nộp thuế, cụ thể như 

sau: 

18.1. Về quyền khiếu nại, tố cáo 

a) Xác định vấn đề 

- Khoản 1 Điều 116 Luật quản lý thuế quy định: “1. Người nộp thuế, tổ 

chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền về việc xem xét lại quyết định của cơ quan quản lý thuế, hành vi 

hành chính của công chức quản lý thuế khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc 

hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”. 

Căn cứ quy định trên, người nộp thuế chỉ được quyền khiếu nại quyết định 

hành chính, chưa có quy định việc khiếu nại hành vi hành chính của cơ quan quản 

lý thuế.  

- Luật Khiếu nại quy định: 

“1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức 

theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành 

chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước 

hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc 

hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

… 

9. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của 

người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật”. 

Căn cứ quy định của Luật Khiếu nại thì người nộp thuế được khiếu nại quyết 

định hành chính và hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước. 

- Ngày 11/11/2011, Quốc hội thông qua Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 và 

Luật tố cáo số 03/2011/QH13 (với hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012). Theo đó, 

có một số nội dung quy định về khiếu nại, tố cáo tại Luật quản lý thuế cần được 

sửa đổi cho phù hợp với quy định của hai Luật này. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 
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Trên thực tế, cơ quan thuế đã giải quyết trường hợp người nộp thuế làm hồ 

sơ xin hoàn thuế. Sau khi kiểm tra xem xét, cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn 

đối với số thuế xin hoàn đúng quy định (số thuế được hoàn < số thuế đề nghị 

hoàn). Cơ quan thuế không có thông báo về số thuế còn lại không được hoàn để 

người nộp thuế biết. Không đồng ý, người nộp thuế có đơn khiếu nại về số thuế 

không được hoàn. Trường hợp này là khiếu nại hành vi hành chính của cơ quan 

quản lý thuế. 

Từ thực tiễn xử lý như trên, kiến nghị sửa lại Điều 116 để phù hợp với Luật 

Khiếu nại. 

c) Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề  

Để đảm bảo quyền lợi của người khiếu nại và sự đồng bộ giữa Luật Quản lý 

thuế và Luật Khiếu nại, đề xuất sửa đổi Điều 116 theo hướng thống nhất với Luật 

Khiếu nại, cụ thể: 

“1. Người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý 

thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xem xét lại quyết định hành 

chính, hành vi hành chính của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế khi 

có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, 

lợi ích hợp pháp của mình”. 

d) Đánh giá tác động các giải pháp và kiến nghị lựa chọn 

Trên cơ sở thực tế công tác giải quyết khiếu nại hiện nay, việc đề xuất 

phương án giải quyết như trên để: 

- Đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế liên quan đến việc khiếu nại hành 

vi của cơ quan thuế khi cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi 

ích hợp pháp của người nộp thuế. 

- Tạo sự đồng bộ giữa Luật Quản lý thuế và Luật Khiếu nại. 

18.2. Về việc cung cấp hồ sơ trong giải quyết khiếu nại 

a) Xác định vấn đề 

- Khoản 2 Điều 118 Luật quản lý thuế quy định: “2. Cơ quan quản lý thuế 

nhận được khiếu nại về việc thực hiện pháp luật về thuế có quyền yêu cầu người 

khiếu nại cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại; nếu người khiếu nại 

từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu thì có quyền từ chối xem xét giải quyết khiếu nại”. 

- Luật Khiếu nại quy định: 

“Điều 11. Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết 

Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải 

quyết: 

1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà 

nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, 

hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với 

cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm 

pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ 
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tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành 

chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc 

phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định; 

2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan 

trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; 

3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có 

người đại diện hợp pháp; 

4. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại; 

5. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; 

6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng; 

7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; 

8. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày 

người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại; 

9. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản 

án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của 

Tòa án”. 

Căn cứ quy định trên thì trường hợp người khiếu nại không cung cấp tài liệu 

không thuộc các trường hợp không được thụ lý giải quyết. Đối với các trường hợp 

này, người giải quyết khiếu nại sẽ căn cứ vào hồ sơ của các đoàn thanh, kiểm tra, 

bộ phận đã giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có) và các quy định của pháp luật để 

xem xét, giải quyết theo quy định.  

- Khoản 3 Điều 5 Luật Khiếu nại cũng quy định việc cơ quan thuế có trách 

nhiệm kiểm tra, xem xét lại quyết định hành chính của mình; nếu trái pháp luật 

phải kịp thời sửa chữa, khắc phục, tránh phát sinh khiếu nại. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Do những hạn chế nêu trên, đề nghị sửa Điều 118 để phù hợp với Luật 

Khiếu nại, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. 

c) Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề  

Để đảm bảo quyền lợi của người khiếu nại và sự đồng bộ giữa Luật quản lý 

thuế và Luật Khiếu nại, đề xuất 02 phương án giải quyết như sau: 

- Giải pháp 1: Đề xuất bỏ khoản 2 Điều 118 Luật quản lý thuế. 

- Giải pháp 2: Giữ nguyên như Luật quản lý thuế hiện hành. 

d) Đánh giá tác động các giải pháp và kiến nghị lựa chọn 

Trên cơ sở thực tế công tác giải quyết khiếu nại hiện nay, đề xuất chọn giải 

pháp 1 vì giải pháp này sẽ: 

- Góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc xem xét các 

căn cứ tính thuế và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc xác định số 

thuế phải nộp của người nộp thuế, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người 

khiếu nại. 
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- Tạo sự đồng bộ giữa Luật quản lý thuế và Luật khiếu nại. 

18.3. Về tham khảo ý kiến các cơ quan khác trong giải quyết khiếu nại 

a) Xác định vấn đề 

- Hiện nay, nhiều vụ việc giải quyết khiếu nại có nội dung phức tạp, bên 

cạnh việc áp dụng các văn bản chính sách pháp luật thuế thì phải vận dụng các văn 

bản quy phạm pháp luật chuyên ngành như Luật xây dựng, Luật dầu khí, Luật đất 

đai... Một số vụ việc còn có sự khác nhau giữa luật thuế và các luật chuyên ngành, 

vượt thẩm quyền xử lý của cơ quan thuế địa phương. Cá biệt có một số vụ việc 

phải chờ kết luận của cơ quan công an. 

- Khoản 2 Điều 5 Luật Khiếu nại quy định trách nhiệm giải quyết khiếu nại 

và phối hợp giải quyết khiếu nại như sau: “2. Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách 

nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết 

khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại theo yêu cầu 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó”. 

- Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 07/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 quy 

định: “Trong quá trình giải quyết khiếu nại, khi thấy cần thiết, người giải quyết 

khiếu nại tham khảo ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan 

trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Việc tham khảo ý kiến được 

thực hiện bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị”. 

- Luật Tố cáo có quy định như sau: 

“Điều 6. Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong việc giải 

quyết tố cáo 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức hữu quan có 

trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải 

quyết tố cáo”. 

Do vậy, cần thiết phải có sự phối hợp giữa cơ quan thuế và các cơ quan liên 

quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Cơ quan thuế phải xin ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức các buổi làm việc 

với các Bộ, ngành cơ quan chuyên môn có liên quan từ đó xử lý phù hợp với chính 

sách Pháp luật và thực tiễn vụ việc.  

c) Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

Để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được khách quan, đúng quy 

định, đề xuất 02 giải pháp như sau: 

- Giải pháp 1: Đề xuất bổ sung Điều 118 như sau: 

“Điều 118. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong giải 

quyết khiếu nại, tố cáo về thuế 

1. Cơ quan quản lý thuế khi nhận được khiếu nại về việc thực hiện pháp luật 

về thuế phải xem xét, giải quyết trong thời hạn theo quy định của pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo. 
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2. Cơ quan quản lý thuế nhận được khiếu nại về việc thực hiện pháp luật về 

thuế có quyền yêu cầu người khiếu nại cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc 

khiếu nại; nếu người khiếu nại từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu thì có quyền từ chối 

xem xét giải quyết khiếu nại. 

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế, khi thấy cần thiết, cơ 

quan thuế tham khảo ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

Việc tham khảo ý kiến được thực hiện bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị. 

3. Cơ quan quản lý thuế phải hoàn trả số tiền thuế, số tiền chậm nộp,  tiền 

phạt thu không đúng cho người nộp thuế, bên thứ ba trong thời hạn mười lăm 

ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế cấp trên 

hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.” 

- Giải pháp 2: Giữ nguyên như Luật quản lý thuế hiện hành. 

d) Đánh giá tác động các giải pháp và kiến nghị lựa chọn 

Trên cơ sở thực tế công tác giải quyết khiếu nại hiện nay, đề xuất chọn giải 

pháp 1 vì: 

- Đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được khách quan, đúng quy định 

do đã có sự tham gia của các cơ quan chuyên môn có liên quan, tránh được tình 

trạng khiếu nại tố cáo kéo dài, vượt cấp. 

- Đối với trường hợp xin ý kiến các cơ quan, đơn vị thông qua hình thức tổ 

chức hội nghị sẽ giúp cho việc giải quyết khiếu nại được nhanh chóng, kịp thời, 

đảm bảo thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính Phủ đến năm 2010, 

100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế giải quyết đúng thời hạn quy định của 

pháp luật. 

- Việc xin ý kiến các cơ quan, đơn vị thông qua hình thức tổ chức hội nghị 

khắc phục được tình trạng ý kiến tham gia chung chung, không rõ ràng như hình 

thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

19. Đa dạng hoá, điện tử hoá hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp 

thuế để đáp ứng nhu cầu theo từng nhóm người nộp thuế, thực hiện chủ 

trương xã hội hoá của Nhà nước, phù hợp với chuẩn mực quốc tế  

19.1. Về tuyên truyền, hỗ trợ NNT 

a) Xác định vấn đề 

Liên quan đến nội dung tuyên tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Luật 

quản lý thuế có quy định tại các điều khoản như sau: Khoản 2, khoản 3 Điều 8 quy 

định trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế; Khoản 1 Điều 13 quy định trách nhiệm 

của các cơ quan khác của Nhà nước trong việc quản lý thuế; Khoản 2, khoản 3 

Điều 14 Luật quản lý thuế quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

trong việc tham gia quản lý thuế; Khoản 1 Điều 15 Luật quản lý thuế quy định 

trách nhiệm của cơ quan thông tin, báo chí trong việc quản lý thuế... 

Tại Khoản 2, khoản 3 Điều 8 Trách nhiệm của cơ quan thuế tại Luật quản lý 

thuế quy định như sau: 
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“2.  Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; công khai các thủ 

tục về thuế tại trụ sở, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

3.  Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm giải thích, cung cấp thông tin liên 

quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế; cơ quan thuế có trách 

nhiệm công khai mức thuế phải nộp của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa 

bàn xã, phường, thị trấn; cơ quan hải quan có trách nhiệm xác định trước mã số, 

trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trước khi 

làm thủ tục hải quan theo quy định của Chính phủ.” 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Thực tế, ngoài việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, 

người nộp thuế còn cần sự hỗ trợ, giải đáp chính sách pháp luật về thuế liên quan 

trực tiếp đến nghĩa vụ về thuế của người nộp thuế, đây là công việc của cơ quan 

thuế. Với việc quản lý thuế điện tử, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế hỗ 

trợ người nộp thuế. 

c) Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

- Tách riêng phần công khai thành điều riêng. 

- Sửa đổi nội dung công tác tuyên truyền hỗ trợ thành công tác dịch vụ hỗ 

trợ NNT để mở rộng diện phục vụ NNT, không chỉ tuyên truyền chính sách pháp 

luật thuế  mà cơ quan thuế còn cung cấp các dịch vụ khác như: tập huấn, hướng 

dẫn, cung cấp các phần mềm để NNT tra cứu, sử dụng thực hiện khai, nộp thuế, 

hoàn thuế... (trên thực tế việc này cơ quan thuế đã thực hiện nhưng chưa được gọi 

đúng tên phù hợp). Ngoài ra, việc quy định sửa đổi này cũng nhằm phù hợp với 

thông lệ quốc tế vì hầu hết các nước không sử dụng cụm từ “tuyên truyền hỗ trợ” 

mà họ sử dụng dịch vụ NNT (Taxpayer services). 

- Quy định cơ quan thuế cung cấp dịch vụ điện tử để đảm bảo NNT tiếp cận 

thông tin nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, phù hợp với xu thế 

ứng dụng CNTT trong công tác QLT.  

- Để tăng cường xã hội hoá hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ NNT cần 

pháp lý hóa để đưa vào quy định Luật Quản lý thuế nội dung cơ quan thuế có thể 

đặt hàng các Đại lý thuế cung cấp các dịch vụ công. 

Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau: 

“Cơ quan thuế có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp 

luật về thuế, cung cấp các dịch vụ hướng dẫn, hỗ trợ NNT phù hợp với từng 

nhóm NNT để đảm bảo NNT tiếp cận dịch vụ do cơ quan thuế cung cấp được 

nhanh chóng, dễ dàng thuận lợi;  

- Cơ quan thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây 

dựng các sản phẩm hỗ trợ NNT để đảm bảo vệc giao dịch giữa NNT với cơ quan 

thuế thực hiện chủ yếu bằng phương thức điện tử; 

- Cơ quan thuế có thể đặt hàng các Đại lý thuế để cung cấp một số dịch vụ 

hỗ trợ NNT. Bộ Tài chính quy định cụ thể phạm vi cung cấp dịch vụ, cách thức 



94 

tiến hành đặt hàng Đại lý thuế cung cấp dịch vụ hỗ trợ NNT.” 

d) Đánh giá tác động 

Việc sửa đổi, bổ sung như trên tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế hỗ 

trợ người nộp thuế, đảm bảo NNT tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời, đáp 

ứng yêu cầu hiện đại hóa, phù hợp với xu thế ứng dụng CNTT trong công tác quản 

lý thuế.  

19.2. Về xã hội hoá hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ NNT 

a) Xác định vấn đề 

Cùng với việc tuyên truyền, hỗ trợ của cơ quan thuế, Luật quản lý thuế có 

quy định về tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế tại Điều 20 như sau: 

“Điều 20. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế 

1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật 

doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thoả thuận với người nộp thuế.  

2. Quyền của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế: 

a) Được thực hiện các thủ tục về thuế theo hợp đồng với người nộp thuế; 

b) Được thực hiện các quyền của người nộp thuế theo quy định của Luật này 

và theo hợp đồng với người nộp thuế. 

3. Nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế: 

a) Thông báo với cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế về 

hợp đồng dịch vụ làm thủ tục thuế; 

b) Khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị số tiền thuế được 

miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn theo quy định của Luật này 

và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 

c) Cung cấp cho cơ quan quản lý thuế các tài liệu, chứng từ để chứng minh 

tính chính xác của việc khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, đề nghị số tiền thuế 

được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn của người nộp thuế; 

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm với người nộp thuế 

theo nội dung thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế; 

đ) Không được thông đồng, móc nối với công chức quản lý thuế, người nộp 

thuế để trốn thuế, gian lận thuế. 

4. Điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế: 

a) Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

b) Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ 

tục thuế. 

Người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có 

bằng cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế 
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toán, kiểm toán, luật và đã có thời gian làm việc từ hai năm trở lên trong các lĩnh 

vực này; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, 

nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. 

Bộ Tài chính quy định về việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm 

thủ tục về thuế và quản lý hoạt động của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về 

thuế. 

5. Đại lý hải quan thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch 

vụ làm thủ tục về thuế khi làm thủ tục về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập 

khẩu.” 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Theo quy định trên, có một số nội dung không còn phù hợp với tình hình 

thực tế hiện nay, như: 

- Về tên Điều: Tên Điều “Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế” 

thể hiện quy định tổ chức làm các dịch vụ làm thủ tục về thuế, như vậy chỉ bó gọn 

trọng phạm vi hành nghề làm thủ tục về thuế, nếu mở rộng phạm vi dịch vụ của tổ 

chức này thì sẽ không phù hợp. Mặt khác, trên thực tế thường dùng từ Đại lý thuế 

để chỉ các hoạt động này; từ Đại lý thuế cũng được dùng phổ biết tại nhiều nước. 

Tại Việt Nam cũng đã sử dụng từ Đại lý Hải quan để gọi đối với hoạt động dịch vụ 

Hải quan.  

- Về phạm vi thực hiện dịch vụ Đại lý thuế: Tính đến tháng 8/2017 cả nước 

mới chỉ có 375 doanh nghiệp đại lý thuế hoạt động với 914 nhân viên Đại lý thuế 

hành nghề trên 3.320 người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, đến nay 

có nhiều nguyên nhân cản trở cho hệ thống Đại lý thuế không phát triển liên quan 

đến quy định tại Điều 20 Luật Quản lý thuế, cụ thể: 

+ Khoản 1 Điều 20 không quy định rõ phạm vi các dịch vụ theo thỏa thuận 

với NNT mà lại quy định ở phần nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ 

tục về thuế. Như vậy phạm vi dịch vụ mà quy định ở phần nghĩa vụ là chưa hợp lý. 

Do đó đề xuất quy định cần quy định về phạm vi dịch vụ mà Đại lý thuế được cung 

cấp. 

+ Mặt khác, vì phạm vi của dịch vụ là chỉ làm thủ tục về thuế mà không 

được thực hiện các dịch vụ khác như: rà soát sổ sách kế toán nên nảy sinh nhiều 

bất cập, như: Doanh nghiệp muốn thuê ngoài hoàn thiện sổ sách kế toán, kê khai 

thuế thì buộc phải lựa chọn một trong hai cách: Hoặc thuê người có cả hai chứng 

chỉ Kế toán và Đại lý thuế; hoặc thuê hai người riêng biệt. Điều này gây khó khăn 

cho doanh nghiệp vì các đối tượng sử dụng DV này chủ yếu là các DN vừa, nhỏ, 

siêu nhỏ họ muốn thuê một dịch vụ trọn gói cả thực hiện sổ sách và khai thuế cũng 

có thể NNT không có đủ chi phí để thuê cả hai dịch vụ riêng biệt.  Trên thực tế để 

kê khai, tính thuế đúng đủ cho doanh nghiệp thì các Đại lý thuế phải hiểu, phải 

nắm rất chắc chế độ kế toán, các quy định về chính sách thuế để đảm bảo việc tính 

thuế, khai thuế cho doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về số liệu và nội dung kê khai 

trên các tờ khai, báo cáo thuế, do đó rất cần thiết phải bổ sung thêm quy định dịch 

vụ rà soát sổ sách kế toán của Đại lý thuế. 
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+ Ngoài ra, để đảm bảo mục tiêu phát triển hệ thống Đại lý thuế đã được phê 

duyệt trong Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch 

phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020 (Quyết định 420/QĐ-BTC ngày 

03/3/2014 của Bộ Tài chính), là xây dựng hệ thống đại lý thuế thực sự trở thành 

cầu nối giữa cơ quan thuế và NNT thì cần thiết phải mở rộng, đa dạng hóa dịch vụ 

của Đại lý thuế. 

c) Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

- Mở rộng phạm vi hoạt động của Đại lý thuế và quy định rõ phạm vi cung 

cấp dịch vụ của Đại lý thuế theo hướng: Bổ sung thêm cung cấp dịch vụ về kế toán 

thuế và các dịch vụ khác do cơ quan thuế đặt hàng. 

- Mở rộng mô hình hoạt động của Đại lý thuế theo hướng: 01 cá nhân được 

cấp chứng chỉ hành nghề cũng được thành lập Đại lý thuế và Đại lý thuế này chỉ 

hoạt động theo hình thức Doanh nghiệp tư nhân và phạm vi của các Đại lý thuế 

này cũng chỉ cung cấp dịch vụ cho các cá nhân, hộ kinh doanh và các doanh 

nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. 

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 20 Luật quản lý thuế như sau: 

“Điều 20. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế 

1. Tổ chức Đại lý thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện 

được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư 

thực hiện các thủ tục về thuế theo thoả thuận với người nộp thuế, đối với các dịch 

vụ sau:  

- Khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị số tiền thuế được 

miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn theo quy định của Luật này 

và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 

- Dịch vụ tư vấn thuế; 

- Dịch vụ kế toán thuế và rà soát sổ sách kế toán, báo cáo tài chính; 

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ NNT do cơ quan thuế đặt hàng;  

- Đại diện cho người nộp thuế trực tiếp giải trình  với cơ quan thuế và các 

cơ quan nhà nước khác liên quan đến phạm vi các dịch vụ mà Đại lý thuế đã cung 

cấp cho người nộp thuế, khi có yêu cầu. 

2. Quyền của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế: 

a) Được thực hiện các thủ tục về thuế theo hợp đồng với người nộp thuế; 

b) Được thực hiện các quyền của người nộp thuế theo quy định của Luật này 

và theo hợp đồng với người nộp thuế. 

3. Nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế: 

a) Thông báo với cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế về 

hợp đồng dịch vụ làm thủ tục thuế; 

b) Khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị số tiền thuế được 

miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn theo quy định của Luật này 
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và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 

c) Cung cấp cho cơ quan quản lý thuế các tài liệu, chứng từ để chứng minh 

tính chính xác của việc khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, đề nghị số tiền thuế 

được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn của người nộp thuế; 

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm với người nộp thuế 

theo nội dung thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế; 

đ) Không được thông đồng, móc nối với công chức quản lý thuế, người nộp 

thuế để trốn thuế, gian lận thuế. 

4. Điều kiện hành nghề của Đại lý thuế: 

a) Có ngành nghề đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, có 

ngành, nghề dịch vụ về thuế đã được doanh nghiệp công bố công khai trên Cổng 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; 

b) Có ít nhất hai người được cấp chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế hành 

nghề làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp Công ty cổ phần, Công ty TNHH hai 

thành viên , Công ty liên doanh; Có ít nhất một người được cấp chứng chỉ hành 

nghề Đại lý thuế hành nghề làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp Doanh 

nghiệp tư nhân hoặc Công ty TNHH một thành viên, trong đó có người được cập 

chứng chỉ phải là Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của 

Doanh nghiệp. Đối với Đại lý thuế có một thành viên được cấp Chứng chỉ hành để 

chỉ được cung cấp các dịch vụ đã nêu tạo khoản 1 Điều này cho các cá nhân, hộ 

gia đình kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ; 

c) Người được cấp chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế phải có bằng cao đẳng 

trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, 

luật kinh tế và đã có ít nhất thời gian làm việc từ hai năm trở lên trong các công 

việc này này; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung 

thực, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. 

5. Những người không được cấp chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân. 

b) Người đang bị cấm hành nghề Đại lý thuế, kế toán, kiểm toán, theo bản 

án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự; người đã bị kết án một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh 

tế liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích; người đang bị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở 

giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

c) Người đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý 

kinh tế mà chưa được xóa án tích; 

d) Người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về 

thuế, kế toán, kiểm toán mà chưa hết thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong 

quyết định xử phạt trong trường hợp bị phạt cảnh cáo hoặc chưa hết thời hạn 01 

năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác; 



98 

đ) Người bị đình chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế. 

Bộ Tài chính quy định về việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại 

lý thuế và quản lý hoạt động của tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý thuế.” 

d) Đánh giá tác động 

Việc sửa đổi, bổ sung như trên sẽ đảm bảo mục tiêu xã hội hoá hoạt động 

tuyên truyền, hỗ trợ NNT. 

20. Hoàn thiện Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn cho phù hợp 

với thực tế, đảm bảo tư vấn thuế đúng pháp luật, dân chủ, công khai, công 

bằng, hợp lý 

a) Xác định vấn đề 

Điều 12 Luật quản lý thuế quy định như sau: 

“Điều 12. Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn 

1. Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của 

Chi cục trưởng Chi cục thuế quản lý thuế tại địa bàn xã, phường, thị trấn.  

2. Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn gồm có: 

a) Đại diện Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Công an xã, phường, thị 

trấn; 

b) Đại diện các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh; 

c) Đại diện Chi cục thuế quản lý địa bàn xã, phường, thị trấn. 

Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn làm chủ tịch. 

3. Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn có nhiệm vụ tư vấn cho cơ quan 

thuế về mức thuế của các hộ, gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, bảo đảm 

đúng pháp luật, dân chủ, công khai, công bằng, hợp lý. Nội dung tư vấn phải được 

ghi nhận bằng biên bản cuộc họp của Hội đồng. 

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế 

xã, phường, thị trấn.” 

Hiện nay tại chợ, trung tâm thương mại có Ban quản lý chợ, Ban quản lý 

trung tâm thương mại được thành lập để quản lý, hỗ trợ các hộ kinh doanh nên 

nắm khá rõ về tình hình kinh doanh của hộ kinh doanh trong khu vực quản lý nên 

thực tế hiện nay tại một số địa phương cơ quan thuế (Cục thuế thành phố Hà Nội, 

Hồ Chí Minh...) và đại diện chính quyền đều đề nghị bổ sung đại diện ban quản lý 

chợ, ban quản lý trung tâm thương mại vào thành phần hội đồng tư vấn thuế, xã, 

phường, thị trấn. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Nhằm phục vụ việc tư vấn cho cơ quan thuế về mức thuế của các hộ, gia 

đình, cá nhân kinh doanh nêu trên đảm bảo đúng thực tế, công bằng, hợp lý hơn. 

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 
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- Giải pháp 1: Sửa đổi Điều 12 theo hướng bổ sung đại diện Ban quản lý 

chợ, trung tâm thương mại vào thành phần Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị 

trấn. 

- Giải pháp 2: Giữ như hiện hành. 

d) Đánh giá tác động của các giải pháp và kiến nghị lựa chọn 

Đề xuất thực hiện theo giải pháp 1 vì: 

- Tác động tích cực: Đảm bảo việc tư vấn cho cơ quan thuế về mức thuế của 

các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn đúng pháp luật, đúng thực tế, 

công bằng, hợp lý. 

- Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực. 

21. Tiếp tục điện tử hóa việc phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn, 

chứng từ cho phù hợp với tình hình mới 

a) Xác định vấn đề 

Tại Điều 21 Luật Kế toán năm 2003 có quy định cụ thể về Hóa đơn bán 

hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong đó có quy định về hình thức “Hóa đơn điện tử”. 

Căn cứ theo quy định của Luật Kế toán năm 2003, Luật giao dịch điện tử năm 

2005, Chính phủ đã ban hành quy định riêng về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng 

dịch vụ, trong đó có hướng dẫn hình thức hóa đơn điện tử. Quá trình triển khai Bộ 

Tài chính đã có hướng dẫn về áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và 

hóa đơn điện tử do doanh nghiệp tự phát hành.  

Việc triển khai áp dụng hoá đơn điện tử (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan 

thuế và hóa đơn điện tử do doanh nghiệp phát hành) cho thấy hóa đơn điện tử đã 

đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, được khách hàng chấp thuận, mang lại 

hiệu quả thiết thực về thời gian và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, giảm thủ tục 

hành chính; qua đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản 

lý kinh doanh, hạch toán kế toán nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chất 

lượng dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Về phía khách hàng: 

thói quen sử dụng hóa đơn giấy của khách hàng đã dần thay đổi, khách hàng đã 

hợp tác hơn với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Việc sử dụng hóa đơn điện 

tử đã giúp khách hàng thuận tiện trọng thanh toán, khách hàng có thể truy cập vào 

Website của bên bán để xem và tải hóa đơn khi cần do đó khách hàng không phải 

lưu trữ, bảo quản hóa đơn, tránh rủi ro mất hóa đơn và tiết kiệm được chi phí do 

không phải in ra giấy. 

Đối với cơ quan thuế: Sử dụng hóa đơn điện tử giúp ngành thuế xây dựng cơ 

sở dữ liệu về hóa đơn. Cơ quan thuế không phải đối chiếu hóa đơn, kịp thời ngăn 

chặn hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích, khắc phục tình trạng làm giả 

hóa đơn, khắc phục được trình trạng gian lận sử dụng bất hợp pháp hóa đơn - lập 

hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên.  

Đối với toàn xã hội, việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp tạo một môi trường 

kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp; giúp việc triển khai thương mại điện 

tử được hoàn thiện hơn từ việc đặt hàng trên mạng, giao hóa đơn điện tử qua mạng, 

thanh toán qua mạng; hóa đơn điện tử góp phần làm giảm bớt việc sử dụng giấy 
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nên sẽ góp phần bảo vệ môi trường.   

Cơ bản các tỉnh, thành trên cả nước đều đã có doanh nghiệp sử dụng hóa 

đơn điện tử, tuy nhiên tập trung chủ yếu ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành 

phố Hồ Chí Minh và là các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực thương mại, 

dịch vụ, có hạ tầng công nghệ thông tin phát triển (như Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam (EVN), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn 

thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA), Công ty Vận 

tải đường sắt Sài Gòn Hà Nội...).  

Việc áp dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp nêu trên được đánh giá là 

mang lại kết quả tốt, được khách hàng chấp thuận, mang lại hiệu quả thiết thực về 

thời gian và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp; qua đó, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác quản lý kinh doanh, hạch toán kế toán nâng cao hiệu 

quả sản xuất, kinh doanh, chất lượng dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh của 

doanh nghiệp. Về phía khách hàng: thói quen sử dụng hóa đơn giấy của khách 

hàng đã dần thay đổi, khách hàng đã hợp tác hơn với doanh nghiệp sử dụng hóa 

đơn điện tử. Việc sử dụng hóa đơn điện tử đã giúp khách hàng thuận tiện trọng 

thanh toán, khách hàng có thể truy cập vào Website của bên bán để xem và tải hóa 

đơn khi cần do đó khách hàng không phải lưu trữ, bảo quản hóa đơn, tránh rủi ro 

mất hóa đơn và tiết kiệm được chi phí do không phải in ra giấy. 

Tại Điều 20 Luật Kế toán năm 2015 quy định: “Hóa đơn là chứng từ kế toán 

do tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng, 

cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật. Nội dung, hình thức hóa đơn, trình 

tự lập, quản lý và sử dụng hoá đơn thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.” 

Pháp luật hiện hành về quản lý thuế, về thuế giá trị gia tăng và các luật thuế  

quy định giao dịch phải có hóa đơn và cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT 

theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng, chưa quy định rõ về việc 

phải áp dụng hóa đơn điên tử trong giao dịch kinh tế.  

Để phù hơp với quy định của pháp luật kế toán, giúp tạo môi trường kinh 

doanh lành mạnh, để phát triển thương mại điện tử thì việc ban hành quy định yêu 

cầu sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử thay thế hóa đơn giấy đang áp dụng là phù 

hợp và để tạo tiền đề pháp lý để Chính phủ hướng dẫn.  

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Ban hành quy định yêu cầu sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử thay thế hóa 

đơn giấy tại Luật quản lý thuế nhằm xây dựng cơ sở pháp lý để vận hành việc áp 

dụng hóa đơn điện tử theo thông lệ quốc tế, tạo được cơ sở dữ liệu về hóa đơn của 

ngành thuế để ứng dụng quản lý thuế hiện đại, góp phần xây dựng cơ quan thuế 

điện tử, phục vụ việc xây dựng Chính phủ điện tử. Đảm bảo cơ sở thực tiễn phù 

hợp với thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng bộ với việc phát 

triển thanh toán không dùng tiền mặt đã được quy định tại Nghị định số 

101/2012/NĐ-CP, Nghị định số 80/2016/NĐ-CP và Đề án không dùng tiền mặt đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 

30/12/2016. Kế thừa và phát triển các kết quả đạt được của việc quy định và triển 
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khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế thời gian 

qua. 

 

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

- Bổ sung 1 Chương mới quy định về áp dụng hoá đơn, chứng từ điện tử, với 

nội dung như sau: 

Chương … - ÁP DỤNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ  

Điều 1. Áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử 

1. Người nộp thuế là cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử sử 

dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.  

2. Người nộp thuế thuộc các ngành bưu chính viễn thông, điện, nước, ngân 

hàng và một số ngành nghề khác theo quy định của Chính phủ sử dụng hóa đơn 

điện tử không có mã của cơ quan thuế.  

3. Người nộp thuế không thuộc khoản 2 nêu trên sử dụng hóa đơn điện tử có 

mã của cơ quan thuế.  

4. Một số trường hợp đặc thù không thể sử dụng hóa đơn điện tử thì sử dụng 

hóa đơn giấy đặt in, tự in theo quy định của Chính phủ.  

Điều 2. Sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế 

1. Người nộp thuế là cơ sở kinh doanh thuộc khoản 2 Điều …. Chương này 

đảm bảo các điều kiện sau thì sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp 

dịch vụ: 

a) Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm 

bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động 

chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn. 

b) Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị 

truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu 

trữ hoá đơn điện tử;  

c) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu 

để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định;  

d) Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp 

ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm: - Hệ thống lưu trữ dữ 

liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ 

thống lưu trữ dữ liệu; - Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp 

sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao 

lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.  

2. Định kỳ, người nộp thuế thực hiện chuyển toàn bộ thông tin của hóa đơn 

điện tử đã sử dụng trong tháng/quý cho cơ quan thuế cùng với việc kê khai thuế 

GTGT điện tử của tháng, quý đó.   

Điều 3. Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 
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 1. Cơ quan thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 

cho người nộp thuế ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.  

2. Người nộp thuế tại các địa bàn kinh tế xã hộ khác sử dụng dịch vụ hóa 

đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn 

điện tử có mã của cơ quan thuế.  

d) Đánh giá tác động của giải pháp 

- Việc mở rộng đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử, thu hẹp sử dụng hóa đơn 

giấy có mục tiêu là nhằm phục vụ công tác quản lý thuế và tiết kiệm chi phí cho 

toàn xã hội.  

- Quy định cơ sở kinh doanh chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế với 

mục tiêu để xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn, tăng năng lực quản lý thuế và để 

kiểm tra, hạn chế gian lận về thuế.  

- Quy định xã hội hóa việc cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về hóa đơn điện 

tử có mã của cơ quan thuế sẽ làm tăng hiệu quả khi áp dụng hóa đơn điện tử có mã 

của cơ quan thuế, giúp giảm áp lực đầu tư hệ thống công nghệ thông tin của ngành 

thuế. 

- Góp phần cắt giảm thủ tục hành chính khi doanh nghiệp, tổ chức kinh 

doanh sử dụng hóa đơn điện tử, cụ thể: giảm được 4 thủ tục khi áp dụng hóa đơn 

điện tử (không phải lập các báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo mất hỏng 

hủy, không phải lập Thông báo trong trường hợp không tiếp tục sử dụng). 

22. Tăng cường trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc thực hiện hợp 

tác quốc tế về quản lý thuế  

a) Xác định vấn đề 

- Điều 17 Luật quản lý thuế quy định như sau: 

“Điều 17. Hợp tác quốc tế về quản lý thuế 

Theo chức năng và quy định của pháp luật, trong phạm vi thẩm quyền được 

phân cấp, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm: 

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ và bảo đảm lợi ích của Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam theo các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên; 

2. Đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện thoả thuận quốc tế song phương 

với cơ quan quản lý thuế các nước; 

3. Tổ chức khai thác, trao đổi thông tin và hợp tác nghiệp vụ với cơ quan 

quản lý thuế các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan”. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

- Tính đến ngày 14/4/2017, Việt Nam đã ký kết 76 Hiệp định thuế với các 

nước, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có 9 Hiệp định có Điều khoản quy định 

về hỗ trợ thu thuế. Theo nội dung điều khoản về hỗ trợ thu thuế tại các Hiệp định 

thuế Việt Nam đã ký kết hoặc kết thúc đàm phán, hai Nước ký kết (Việt Nam và 

nước đối tác) sẽ tăng cường sự hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quản lý thuế nói 



103 

chung, công tác thu thuế nói riêng. Xu hướng trong thời gian tới của các nước trên 

thế giới, nhất là các nước OECD muốn tăng cường sự hỗ trợ lẫn nhau trong công 

tác quản lý thuế nói chung, công tác thu thuế nói riêng thông qua việc đề xuất bổ 

sung thêm vào Hiệp định thuế Điều khoản mới về hỗ trợ thu thuế. 

- Việc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) tháng 11/2006 đánh 

dấu bước ngoặt lớn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Các 

dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam tăng đột biến, nhất là nguồn vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, có một số trường hợp các nhà đầu tư 

nước ngoài (tổ chức, cá nhân) sau khi thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh 

tại Việt Nam không tự giác thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước Việt Nam 

trước khi trở về nước. Thực tế gần đây, một số cơ quan thuế địa phương cần đề 

nghị Cơ quan thuế nước ngoài hỗ trợ do người nộp thuế có dấu hiệu trốn tránh 

nghĩa vụ thuế đối với nhà nước Việt Nam và đã xuất cảnh trở về nước (đối với cá 

nhân) hoặc giải thể (đối với doanh nghiệp). Do đó, về phía Việt Nam, quy định về 

hỗ trợ thu thuế trong Hiệp định thuế của Việt Nam với các nước/vùng lãnh thổ trên 

thế giới rất hữu ích trong công tác quản lý thuế của cơ quan thuế Việt Nam, sẽ giúp 

cơ quan thuế Việt Nam thu hồi được khoản nợ thuế của người nộp thuế nước 

ngoài, qua đó gián tiếp nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế và 

chống thất thu cho ngân sách nhà nước. Yêu cầu cơ quan thuế nước ngoài hỗ trợ cơ 

quan thuế Việt Nam thu thuế và cơ quan thuế Việt Nam hỗ trợ cơ quan thuế nước 

ngoài thu thuế thì cần bổ sung quy định về việc hỗ trợ thu thuế tại Luật quản lý 

thuế. 

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

- Giải pháp 1: Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Luật quản lý thuế như sau: 

“Điều 17. Hợp tác quốc tế về quản lý thuế 

Theo chức năng và quy định của pháp luật, trong phạm vi thẩm quyền được 

phân cấp, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm: 

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ và bảo đảm lợi ích của Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam theo các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên; 

2. Đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện thoả thuận quốc tế song phương 

với cơ quan quản lý thuế các nước; 

3. Tổ chức khai thác, trao đổi thông tin và hợp tác nghiệp vụ (bao gồm công 

tác hỗ trợ thu thuế) với cơ quan quản lý thuế các nước, các tổ chức quốc tế có liên 

quan phù hợp với quy định tại các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên.” 

- Giải pháp 2: Giữ nguyên như hiện hành. 

d) Đánh giá tác động của các giải pháp và kiến nghị lựa chọn 

- Giải pháp 1: 

+ Tác động tích cực: Phù hợp với thông lệ quốc tế và thực hiện đúng các 

cam kết về hỗ trợ thu thúe mà Việt Nam đã ký kết trong các Hiệp định thuế; là căn 
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cứ để Cơ quan thuế Việt Nam yêu cầu Cơ quan thuế nước ngoài hỗ trợ Cơ quan 

thuế Việt Nam thu thuế và Cơ quan thuế Việt Nam hỗ trợ Cơ quan thuế nước ngoài 

thu thuế. 

+ Tác động tiêu cực: Việc cơ quan thuế Việt Nam hỗ trợ Cơ quan thuế nước 

ngoài thu hồi nợ thuế có thể làm cho gánh nặng hành chính thu hộ không tương 

xứng với lợi ích đạt được, trong một số trường hợp có thể không thực hiện được 

yêu cầu của cơ quan thuế nước ngoài. 

- Giải pháp 2: 

+ Tác động tích cực: Không có. 

+ Tác động tiêu cực: Không phù hợp với thông lệ quốc tế và không có cơ sở 

pháp lý để cơ quan thuế thực hiện yêu cầu hỗ trợ thu thuế từ phía cơ quan thuế 

nước ngoài. Theo đó, cơ quan thuế Việt Nam sẽ không thực hiện được cam kết đã 

ký trong các Hiệp định thuế mà Việt Nam đã ký có điều khoản hỗ trợ thu thuế. 

Đề xuất lựa chọn giải pháp 1. 

23. Tách bạch nội dung quy định của Luật quản lý thuế và Luật hải 

quan về xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

a) Xác định vấn đề 

Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 đã bổ sung quy định về xác định trước 

mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại 

khoản 12 Điều 5 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, khoản 2 Điều 6 Luật quản lý 

thuế số 78/2006/QH11, khoản 3 Điều 8 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11.  

Nội dung về xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được quy định cụ thể tại khoản 26 Điều 4, Điều 

28 Luật Hải quan. Như vậy, cùng một nội dung nhưng được quy định tại 02 Luật.  

b) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

Để tránh trường hợp hai văn bản quy phạm pháp luật quy định cùng một nội 

dung, đề nghị bổ sung một khoản tại Điều về hiệu lực thi hành quy định dẫn chiếu 

việc xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu  thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan, cụ thể: 

“Điều...: Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày....; 

2. Việc xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan”.  

c) Đánh giá tác động của giải pháp  

Đảm bảo tính tập trung, thống nhất, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong 

việc xuất nhập khẩu hàng hóa.  

24. Về Mã số thuế cá nhân 

 



105 

a) Xác định vấn đề 

Hiện nay mã số thuế cá nhân đang được cấp dựa cơ sở mã số công dân và số 

chứng minh thư nhân dân, hiện tại mã số công dân bắt đầu được triển khai trên 

diện rộng tuy nhiên vẫn côn lượng không nhỏ cá nhân sử dụng số chứng minh thư 

cũ (10 số) trong giao dịch. Do vậy gây ra sự không đồng nhất, chưa đảm bảo tính 

duy nhất đối với mã số cá nhân của toàn bộ người dân. Cần thiết nghiên cứu mối 

quan hệ giữa mã số thuế công dân và mã số thuế cá nhân. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Nhằm cắt giảm thủ tục hành chính và thống nhất sử dụng chung một mã số, 

đảm bảo tính duy nhất đối với từng cá nhân. 

c) Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

- Giải pháp 1: Bổ sung Điều 29a vào Luật quản lý thuế: Sử dụng mã số 

công dân theo hướng Bộ Tài chính xây dựng lộ trình và giải pháp kỹ thuật để sử 

dụng mã số công dân thay cho mã số thuế khi mã số công dân đã được cấp cho 

toàn bộ dân cư. Cần quy định lộ trình áp dụng, lý do:  

+ Mã số công dân hiện nay chưa được cấp đối với toàn bộ người dân, hiện 

tại vẫn còn một số lượng lớn cá nhân sử dụng số chứng minh nhân dân (mã 10 số) 

trong giao dịch, do đó, ngành thuế hiện nay vẫn đang cấp MST trên cơ sở mã công 

dân và số chứng minh nhân dân. Theo đề án cấp mã công dân thì dự kiến đến năm 

2020 sẽ cấp mã công dân cho toàn bộ dân cư. 

+ Về giải pháp công nghệ thông tin khi sử dụng mã số công dân thay cho mã 

số thuế: cần phải xây dựng hệ thống kết nối thông tin từ cơ sở dữ liệu mã công dân 

với cơ sở dữ liệu của ngành thuế, đảm bảo việc tự động trong truyền nhận thông 

tin.  

- Giải pháp 2: Giữ như hiện hành. 

d) Đánh giá tác động của giải pháp và kiến nghị lựa chọn 

Đề xuất thực hiện theo giải pháp 1, vì: 

- Tác động tích cực: Triển khai áp dụng mã số công dân thay cho mã số thuế 

sẽ cắt giảm thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu được tập trung và thống nhất, đảm 

bảo chặt chẽ tính duy nhẩt mã số của từng cá nhân. 

- Tác động tiêu cực: không có 

25. Về quy trình quản lý thuế các khoản thu lệ phí trước bạ, phí, lệ phí, 

đất theo hướng điện tử hóa 

a) Xác định vấn đề 

Điều 13 Luật quản lý thuế quy định: 

“Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan khác của Nhà nước trong việc 

quản lý thuế 

1.Các cơ quan khác của Nhà nước có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về thuế; phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc quản lý 
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thuế tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế. 

2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm 

minh tội phạm vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp luật và thông báo 

tiến độ, kết quả xử lý vụ việc cho cơ quan quản lý thuế.” 

Hiện nay, để tạo điều kiền thuận lợi cho người nộp thuế và hiện đại hóa 

công tác quản lý thuế theo phương thức điện tử thì các Bộ ngành cần phối hợp 

trong trao đổi thông tin: 

- Cơ quan thuế sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu của các Bộ ngành để phục vụ công 

tác quản lý thuế: tuyên truyền hỗ trợ, kê khai kê toán thuế, quản lý nợ, kiểm tra, 

thanh tra thuế. 

- Các bộ, ngành khác chấp nhận chứng từ điện tử thay cho chứng từ giấy 

trong hồ sơ quản lý nhà nước đối với người nộp thuế. 

Do đó, cần thiết phải quy định rõ để các bộ ngành phối hợp thực hiện. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Nhằm thúc đẩy giao dịch điện tử đối với cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân thực hiện các thủ tục hành chính. 

c) Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

- Giải pháp 1: Sửa đổi, bổ sung Điều 13 theo hướng bổ sung rõ quy định các 

cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc xây 

dựng cơ sở dữ liệu để sử dụng chung, kết nối trao đổi thông tin bằng phương thức 

điện tử. Cụ thể: 

“Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan khác của Nhà nước trong việc 

quản lý thuế 

1. Các cơ quan khác của Nhà nước có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về thuế; phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc quản lý 

thuế: xây dựng cơ sở dữ liệu để sử dụng chung, kết nối trao đổi thông tin bằng 

phương thức điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa 

vụ thuế: dữ liệu, thông tin điện tử trao đổi giữa cơ quan thuế với cơ quan khác 

của nhà nước và ngược lại là chứng từ trong hồ sơ quản lý nhà nước đối với 

người nộp thuế.  

2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm 

minh tội phạm vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp luật và thông báo 

tiến độ, kết quả xử lý vụ việc cho cơ quan quản lý thuế.” 

- Giải pháp 2: Giữ như quy định hiện hành. 

d) Đánh giá tác động của giải pháp và kiến nghị lựa chọn 

Đề xuất thực hiện theo giải pháp 1 vì: 

- Tác động tích cực: Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước 

trong việc phối hợp với cơ quan quản lý thuế để xây dựng cơ sở dữ liệu để sử dụng 
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chung, kết nối trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử sẽ là cơ sở pháp lý để 

các cơ quan nhà nước phối hợp với cơ quan thuế nhằm thúc đẩy giao dịch điện tử 

của người dân, thực hiện chủ chương cải cách hành chính và xây dựng chính phủ 

điện tử của Chính phủ. 

- Tác động tiêu cực: Không có. 

26. Sửa đổi quy định về thời hạn kê khai thu cổ tức, lợi nhuận 

a) Xác định vấn đề 

- Tại khoản 4 Điều 38 Luật 69/2014/QH13 quy định: “Yêu cầu công ty cổ 

phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nộp vào ngân sách nhà 

nước khoản lợi nhuận, cổ tức được chia tương ứng với phần vốn nhà nước đầu tư 

tại công ty”. 

- Khoản 2 Điều 39 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 quy định về  

thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên quy định: 

“a) Trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo 

chia lợi nhuận, cổ tức của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên, người đại diện phần vốn nhà nước có trách nhiệm đề nghị công ty cổ 

phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nộp phần lợi nhuận, cổ 

tức được chia về ngân sách nhà nước. 

b) Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có 

trách nhiệm nộp tiền về ngân sách nhà nước trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 

nhận được đề nghị của người đại diện phần vốn nhà nước...” 

- Căn cứ quy định trên, khoản 1 Điều 9 Thông tư số 61/2016/TT-BTC quy 

định về khai, nộp ngân sách nhà nước đối với cổ tức, lợi nhuận được chia đã hướng 

dẫn: Doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp cổ tức, lợi nhuận được chia khai và nộp 

vào NSNN  trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có thông báo chia cổ tức, lợi nhuận 

của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

Khoản thu cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại 

doanh nghiệp là loại thu theo lần phát sinh khi nghị quyết của Hội đồng cổ đông, 

Hội đồng quản trị doanh nghiệp đã quyết định chia và có thông báo chia.  

b) Mục tiêu giải quyết 

Để có căn cứ pháp lý và phù hợp với Luật 69/2014/QH13, Nghị định 

91/2015/NĐ-CP nêu trên. 

c) Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

Để có căn cứ pháp lý và phù hợp với Luật 69/2014/QH13, Nghị định 

91/2015/NĐ-CP nêu trên, đề xuất bổ sung vào khoản 3 Điều 32 Luật Quản lý thuế 

về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo lần phát sinh nghĩa vụ thuế như sau:  

“3. Chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế đối với 

loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế. 

Đối với khoản thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước 
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thì thời hạn nộp hồ sơ khai cổ tức, lợi nhuận được chia chậm nhất là ngày thứ 

45 kể từ ngày có thông báo chia cổ tức, lợi nhuận. 

Đối với các khoản thu từ đất đai, lệ phí trước bạ thì thời hạn nộp hồ sơ khai 

thuế theo quy định của Chính phủ và pháp luật có liên quan.” 

d) Đánh giá tác động của giải pháp 

Đảm bảo căn cứ pháp lý và phù hợp với Luật 69/2014/QH13, Nghị định 

91/2015/NĐ-CP về thời hạn nộp hồ sơ khai cổ tức, lợi nhuận được chia. 

27. Về chi phí thuế 

a) Xác định vấn đề 

Hiện nay, tại các Luật quản lý thuế, Luật thuế và Luật Ngân sách nhà nước 

chưa có quy định về nội dung “Chi phí thuế”. Tuy nhiên, tại Luật đầu tư và các 

Luật thuế hiện hành hiện có khá nhiều các quy định về ưu đãi thuế nhằm thu hút 

đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện ưu đãi về lĩnh vực, địa bàn và 

lao động... 

Về bản chất, chi phí thuế là phần thu ngân sách mất đi khi thực hiện các ưu 

đãi thuế. OECD (2014) đã đưa ra khái niệm về chi phí thuế khá rõ ràng, cụ thể hoạt 

động chi phí thuế được phân chia dưới các loại hình thức sau: Miễn giảm (nguồn 

thu nhập được giảm trừ từ cơ sở tính thuế); Các khoản phụ cấp (các khoản khấu trừ 

từ thu nhập trước thuế); Giảm trừ thuế hoặc giảm trừ nghĩa vụ thuế; Ưu đãi thuế 

(thuế suất ưu đãi, thuế suất thấp cho một nhóm đối tượng được ưu đãi thuế hoặc 

các hoạt động kinh doanh được ưu đãi thuế); Hoãn thuế hay gia hạn thời gian nộp 

thuế. Trên một phương diện khác có thể hiểu chi phí thuế là chi ngân sách qua 

thuế, đó là “số giảm thu ngân sách do chính sách đối xử khác nhau hoặc ưu đãi đối 

với ngành, hoạt động, khu vực hay cá nhân”.  

Kinh nghiệm quốc tế về chi phí thuế: Ở nhiều nước phát triển, chính phủ 

phải có báo cáo về chi ngân sách qua thuế cùng với báo cáo ngân sách tổng thể. 

Trong những năm 1970, chỉ có Đức và Mỹ công khai và tổng hợp báo cáo chi phí 

thuế vào báo cáo ngân sách và đến năm 1983 lần lượt các nước như Úc, Áo, 

Canada, Pháp và Tây Ban Nha đã đưa báo cáo chi phí thuế vào hệ thống báo cáo 

ngân sách hàng năm. Mục đích chính của báo cáo chi phí thuế nói chung là đánh 

giá, thúc đẩy và hỗ trợ cho việc tranh luận công khai, minh bạch trong cải cách và 

xây dựng hệ thống thuế. Trong thời gian gần đây, hầu như tất cả các quốc gia thuộc 

OECD đều xây dựng báo cáo chi phí thuế. Tại các nước Úc, Bỉ, Phần Lan, Pháp, 

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, báo cáo chi phí thuế là báo cáo bắt buộc trong quá 

trình lập ngân sách (budget process). Tại Áo và Đức, Chính phủ lập báo cáo chi 

phí thuế dựa trên khái niệm rộng về trợ cấp thuế, bao gồm tất cả các hình thức hỗ 

trợ thông qua các khoản chi trực tiếp của Chính phủ và chi phí thuế. Ở các quốc 

gia khác, báo cáo chi phí thuế chủ yếu được dự thảo và xây dựng một cách độc lập. 

Tuy nhiên ở Mỹ thì báo cáo chi phí thuế là một cấu phần trong ngân sách Chính 

phủ nhưng không được tổng hợp vào quá trình xây dựng ngân sách (budget 

process). Chi phí thuế tại Úc được coi là phương pháp thay thế cho những khoản 

chi phí trực tiếp của Chính phủ, có tác động trực tiếp đến ngân sách nhà nước, số 

liệu dự toán chi phí thuế được liệt kê trong báo cáo ngân sách mặc dù số liệu này 
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không được mang ra so sánh trực tiếp với dự toán thu ngân sách. Tại khu vực Mỹ 

Latinh, Brazil là một trong những nước đầu tiên công bố báo cáo báo cáo chi phí 

thuế đầu tiên vào năm 1989. Sau đó Argentina công bố báo cáo chi phí thuế vào 

năm 1999. Chi lê, Colombia, Guatemala, Mexico và Peru bắt đầu thực hiện đo 

lường khoản chi phí thuế một cách có hệ thống vào giai đoạn năm 2000 - 2005, và 

quá trình này có liên quan chặt chẽ đến việc IMF xuất bản  Cẩm nang minh bạch 

tài khóa đầu tiên vào năm 1998 trong đó có đưa ra khuyến nghị về báo cáo chi phí 

thuế. Giữa những năm 2006 và 2010, các nước như Ecuador, Nicaragua, Cộng hòa 

Dominican và Uruguay cũng đã công bố báo cáo chi phí thuế. Từ năm 2011 một số 

nước như Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panama và Paraguay đã thực hiện và 

công khai báo cáo chi phí thuế.  

Ở khu vực châu Á, Pakistan cũng đã công bố báo cáo chi phí thuế 2014-

2015 một cách khá minh bạch về các khoản ưu đãi đối với thuế thu nhập, thuế hải 

quan, thuế bán hàng và các loại thuế khác. Tại Phi-líp-pin, chi phí thuế theo quy 

định hiện hành đề cập đến các khoản ưu đãi thuế hoặc áp dụng thuế đặc biệt, các 

điều khoản miễn, giảm thuế hoặc ưu đãi thuế đối với các công ty đáp ứng được 

điều kiện nhằm khuyến khích các hoạt động kinh tế, lợi ích cộng đồng hoặc các 

chính sách pháp luật đã được công bố. Tuy nhiên, hệ thống kế toán về chi phí thuế 

trong ngân sách hàng năm hoặc theo Luật Phân bổ của Phi-líp-pin chỉ bao gồm ưu 

đãi thuế cho các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu hoặc 

do nhà nước kiểm soát. Phần lớn các ưu đãi về thuế dành cho cá nhân và doanh 

nghiệp tư nhân thì chưa được tính đến. Phi-líp-pin hiện nay đang nghiên cứu để 

tiếp tục hoàn thiện báo cáo về chi phí thuế để nâng cao tính minh bạch của ngân 

sách. Tương tự Thái Lan gần đây cũng đã bắt đầu tiến hành việc thực hiện báo cáo 

về chi phí thuế.  

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Để tăng cường tính minh bạch của việc thu-chi ngân sách nhà nước, làm cơ 

sở quan trọng để đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi thuế, cần thiết bổ sung 

quy định ban đầu về việc tính toán, công bố chi phí thuế của nhà nước tại Luật 

quản lý thuế. Làm cơ sở để Chính phủ và Bộ Tài chính quy định các giải pháp, cơ 

chế phù hợp để thu thập các thông tin liên quan đến chi phí thuế.  

c) Giải pháp đề xuất  

Bổ sung Khoản 6 Điều 10 (quy định về trách nhiệm của Bộ Tài chính trong 

quản lý thuế) theo hướng: Bộ Tài chính có trách nhiệm thu thập các thông tin, công 

bố số liệu về chi phí thuế nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh hàng năm  

trong báo cáo ngân sách nhà nước.  

d) Đánh giá tác động của giải pháp 

Việc bổ sung quy định này là phù hợp thông lệ quốc tế, tiến tới sự minh 

bạch cao trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước. Đồng thời, số liệu chi phí 

thuế được công khai là một thông tin quan trọng cho các nhà hoạch định chính 

sách thuế nói riêng và chính sách quản lý tài chính, kinh tế vĩ mô nói chung góp 

phần xây dựng các chính sách mới có tính hiệu quả, khả thi cao.  

28. Quy định về quản lý thuế đối với những ngành đặc thù 
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28.1. Về quản lý thuế đối với thương mại điện tử 

a) Xác định vấn đề 

Kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) là một loại hình kinh doanh mới 

đang phát triển mạnh ở các nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. 

Hoạt động kinh doanh TMĐT có ưu điểm nổi bật hơn so với kinh doanh truyền 

thống là tính linh hoạt cao độ về mặt cung ứng và giảm thiểu phí tổn cho các đối 

tác kinh doanh. Giao dịch bằng phương tiện điện tử nhanh hơn so với giao dịch 

truyền thống, ví dụ gửi fax hay thư điện tử thì nội dung thông tin đến tay người 

nhận nhanh hơn gửi thư qua bưu điện. Các giao dịch qua mạng Internet có chi phí 

rất rẻ, một doanh nghiệp có thể gửi thư tiếp thị, chào hàng đến hàng loạt khách 

hàng chỉ với chi phí giống như gửi cho một khách hàng. Với hoạt động TMĐT, các 

bên có thể tiến hành giao dịch khi ở cách xa nhau, giữa thành phố với nông thôn, 

từ nước này sang nước khác, hay nói cách khác là không bị giới hạn bởi không 

gian địa lý. Điều này cho phép các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian 

gặp mặt trong quá trình giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ. Với người tiêu dùng, 

họ có thể ngồi tại nhà để đặt hàng, mua sắm nhiều loại hàng hóa, dịch vụ thật 

nhanh chóng. Những lợi ích như trên chỉ có được với những tổ chức, cá nhân thực 

sự nhận thức được giá trị của TMĐT. Vì vậy, TMĐT góp phần thúc đẩy sự cạnh 

tranh giữa các doanh nghiệp để thu được nhiều lợi ích nhất. Điều này đặc biệt quan 

trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, khi các doanh nghiệp trong nước 

phải cạnh tranh một cách bình đẳng với các doanh nghiệp nước ngoài. 

Ở Việt Nam thời gian gần đây đã phát triển mạnh loại hình kinh doanh này, 

việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quảng cáo... thông qua các phương tiện 

như phát sóng truyền hình, các website thương mại điện tử, sàn giao dịch thương 

mại điện tử, các mạng xã hội của nước ngoài. Mô hình kinh doanh này ngày một 

phát triển do sự thuận lợi từ những đặc điểm của loại hình kinh doanh qua mạng. 

Tuy nhiên theo cách quản lý thuế của cơ quan thuế các cấp hiện nay, chưa đáp ứng 

được yêu cầu quản lý một cách đầy đủ và chính xác đối với loại hình kinh doanh 

này do các nguyên nhân chủ yếu sau: 

Thứ nhất, giao dịch TMĐT có những đặc điểm ảo, khó kiểm chứng thông tin 

nhận dạng, tính rôṇg lớn, tính quốc tế, dê ̃dàng tiếp nhâṇ, dê ̃dàng xóa bỏ, thay đổi 

nên  taọ sư ̣khó khăn trong việc nắm bắt các giao dịch, do giao dịch chỉ bằng các 

tài liệu điện tử, giao dịch diễn ra dễ dàng và trong thời gian ngắn ngay cả với nước 

ngoài. Quản lý thuế hiện nay đối với loại hình kinh doanh qua mạng gặp nhiều khó 

khăn trong việc quản lý như khó xác định chính xác được người nộp thuế, doanh 

thu phát sinh… (việc quản lý theo chức năng cũng có nhược điểm là thiếu đầu mối 

phát hiện đối tượng nộp thuế mới), nắm bắt quy mô hoạt động kinh doanh, nắm bắt 

toàn bộ quá trình giao dịch… 

Thứ hai, hoạt động của mạng internet là giao dịch xuyên biên giới, các công 

ty vận hành maṇg nước ngoài hầu hết không đăng ký kinh doanh và không có văn 

phòng đaị diêṇ chính thức taị Viêṭ Nam. Đây là môṭ khó khăn cho ngành thuế 

trong viêc̣ quản lý thuế đối với các maṇg nước ngoài kinh doanh theo hình thức 

thông qua maṇg internet. Hiện Google và Facebook cung cấp dịch vụ quảng cáo 

trực tuyến cho thị trường Việt Nam (VN) thông qua hai phương thức: Phương thức 
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thông qua các đại lý tại VN thì chính các doanh nghiệp này sẽ phải thực hiện các 

nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật VN khi phát sinh doanh thu; như vậy, lại 

phụ thuộc vào ý thức về nghĩa vụ thuế của các đại lý tại VN. Phương thức thứ hai 

là mua – bán trực tuyến và thanh toán trực tuyến qua thẻ tài khoản tín dụng hoặc ví 

điện tử. Trường hợp này chưa được quy định rõ, phía mua dịch vụ sẽ bị thiệt vì 

không có hoá đơn nên sẽ không được tính vào chi phí hợp lý, hoặc bên mua dịch 

vụ sẽ tự hợp thức hoá bằng cách mua hoá đơn của một dịch vụ khác. Như vậy, khi 

thanh kiểm tra thuế cũng sẽ khó biết hết được giá trị thực của chi phí trả cho dịch 

vụ qua mạng (nhiều trường hợp cần đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn và phải 

truy lần theo thông tin thanh toán thực tế). Mặt khác, với việc thanh toán dưạ vào 

số lần click chuôṭ trả tiền thì viêc̣ xác điṇh doanh thu quảng cáo của nhà maṇg 

nước ngoài không dê ̃dàng vì phải đối chiếu thông tin giữa 2 ngân hàng (của người 

mua/người bán) tham gia thanh toán trong điều kiện họ không phải là đối tượng 

nộp thuế trực tiếp và ngân hàng của công ty mạng cũng ở nước ngoài. Người mua 

dịch vụ của các tổ chức nước ngoài là cá nhân nên khó có cơ sở đề nghị khấu trừ 

thuế nhà thầu của tổ chức nước ngoài khi mua dịch vụ. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 về chủ 

trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền 

tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Một trong những quan điểm chỉ đạo nêu tại 

Nghị quyết 07-NQ/TW là “Đổi mới công tác quản lý tài chính – ngân sách nhà 

nước phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, hỗ trợ hiệu quả quá trình hội 

nhập kinh tế quốc tế; đảm bảo độc lập, tự chủ, chủ quyền đất nước”. Trước tình 

hình phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử (TMĐT), để đảm bảo thực 

hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW nêu trên, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng 

cục Thuế xây dựng Đề án và đề xuất các giải pháp cụ thể việc quản lý thu thuế đối 

với hoạt động kinh doanh TMĐT đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành có liên 

quan như Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin 

truyền thông, Bộ Công an... phối hợp thực hiện quản lý hoạt động này đảm bảo đạt 

hiệu quả. 

c) Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

Để quản lý thu thuế đối với loại hình kinh doanh TMĐT tại Việt Nam đạt 

được hiệu quả cần phải sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế để các Bộ, ngành cùng 

vào cuộc  tìm ra các giải pháp tốt nhất quản lý đối với loại hình kinh doanh mới 

này, cụ thể: 

- Bộ Công thương, Bộ Thông tin truyền thông cần kết nối và chia sẻ cung 

cấp những thông tin về các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TMĐT phải báo 

cáo theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP 

của pháp luật. 

- Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp nghiên cứu để thực hiện giải pháp về 

thanh toán: yêu cầu các dịch vụ xuyên biên giới khi thanh toán phải thanh toán qua 

cổng thanh toán nội địa (thông qua Công ty cổ phần thanh toán quốc gia – Trung 

tâm Napas của NHNN). Từ đó cơ quan thuế mới kiểm soát được doanh thu của các 
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dịch vụ này để có cơ sở đề nghị tổ chức nước ngoài khấu trừ nộp thuế. Đối với loại 

hình này các nước Châu Âu, Ấn độ, Hàn Quốc đã thực hiện giải pháp thanh toán 

trên. 

- Đề nghị thiết lập đầu mối như mở văn phòng đại diện chính thức của các 

công ty vận hành maṇg nước ngoài tại Việt Nam để phối hợp chặt chẽ hơn với cơ 

quan quản lý Nhà nước của Việt Nam và đề nghị Bộ Thông tin truyền thông phối 

hợp với Bộ Tài chính đề nghị nhà cung cấp nước ngoài (như Google, Facebook, 

Apple...) khai báo, nộp thuế nhà thầu đối với các dịch vụ mà tổ chức nước ngoài có 

cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam. Cơ quan thuế sẽ thông báo cho nhà 

cung cấp nước ngoài biết, đồng thời thông báo cho cơ quan thuế nước sở tại (nơi 

có cơ sở thường trú của tổ chức hoặc cư trú của cá nhân) biết. 

- Phối hợp và trao đổi cung cấp thông tin với cơ quan thuế các nước, với các 

công ty cung cấp dịch vụ Internet (VDC, FPT, Mobifone, Vinaphone, Viettel…) để 

nắm bắt được về số lượng và giá trị giao dịch TMĐT; về việc thanh toán qua ngân 

hàng trong các giao dịch TMĐT... 

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài về việc thông tin đối với các tổ chức, cá 

nhân hoạt động kinh doanh TMĐT qua mạng có hành vi trốn thuế trên các phương 

tiện thông tin đại chúng đảm bảo nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực của cơ quan 

quản lý Nhà nước. 

- Phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan rà soát để sửa đổi, bổ 

sung quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực TMĐT, lĩnh vực thuế để tăng cường 

tính răn đe đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh TMĐT cố tình trốn 

thuế, tránh thuế. 

- Để quản lý thu thuế đối với các cá nhân bán hàng qua mạng phù hợp với 

thông lệ quốc tế và thực tế, nghiên cứu bổ sung quy định pháp luật liên quan về 

chính sách thu thuế đối với hàng hóa giữa các cá nhân bán hàng qua mạng như 

phương thức thu thuế đối với hàng hóa chuyển phát nhanh qua biên giới (đề xuất: 

mức thu đối với một sản phẩm hàng hóa có giá trị từ 01 triệu đồng/lần trở lên thì 

thu thuế GTGT và thuế TNCN theo một tỷ lệ (%), không thu thuế đối với một sản 

phẩm hàng hóa có giá trị dưới 01 triệu đồng/lần. Trường hợp một sản phẩm hàng 

hóa dưới 01 triệu đồng mà tần suất giao dịch từ 2 lần/ngày thì thực hiện thu thuế 

GTGT và TNCN theo quy định). 

Theo đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung những điều khoản liên quan đến trách 

nhiệm của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp và các tổ chức, đơn vị liên 

quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân với cơ 

quan thuế. 

d) Đánh giá tác động của giải pháp đề xuất 

Với các giải pháp đề xuất nêu trên sẽ tạo điều kiện cho cơ quan thuế các cấp 

có cơ sở để phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan như (Sở Công 

thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công an, Sở thông tin truyền thông, Sở văn 

hóa thể thao và du lịch...) và các cơ quan trung ương đóng tại địa phương tăng 

cường quản lý, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân 

có hoạt động kinh doanh TMĐT qua mạng trên địa bàn đảm bảo chống thất thu 
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ngân sách và bình đẳng đối với các loại hình kinh doanh khác đồng thời tạo điều 

kiện cho người nộp thuế (trong và ngoài nước) nắm rõ được chính sách thuế để tự 

thực hiện kê khai, nộp thuế. 

Các giải pháp này là tiền đề cho các Bộ, ngành có liên quan trong việc phối 

hợp với Bộ Tài chính để quản lý đối với loại hình kinh doanh mới này. 

28.2. Về quản lý thuế đối với ngành điện lực, viễn thông, hàng không, dầu 

khí 

a) Xác định vấn đề 

• Ngành điện lực: Có hướng dẫn riêng về khai thuế, nộp thuế đối với cơ sở 

sản xuất thủy điện do cơ sở sản thủy điện thường sử dụng diện tích lớn, có nhà 

máy thủy điện và lòng hồ thủy điện thuộc địa bàn nhiều tỉnh, việc xây dựng nhà 

máy có ảnh hưởng tới môi trường, di dân, giải phóng mặt bằng.. của nhiều địa 

phương nên các địa phương được hưởng nguồn thu theo tỷ lệ phân bổ cụ thể. 

Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và 

điều 23 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

Luật Quản lý thuế quy định:  

-  Khai, nộp thuế giá trị gia tăng: Cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện kê khai 

thuế giá trị gia tăng tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và nộp thuế giá trị gia 

tăng vào kho bạc địa phương nơi có nhà máy sản xuất thủy điện (nơi có tuabin, đập 

thủy điện và những cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy thủy điện). Trường hợp 

nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương thì thuế giá trị gia tăng do cơ sở sản xuất thủy điện nộp ngân sách các tỉnh 

thực hiện theo tỷ lệ tương ứng giá trị đầu tư của nhà máy nằm trên địa bàn các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: Trường hợp nhà máy sản xuất thủy 

điện (nơi có tuabin, đập thủy điện và những cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy 

thủy điện) nằm chung trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì số 

thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh của nhà máy thủy điện nộp ngân sách các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo tỷ lệ giá trị đầu tư nhà máy 

nằm trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tương ứng; 

- Khai, nộp thuế tài nguyên: Cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện khai, nộp 

thuế tài nguyên tại địa phương nơi đăng ký kê khai nộp thuế. Trường hợp có chung 

lòng hồ thủy điện thì cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện nộp thuế tài nguyên cho 

ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở tỷ lệ bình quân các 

chỉ tiêu tương ứng trên địa bàn các tỉnh  diện tích lòng hồ thủy điện; kinh phí đền 

bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư; số hộ dân phải di chuyển tái định cư và 

giá trị đền bù thiệt hại ở lòng hồ; 

• Ngành viễn Thông: Do đặc thù của hoạt động viễn thông nên doanh nghiệp 

viễn thông phát sinh trường hợp kinh doanh dịch vụ viễn thông trả sau tại nhiều địa 

phương cấp tỉnh  khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính và thành lập chi 

nhánh hạch toán phụ thuộc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cùng tham 

gia kinh doanh dịch vụ viễn thông trả sau tại địa phương đó. Trong khi đó hệ thống 

tính cước việc lập hóa đơn cho khách hàng, hạch toán doanh thu được thực hiện 
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tập trung tại trụ sở chính. Việc thanh toán cước trả sau cho thuê bao có thể được 

thực hiện tại tỉnh, thành phố khác. Việc theo dõi, xác định doanh thu chính xác chỉ 

thực hiện được tại trụ sở chính. Do vậy, để phù hợp với đặc thù của hoạt động kinh 

doanh viễn thông. Trước đây tại Thông tư 35/2011/TT-BTC hướng dẫn một số nội 

dung về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động viễn thông đã hướng dẫn:  

- Trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông có kinh doanh dịch vụ 

viễn thông trả sau tại địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 

với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính và thành lập chi nhánh hạch toán phụ 

thuộc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cùng tham gia kinh doanh dịch 

vụ viễn thông trả sau tại địa phương đó, nếu hệ thống tính cước và việc lập hóa 

đơn cho khách hàng, hạch toán doanh thu được thực hiện tại trụ sở chính thì cơ sở 

kinh doanh dịch vụ viễn thông thực hiện khai, nộp thuế GTGT đối với dịch vụ viễn 

thông trả sau như sau: 

- Khai thuế GTGT đối với doanh thu dịch vụ viễn thông trả sau của toàn cơ 

sở kinh doanh với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính. 

- Nộp thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và tại địa phương nơi 

có chi nhánh hạch toán phụ thuộc. 

- Số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có chi nhánh hạch toán phụ 

thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với dịch vụ viễn thông trả sau chịu thuế 

GTGT với thuế suất 10%) trên doanh thu (chưa có thuế GTGT) dịch vụ viễn thông 

trả sau tại địa phương nơi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc. 

• Ngành hàng không: Đặc thù của ngành hàng không là bán vé trước, vận 

chuyển sau. Trong điều kiện giá cước cho phép, khách hàng có thể hoàn lại 1 phần 

hoặc toàn bộ giá trị dịch vụ đã mua nhưng chưa sử dụng. Khi bán vé máy bay đã 

thu tiền của khách hàng mới chỉ là tạm thu. Bên cạnh đó, thực tế hoạt động kinh 

vận tải hàng không của các hãng hàng không có phát sinh nhiều trường hợp hành 

trình vận chuyển của khách hàng dài bao gồm nhiều chặng bay, để thực hiện hành 

trình vận chuyển cso nhiều hãng hàng không của các quốc gia tham gia vận 

chuyển, do đó, phải thực hiện chia cước sau khi thực hiện xong hành trình, khi đó 

mới xác định được doanh thu. Mặt khác, đối với vận tải hàng không, khách hàng 

có thể mua vé qua website thương mại điện tử, theo đó, khách hàng ở bất kỳ địa 

điểm nào cũng có thể truy cập và mua vé cho bất kỳ hành chình vận chuyển nào 

(kể cả trong và ngoài nước) nên không thể xác định được doanh thu phát sinh ở địa 

phương nào. Theo quy định hiện hành thì các doanh nghiệp có thành lập đơn vị 

hạch toán phụ thuộc, chi nhánh tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế 

đóng trụ sở chính thì phải khai, nộp thuế giá trị gia tăng tại nơi có chi nhánh, đơn 

vị hạch toán phụ thuộc. Tuy nhiên với đặc thù nêu trên doanh nghiệp hàng không 

đang thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính. 

 

• Ngành dầu khí: Các quy định về thủ tục hành chính về mẫu biểu, thời hạn 

kê khai, nộp các khoản thuế và tiền lãi dầu khí nước chủ nhà đã được hướng dẫn 

trên cơ sở nguyên tắc của Luật quản lý thuế và đặc thù của hoạt động dầu khí. Do 

đó, không cần thiết đưa các nội dung hướng dẫn về thủ tục hành chính quy định tại 



115 

các văn bản dưới Luật vào Luật quản lý thuế mà nên để ở cấp Nghị định hoặc 

Thông tư như hiện hành. Riêng về nội dung xác định quy định liên quan đến quản 

lý đối tượng vùng chồng lấn: Chỉ có duy nhất HĐDK lô PM3-CAA là nằm ở vùng 

chồng lấn giữa hai nước Việt Nam và Malaysia. HĐDK Lô PM3 ký ngày 

16/02/1989 theo Luật Malaysia. Các thỏa thuận ký giữa 2 Chính phủ Việt Nam và 

Malaysia đã công nhận tiếp tục thực hiện theo HĐDK Lô PM3 ký ngày 16/02/1989 

theo Luật Malaysia. Theo đó, việc quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân tiến hành 

hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ở vùng chồng lấn (nếu có) nên 

thực hiện theo các quy định riêng như Hiệp định liên Chính phủ, Hợp đồng Dầu 

khí, không đưa vào Luật Quản lý thuế. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Như vậy, mỗi ngành đều có đặc thù riêng và đã được hướng dẫn khai thuế, 

nộp thuế phù hợp với tính chất hoạt động của ngành, nếu hướng dẫn tại Luật 

trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương khác 

nơi đóng trụ sở phải phân bổ thuế thì phù hợp với hoạt động viễn thông, thủy điện 

như đã nêu ở trên nhưng không phù hợp với hoạt động hàng không.   

c) Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

Đề xuất bổ sung nguyên tắc khái quát tại Luật để có cơ sở pháp lý hướng 

dẫn tại các văn bản dưới luật sau này, đồng thời bổ sung thẩm quyền của Chính 

phủ trong việc quy định cụ thể về khai, nộp thuế đối với các trường hợp đặc thù 

nêu trên, cụ thể như sau: Bổ sung 1 khoản vào Điều 44 quy định về địa điểm và 

hình thức nộp thuế như sau: “Người nộp thuế nộp thuế tại nơi đóng trụ sở và nơi 

có hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính phủ quy định địa điểm nộp thuế, tiêu 

thức phân bổ số thuế phải nộp đối với trường hợp Người nộp thuế  có hoạt động 

sản xuất kinh doanh tại nhiều địa bàn hoặc có sử dụng lượng nguồn tài nguyên 

chung trên địa bàn các tỉnh.” 

29. Về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 

29.1. Về nghĩa vụ kê khai, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 

nộp theo nguyên tắc giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất quyết định hình 

thức đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết 

a) Xác định vấn đề 

Đối với hành vi chuyển lợi nhuận thông qua các giao dịch liên kết, người 

nộp thuế luôn phản ánh trung thực giá trị nghiệp vụ kinh tế phát sinh giữa các bên 

nên thông lệ quốc tế đưa nguyên tắc giao dịch độc lập để yêu cầu người nộp thuế 

phải phân tích, so sánh giao dịch liên kết với giao dịch (doanh nghiệp) độc lập để 

xác định nghĩa vụ thuế phải nộp tại nước sở tại. 

b) Giải pháp để giải quyết vấn đề 

Bổ sung thêm một khoản mới vào sau khoản 2 điều 7 Luật quản lý thuế quy 

định nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết phải 

kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc giao dịch độc lập, nguyên 

tắc bản chất quyết định hình thức. Cụ thể như sau: 

“Điều 7. Nghĩa vụ của người nộp thuế 
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3. Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết có nghĩa vụ kê khai, xác 

định giá giao dịch liên kết để xác định số thuế phải nộp theo nguyên tắc giao 

dịch độc lập và nguyên tắc bản chất quyết định hình thức” 

c) Đánh giá tác động của giải pháp 

Tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp, tự xác 

định nghĩa vụ thuế. Tăng cường cải cách hành chính do cơ quan thuế chỉ kiểm tra, 

thanh tra khi người nộp thuế có hành vi vi phạm. 

29.2. Về xác định hành vi vi phạm về thuế đối với hành vi không kê khai 

điều chỉnh giá giao dịch liên kết 

a) Xác định vấn đề 

Khoản 3, Điều 103 Luật quản lý thuế quy định:  

“Điều 103. Hành vi vi phạm pháp luật của người nộp thuế 

3. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được 

hoàn”. 

Hiện nay, quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong kê khai, xác 

định giá giao dịch liên kết chưa thực sự rõ ràng. Vì vậy, việc xác định hành vi vi 

phạm của người nộp thuế là cố tình hay không cố tình để đưa vào hành vi khai sai 

hay hành vi trốn thuế thực sự khó khăn.   

Mặt khác, qua thực tế thanh tra cho thấy nhiều trường hợp doanh nghiệp liên 

kết có thực hiện thu thập thông tin dữ liệu về các đối tượng so sánh nhưng không 

điều chỉnh giá giao dịch liên kết theo kết quả phân tích, so sánh đã thực hiện. Hoặc 

có trường hợp doanh nghiệp có thực hiện phân tích, so sánh và điều chỉnh giá giao 

dịch liên kết theo kết quả phân tích so sánh đó nhưng cơ quan thuế khi thanh tra, 

kiểm tra vẫn thực hiện điều chỉnh lại do việc lựa chọn doanh nghiệp tương đồng 

chưa thực sự phù hợp mà nguyên nhân của vấn đề này là do nguồn thông tin dữ 

liệu khác nhau. 

b) Giải pháp để giải quyết vấn đề 

Bổ sung hành vi không kê khai điều chỉnh giá giao dịch liên kết vào Khoản 

3 Điều 103 Luật quản lý thuế như sau:  

“Điều 103. Hành vi vi phạm pháp luật của người nộp thuế 

3. Khai sai, không điều chỉnh giá giao dịch liên kết dẫn đến thiếu số tiền 

thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn”.  

 

c) Đánh giá tác động của các phương án 

Việc bổ sung quy định tạo thuận lợi cho công tác quản lý và tránh gây xung 

đột, tranh chấp giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. 

29.3. Về việc nộp báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao 

(Liên quan đến BEPS) một số nội dung liên quan đến quản lý thuế doanh 

nghiệp có giao dịch liên kết 
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a) Xác định vấn đề 

Để tăng cường hiệu quả của công tác thanh tra xác định giá giao dịch liên 

kết đòi hỏi phải thu thập thông từ công ty mẹ và các bên có liên quan. Điều 10 

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định người nộp thuế lập và nộp Báo cáo lợi 

nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao (Liên quan đến BEPS). Theo quy định 

nêu trên thì các doanh nghiệp Việt Nam có phát sinh giao dịch liên kết phải nộp 

báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của các Công ty mẹ tối cao nước ngoài và các công 

ty mẹ là doanh nghiệp việt nam cũng phải lập và gửi báo cáo này cho cơ quan thuế.  

b) Giải pháp để giải quyết vấn đề 

Đây là nội dung mới trong Nghị định và phù hợp với thông lệ quốc tế, theo 

đó, để đảm thực hiện được, đề xuất bổ sung quy định người nộp thuế phải nộp báo 

cáo lợi nhuận liên quốc gia cùng với hồ sơ khai quyết toán thuế quy định tại Điều 

31 Luật quản lý thuế cụ thể như sau: 

“Điều 31. Hồ sơ khai thuế 

c) Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kế thúc năm gồm có tờ khai quyết toán 

năm. Báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế. 

Đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết, ngoài các hồ sơ 

nêu trên phải nộp báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của công ty mẹ tối cao. 

Chính phủ quy định cụ thể cá trường hợp phải nộp báo cáo lợi nhuận liên 

quốc gia.” 

c) Đánh giá tác động của giải pháp 

Đưa nội dung này vào Luật đảm bảo được tính thống nhất giữa các văn bản 

quy phạm pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế. 

30. Về nội dung mua tin phục vụ công tác quản lý thuế 

a) Xác định vấn đề 

Luật quản lý thuế hiện hành chưa quy định về việc mua tin phục vụ công tác 

quản lý thuế. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Trong quá trình thực hiện đàm phán APA, thanh tra giá chuyển nhượng thì 

cần có thông tin để có cơ sở so sánh, trong đó có những thông tin cần phải mua từ 

các đơn vị có chức năng, uy tín trong và ngoài nước. 

c) Giải pháp để giải quyết vấn đề 

Đề xuất bổ sung 01 điều về mua cơ sở dữ liệu (mua tin) của các đơn vị cung 

cấp có chức năng, uy tín trong và ngoài nước. 

c) Đánh giá tác động của giải pháp 

Có đầy đủ thông tin cần thiết cho hoạt động quản lý thuế, đặc biệt là trong 

việc thực hiện đàm phán APA, thanh tra giá chuyển nhượng... 

31. Hoàn thiện quy định về giải thích từ ngữ áp dụng trong Luật 
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a) Xác định vấn đề 

Điều 5 Luật quản lý thuế quy định về giải thích từ ngữ như sau: 

“Điều 5. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đại diện của người nộp thuế là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo 

uỷ quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện một số thủ tục về thuế.  

2. Trụ sở của người nộp thuế là địa điểm người nộp thuế tiến hành một phần 

hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, cửa hàng, 

nơi sản xuất, nơi để hàng hoá, nơi để tài sản dùng cho sản xuất, kinh doanh; nơi 

cư trú hoặc nơi phát sinh nghĩa vụ thuế đối với người nộp thuế không có hoạt động 

kinh doanh. 

3. Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự khác do cơ quan quản lý 

thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế. 

4. Kỳ tính thuế là khoảng thời gian để xác định số tiền thuế phải nộp ngân 

sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế. 

5. Tờ khai thuế là văn bản theo mẫu do Bộ Tài chính quy định được người 

nộp thuế sử dụng để kê khai các thông tin nhằm xác định số thuế phải nộp. Tờ khai 

hải quan được sử dụng làm tờ khai thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

6. Hồ sơ thuế là hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm 

thuế, xoá nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp,  tiền phạt. 

7. Khai quyết toán thuế là việc xác định số thuế phải nộp của năm tính thuế 

hoặc thời gian từ đầu năm tính thuế đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa 

vụ thuế hoặc thời gian tính từ khi phát sinh đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh 

nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. 

8. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế là việc nộp đủ số tiền thuế phải nộp, số 

tiền chậm nộp,  tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế. 

9. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế là việc áp dụng các 

biện pháp quy định tại Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan 

buộc người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vào ngân sách 

nhà nước. 

10. Quản lý rủi ro trong quản lý thuế là việc áp dụng có hệ thống các quy 

định pháp luật, các quy trình nghiệp vụ để xác định, đánh giá và phân loại các rủi 

ro có thể tác động tiêu cực đến hiệu quả, hiệu lực quản lý thuế, làm cơ sở để cơ 

quan quản lý thuế phân bổ nguồn lực hợp lý, áp dụng các biện pháp quản lý hiệu 

quả. 

11. Thoả thuâṇ trước về phương pháp xác điṇh giá tính thuế là thoả thuận 

bằng văn bản giữa cơ quan thuế với người nôp̣ thuế hoặc giữa cơ quan thuế với 

người nộp thuế và cơ quan thuế các nước, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đã ký Hiệp 

định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế thu nhập 

cho một thời hạn nhất định, trong đó xác định cụ thể các căn cứ tính thuế, phương 
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pháp xác định giá tính thuế hoặc giá tính thuế theo giá thi ̣ trường. Thoả thuâṇ 

trước về phương pháp xác điṇh giá tính thuế đươc̣ xác lập trước khi người nộp 

thuế nộp hồ sơ khai thuế. 

12. Xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu là việc cơ quan hải quan ban hành văn bản xác định mã số, 

trị giá hải quan, xác nhận xuất xứ của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trước khi 

làm thủ tục hải quan.” 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Với nội dung sửa đổi Luật quản lý thuế tại các khoản nêu trên, ngoài 12 từ 

ngữ được giải thích (nêu tại 12 khoản của Điều 5 Luật quản lý thuế hiện hành), 

cần thiết bổ sung thêm nội dung giải thích một số từ ngữ để việc thực hiện Luật 

được thống nhất. 

c) Giải pháp để giải quyết vấn đề 

Đề xuất bổ sung thêm nội dung giải thích các từ ngữ sau: 

- Thuế. 

- Thu khác thuộc ngân sách nhà nước. 

- Tiền thuế nợ. 

- Tiền thuế nợ không còn đối tượng để thu. 

- Tiền chậm nộp. 

- Cơ sở dữ liệu thương mại. 

- Khó khăn bất khả kháng. 

c) Đánh giá tác động của giải pháp 

Đảm bảo việc thực hiện Luật được thống nhất. 

 

Trên đây là những nội dung chính sách cần sửa đổi, bổ sung trong đề nghị 

xây dựng Luật quản lý thuế (sửa đổi). Theo đó, sẽ dự kiến sửa đổi, bổ sung 57/121 

điều, bổ sung thêm một số điều mới, cơ cấu lại 2 chương và bổ sung 2 chương mới 

so với Luật quản lý thuế hiện hành (Đề cương dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) 

kèm theo). 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI 

HÀNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI) SAU KHI ĐƯỢC QUỐC HỘI 

THÔNG QUA 

1. Dự kiến nguồn lực cho việc thi hành Luật 

Dự kiến nguồn lực để thi hành Luật như sau: 

- Từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; 

- Từ nguồn viện trợ quốc tế; 

- Từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật 
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Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật bao gồm các nội dung được xác 

định như sau: 

- Ban hành văn bản quy định chi tiết và chỉ đạo, đôn đốc thi hành: Các cơ 

quan có thẩm quyền ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn 

thi hành Luật quản lý thuế và quy định của pháp luật khác có liên quan. 

- Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn thực hiện Luật quản lý thuế và các văn 

bản hướng dẫn thi hành: xây dựng nội dung và thông tin bằng nhiều hình thức và 

phương tiện thông tin khác nhau về các quy định của Luật đến cán bộ thuế, cán bộ 

hải quan, các cơ quan, tổ chức và người dân, giúp hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp 

thời để thực hiện. 

- Bảo đảm nguồn lực thực hiện: 

+ Bộ Tài chính có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể cơ quan thuế, cơ quan hải quan 

tổ chức triển khai thực hiện Luật; 

+ Được bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các quy định trong Luật, ngoài 

nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, huy động nguồn lực từ cơ quan, đơn vị 

và địa phương, hỗ trợ của các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế hoặc lồng ghép vào 

các chương trình, dự án khác để có nguồn kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện 

Luật.  

+ Đầu tư cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, các chương trình 

ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý thuế điện tử. 

- Kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện: Thực hiện công tác kiểm 

tra, thanh tra, giám sát tình hình thi hành Luật và các văn bản pháp quy phạm pháp 

luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.  

- Bộ Tài chính theo dõi, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật. 

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH QUỐC HỘI XEM XÉT, THÔNG 

QUA DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI) 

Khoản 2 Điều 31 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

80/2015/QH13 quy định: “Quốc hội quyết định chương trình xây dựng luật, pháp 

lệnh tại kỳ họp thứ nhất của năm trước.” Theo đó, để trình Quốc hội Luật quản lý 

thuế (sửa đổi) theo nội dung đề xuất nêu trên, cần trình Quốc hội khoá XIV xem 

xét đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 tại kỳ họp thứ 5 (kỳ 

họp thứ nhất năm 2018). Do là Luật (sửa đổi) có nhiều điều, khoản được sửa đổi, 

bổ sung so với Luật hiện hành, nên cần trình Quốc hội xem xét thông qua tại hai kỳ 

họp:  

1. Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự án Luật quản lý thuế (sửa đổi) tại 

kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thứ hai năm 2018). 

2. Trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật quản lý thuế (sửa đổi) tại 

kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thứ nhất năm 2019). 

Theo đó, để có khoảng thời gian cần thiết cho việc ban hành các văn bản 

hướng dẫn Luật, các cơ quan liên quan kịp chuẩn bị các điều kiện cần thiết thi 

hành triển khai thực hiện Luật, đề nghị Luật quản lý thuế (sửa đổi) có hiệu lực thi 
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hành từ ngày 01/01/2020 hoặc từ ngày 01/7/2020. 

Trên đây là nội dung đề nghị xây dựng Luật quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài 

chính xin kính trình Chính phủ xem xét quyết định./. 

 

 
Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo); 

- Bộ Tư pháp; 

- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Ngoại giao; 

- Vụ Pháp chế; 

- Lưu: VT, TCT. 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Tiến Dũng 
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Phụ lục 1 

 

Nội dung quy định về kê khai đối với các loại thuế và  

các khoản thu khác của NSNN theo quy định của Chính phủ10 

––––––––––– 

 

1. Thuế giá trị gia tăng: (i) theo tháng, (ii) theo quý (áp dụng đối với người 

nộp thuế đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm 

trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống), (iii) theo từng lần phát sinh, (iv) khai thuế 

theo phương pháp khoán. 

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp: (i) khai quyết toán năm, (ii) khai quyết 

toán thuế đến thời điểm doanh nghiệp chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại 

hình doanh nghiệp (không bao gồm các trường hợp chuyển đổi mà bên tiếp nhận 

kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi), giải thể, 

chấm dứt hoạt động, (iii) theo từng lần phát sinh (đối với hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản, hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật về 

thuế TNDN). 

3. Thuế tiêu thụ đặc biệt: (i) theo tháng, (ii) từng lần phát sinh (đối với 

hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được tiêu thụ trong nước). 

4. Thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên): (i) theo tháng, (ii) từng 

lần phát sinh (đối với trường hợp người thu mua tài nguyên nộp thuế thay cho 

người khai thác, tổ chức giao bán tài nguyên thiên nhiên bị bắt giữ, tịch thu thuộc 

đối tượng chịu thuế tài nguyên), (iii) quyết toán năm hoặc đến thời điểm chấm dứt 

hoạt động khai thác tài nguyên, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức 

lại doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp. 

5. Thuế bảo vệ môi trường: (i) từng lần (đối với hàng hóa nhập khẩu chịu 

thuế BVMT), (ii) theo tháng (đối với hàng hóa chịu thuế BVMT sản xuất bán ra, 

trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng, cho). 

6. Thuế thu nhập cá nhân: (i) theo tháng, (ii) theo quý, (iii) theo năm, (iv) 

theo từng lần phát sinh và (v) khai quyết toán thuế quy định của pháp luật thuế thu 

nhập cá nhân11. 

7. Khai thuế, khoản thu thuộc ngân sách nhà nước về đất đai: (i) theo 

năm (áp dụng đối với: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế sử dụng đất nông 

nghiệp; tiền thuê đất, thuê mặt nước của các tổ chức, cá nhân thuê đất, thuê mặt 

nước theo hình thức trả tiền hàng năm), (ii) theo từng lần phát sinh (áp dụng đối 

                                           
10 Tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật quản lý thuế (Luật số 78/2006/QH11) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý 

thuế. 

11 Điều 24 Luật thuế TNCN quy định:  

“1. Trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và 

quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế; 

b) Cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán 

thuế theo quy định của pháp luật.” 
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với: tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước của các tổ chức, cá nhân thuê 

đất, thuê mặt nước theo hình thức trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê). 

8. Khai phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước: (i) 

từng lần phát sinh áp dụng đối với lệ phí trước bạ, (ii) theo tháng, (iii) quyết toán 

năm hoặc khai quyết toán đến thời điểm chấm dứt hoạt động thu phí, lệ phí. 

9. Khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc thuế thu 

nhập cá nhân) của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc 

có thu nhập tại Việt Nam; khai thuế liên quan hồ sơ áp dụng Hiệp định thuế 

và các thỏa thuận quốc tế khác: 

a) Khai thuế của nhà thầu nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng theo phương 

pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 

% tính trên doanh thu (hoặc thuế thu nhập cá nhân): 

- Là tổ chức nước ngoài: (i) theo từng lần phát sinh. Trường hợp khai thuế 

phát sinh nhiều lần trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với cơ quan 

quản lý thuế để chuyển sang khai thuế theo tháng, hoặc theo quý. (ii) Khai quyết 

toán thuế khi kết thúc hợp đồng nhà thầu. 

- Là cá nhân nước ngoài: Khai thuế giá trị gia tăng theo quy định đối với tổ 

chức nước ngoài, khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định của khai thuế thu nhập 

cá nhân. 

b) Khai thuế liên quan hồ sơ áp dụng Hiệp định thuế và các thỏa thuận quốc 

tế khác: Người nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh 

doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ có thu nhập thuộc diện không chịu thuế, miễn 

thuế, giảm thuế theo quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 

thì khai, nộp hồ sơ không chịu thuế, miễn thuế, giảm thuế theo điều ước quốc tế 

cùng với hồ sơ khai thuế. 

10. Khai thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động 

khai thác, xuất bán dầu thô (bao gồm cả condensate), khí thiên nhiên (bao gồm 

cả khí đồng hành, khí than) 

- Khai thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu thô thực 

hiện theo từng lần xuất bán; 

- Khai thuế tài nguyên đối với khí thiên nhiên thực hiện theo tháng; 

- Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khí thiên nhiên thực hiện theo 

tháng hoặc theo quý; 

- Khai quyết toán thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu 

thô, khí thiên nhiên theo năm hoặc khi kết thúc, chấm dứt hợp đồng khai thác dầu 

khí. 

11. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế theo phương pháp khoán 

thuế: theo năm áp dụng đối với hoạt động kinh doanh thường xuyên của hộ kinh 

doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. 

 

––––––––––––––––––––– 
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Phụ lục 2 

 

Quy định liên quan đến hoá đơn, chứng từ 

tại Luật quản lý thuế, các Luật thuế và các Luật có liên quan 

–––––––––––– 

 

1. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 

 

- Điều 7 Luật quản lý thuế về nghĩa vụ của người nộp thuế, quy định: 

“4. Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng 

từ theo quy định của pháp luật. 

6. Lập và giao hoá đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng 

loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định của 

pháp luật.” 

 

- Điều 16 Luật quản lý thuế về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khác trong 

việc tham gia quản lý thuế, quy định: “4. Yêu cầu người bán hàng, người cung cấp 

dịch vụ phải giao hoá đơn, chứng từ bán hàng hoá, dịch vụ đúng số lượng, chủng 

loại, giá trị thực thanh toán khi mua hàng hoá, dịch vụ.” 

 

- Khoản 3 Điều 31 Luật quản lý thuế về hồ sơ khai thuế, quy định:  

“3. Hồ sơ khai thuế đối với đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát 

sinh nghĩa vụ thuế bao gồm:  

a) Tờ khai thuế; 

b) Hoá đơn, hợp đồng và chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế theo 

quy định của pháp luật.” 

 

- Khoản 1 Điều 37 Luật quản lý thuế quy định ấn định thuế đối với người 

nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật 

về thuế như sau:  

“1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong 

các trường hợp sau đây: 

đ) Không xuất trình sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết 

liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong thời hạn quy định;” 

 

- Khoản 1 Điều 38 Luật quản lý thuế về xác định mức thuế đối với hộ kinh 

doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế quy định như 

sau: 

“1. Cơ quan thuế xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán thuế 

(sau đây gọi là mức thuế khoán) đối với các trường hợp sau đây: 

a) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện 

không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ;” 

 

- Điều 108 Luật quản lý thuế quy định về xử phạt đối với hành vi trốn thuế, 

gian lận thuế, có liên quan đến hoá đơn, chứng từ như sau: 

“Người nộp thuế có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế sau đây 
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thì phải nộp đủ số tiền thuế theo quy định và bị phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế 

trốn: 

3. Không xuất hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hoá 

đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hoá, dịch vụ đã bán; 

4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán hàng hoá, nguyên 

liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải 

nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số 

tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn;” 

 

2. LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  

 

Điều 10. Phương pháp khấu trừ thuế 

1. Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định như sau: 

a) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số 

thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ; 

b) Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng 

hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng. 

Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia 

tăng bằng giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với thuế suất 

thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ đó. 

Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia 

tăng thì thuế giá trị gia tăng đầu ra được xác định bằng giá thanh toán trừ giá tính 

thuế giá trị gia tăng xác định theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 7 của Luật 

này; 

c) Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế giá trị gia 

tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế giá 

trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 12 của 

Luật này. 

2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện 

đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, 

hoá đơn, chứng từ bao gồm: 

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch 

vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh; 

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, 

trừ hộ, cá nhân kinh doanh. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

 

Điều 11. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng 

2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá 

trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau: 

a) Đối tượng áp dụng: 

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại 

Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế 

độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí 

nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay; 
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Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 

2. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như sau: 

a) Có hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế 

giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu; 

b) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ 

mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng; 

c) Đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện quy định tại 

điểm a và điểm b khoản này còn phải có: hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về 

việc bán, gia công hàng hoá, cung ứng dịch vụ; hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ; 

chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt; tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất 

khẩu. 

 

Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế 

6. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định 

của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để 

sử dụng được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng 

hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng. 

 

Điều 14. Hóa đơn, chứng từ 

1. Việc mua bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định 

của pháp luật và các quy định sau đây: 

a) Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế sử dụng hóa 

đơn giá trị gia tăng; hoá đơn phải được ghi đầy đủ, đúng nội dung quy định, bao 

gồm cả khoản phụ thu, phí thu thêm (nếu có). Trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ 

chịu thuế giá trị gia tăng mà trên hóa đơn giá trị gia tăng không ghi khoản thuế giá 

trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng đầu ra được xác định bằng giá thanh toán ghi 

trên hóa đơn nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này; 

b) Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia 

tăng sử dụng hoá đơn bán hàng.  

2. Đối với các loại tem, vé là chứng từ thanh toán in sẵn giá thanh toán thì 

giá thanh toán tem, vé đó đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

 

3. LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

 

Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế 

1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ 

mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với 

hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên 

phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt 

buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp 

luật. 
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Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế 

1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại các điều 13, 14, 15, 16 

và 17 của Luật này áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hoá 

đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai. 

 

4. LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN  

 

Điều 32. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế 

1. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập quy định tại Điều 

2512 của Luật này là thời điểm cá nhân không cư trú nhận được thu nhập hoặc thời 

điểm xuất hoá đơn bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ. 

 

5. LUẬT KẾ TOÁN SỐ 88/2015/QH13 

 

Mục 1. 

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 

 

Điều 16. Nội dung chứng từ kế toán 

1. Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán; 

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán; 

c) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế 

toán; 

d) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế 

toán; 

đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; 

e) Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; 

tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ; 

g) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên 

quan đến chứng từ kế toán. 

2. Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại khoản 1 

Điều này, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại 

                                           
12 “Điều 25. Thuế đối với thu nhập từ kinh doanh: 

1. Thuế đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác định bằng doanh thu từ hoạt 

động sản xuất, kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều này nhân với thuế suất quy định tại khoản 3 Điều  

này. 

2. Doanh thu là toàn bộ số tiền phát sinh từ việc cung ứng hàng hoá, dịch vụ bao gồm cả chi phí do bên 

mua hàng hoá, dịch vụ trả thay cho cá nhân không cư trú mà không được hoàn trả. 

Trường hợp thoả thuận hợp đồng không bao gồm thuế thu nhập cá nhân thì doanh thu tính thuế phải quy 

đổi là toàn bộ số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được dưới bất kỳ hình thức nào từ việc cung cấp 

hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành các hoạt động kinh doanh. 

3. Thuế suất đối với thu nhập từ kinh doanh quy định đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh như sau: 

a) 1% đối với hoạt động kinh doanh hàng hoá; 

b) 5% đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ; 

c) 2 % đối với hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải và hoạt động kinh doanh khác.” 
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chứng từ. 

 

Điều 17. Chứng từ điện tử 

1. Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có các nội dung quy 

định tại Điều 16 của Luật này và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã 

hóa mà không bị thay đổi trong quá trình truyền qua mạng máy tính, mạng viễn 

thông hoặc trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán. 

2. Chứng từ điện tử phải bảo đảm tính bảo mật và bảo toàn dữ liệu, thông tin 

trong quá trình sử dụng và lưu trữ; phải được quản lý, kiểm tra chống các hình thức 

lợi dụng khai thác, xâm nhập, sao chép, đánh cắp hoặc sử dụng chứng từ điện tử 

không đúng quy định. Chứng từ điện tử được quản lý như tài liệu kế toán ở dạng 

nguyên bản mà nó được tạo ra, gửi đi hoặc nhận nhưng phải có đủ thiết bị phù hợp 

để sử dụng. 

3. Khi chứng từ bằng giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch, 

thanh toán hoặc ngược lại thì chứng từ điện tử có giá trị để thực hiện nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính đó, chứng từ bằng giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi 

và kiểm tra, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán. 

 

Điều 18. Lập và lưu trữ chứng từ kế toán 

1. Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của 

đơn vị kế toán phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần 

cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính. 

2. Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo 

nội dung quy định trên mẫu. Trong trường hợp chứng từ kế toán chưa có mẫu thì 

đơn vị kế toán được tự lập chứng từ kế toán nhưng phải bảo đảm đầy đủ các nội 

dung quy định tại Điều 16 của Luật này. 

3. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được 

viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết 

phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo. Chứng từ bị tẩy xóa, 

sửa chữa không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai chứng từ kế 

toán thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai. 

4. Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lập 

nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì nội dung các 

liên phải giống nhau. 

5. Người lập, người duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán 

phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán. 

6. Chứng từ kế toán được lập dưới dạng chứng từ điện tử phải tuân theo quy 

định tại Điều 17, khoản 1 và khoản 2 Điều này. Chứng từ điện tử được in ra giấy 

và lưu trữ theo quy định tại Điều 41 của Luật này. Trường hợp không in ra giấy mà 

thực hiện lưu trữ trên các phương tiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật 

thông tin dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ. 

 

Điều 19. Ký chứng từ kế toán 

1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng 

từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai. Không 

được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ 
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ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế 

toán của người khiếm thị được thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người 

được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung 

chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký. 

3. Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền duyệt chi và kế 

toán trưởng hoặc người được ủy quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng 

từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên. 

4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có 

giá trị như chữ ký trên chứng từ bằng giấy. 

 

Điều 20. Hóa đơn 

1. Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch 

vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật. 

2. Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng hoá đơn 

thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. 

 

Điều 21. Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán 

1. Thông tin, số liệu trên chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán. 

2. Chứng từ kế toán phải được sắp xếp theo nội dung kinh tế, theo trình tự 

thời gian và bảo quản an toàn theo quy định của pháp luật. 

3. Chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyền tạm giữ, tịch thu hoặc 

niêm phong chứng từ kế toán. Trường hợp tạm giữ hoặc tịch thu chứng từ kế toán 

thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải sao chụp chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu, 

ký xác nhận trên chứng từ sao chụp và giao bản sao chụp cho đơn vị kế toán; đồng 

thời lập biên bản ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị tạm giữ hoặc 

bị tịch thu và ký tên, đóng dấu. 

4. Cơ quan có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán phải lập biên bản, 

ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị niêm phong và ký tên, đóng 

dấu. 

 

6. LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ  

 

Điều 10. Hình thức thể hiện thông điệp dữ liệu 

Thông điệp dữ liệu được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, 

chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự 

khác. 

 

Điều 15. Lưu trữ thông điệp dữ liệu 

1. Trường hợp pháp luật yêu cầu chứng từ, hồ sơ hoặc thông tin phải được 

lưu trữ thì chứng từ, hồ sơ hoặc thông tin đó có thể được lưu trữ dưới dạng thông 

điệp dữ liệu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:  

a) Nội dung của thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để 

tham chiếu khi cần thiết; 

b) Nội dung của thông điệp dữ liệu đó được lưu trong chính khuôn dạng mà 

nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác 
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nội dung dữ liệu đó; 

c) Thông điệp dữ liệu đó được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho 

phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận thông điệp dữ 

liệu. 

2. Nội dung, thời hạn lưu trữ đối với thông điệp dữ liệu được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về lưu trữ. 

 

––––––––––––––––––––– 
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Phụ lục 3 

 

Quy định liên quan áp dụng đối với  

cơ quan hải quan, công chức hải quan tại Luật quản lý thuế 

–––––––– 

 

Ngoài những nội dung quy định áp dụng chung cho cả cơ quan thuế, cơ quan 

hải quan, công chức thuế, công chức hải quan, Luật quản lý thuế có quy định cụ 

thể áp dụng đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, cơ quan hải quan, công chức 

hải quan, bao gồm: 

 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý thuế 

5. Áp dụng biện pháp ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế đối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu nếu người nộp thuế đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 

a) Không vi phạm pháp luật về thuế, về hải quan trong hai năm liên tục; 

b) Thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật; 

c) Thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế điện tử; 

d) Tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê; 

đ) Có kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hằng năm theo mức quy định. 

 

Điều 5. Giải thích từ ngữ 

5. Tờ khai thuế là văn bản theo mẫu do Bộ Tài chính quy định được người 

nộp thuế sử dụng để kê khai các thông tin nhằm xác định số thuế phải nộp. Tờ khai 

hải quan được sử dụng làm tờ khai thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

12. Xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu là việc cơ quan hải quan ban hành văn bản xác định mã số, 

trị giá hải quan, xác nhận xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trước khi làm 

thủ tục hải quan. 

 

Điều 6. Quyền của người nộp thuế 

2. Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; 

yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước 

xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan theo quy 

định của Chính phủ; yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, 

chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

 

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế 

3. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm giải thích, cung cấp thông tin liên 

quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế; cơ quan thuế có trách 

nhiệm công khai mức thuế phải nộp của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa 

bàn xã, phường, thị trấn; cơ quan hải quan có trách nhiệm xác định trước mã số, trị 

giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trước khi làm 

thủ tục hải quan theo quy định của Chính phủ. 

 

Điều 20. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế 

5. Đại lý hải quan thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch 
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vụ làm thủ tục về thuế khi làm thủ tục về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập 

khẩu. 

 

Điều 31. Hồ sơ khai thuế 

4. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ hải quan được sử dụng 

làm hồ sơ khai thuế. 

 

Điều 32. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 

4. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là 

thời hạn nộp tờ khai hải quan: 

a) Đối với hàng hoá nhập khẩu thì hồ sơ khai thuế được nộp trước ngày hàng 

hoá đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày hàng hoá đến cửa 

khẩu. Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục về thuế trong thời hạn mười lăm ngày, 

kể từ ngày đăng ký; 

b) Đối với hàng hoá xuất khẩu thì hồ sơ khai thuế được nộp chậm nhất là 

tám giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh. Tờ khai hải quan có giá trị làm 

thủ tục về thuế trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày đăng ký; 

c) Đối với hành lý mang theo của người nhập cảnh, xuất cảnh, thuộc diện 

chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tờ khai hải quan được nộp ngay khi phương tiện 

vận tải đến cửa khẩu nhập hoặc trước khi tổ chức vận tải chấm dứt việc làm thủ tục 

nhận hành khách lên phương tiện vận tải xuất cảnh. Hành lý gửi trước hoặc sau 

chuyến đi của người nhập cảnh được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này. 

6. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế được quy định như sau: 

c) Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực 

hiện theo quy định của Luật hải quan; 

 

Điều 34. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế 

2. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế 

được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

a) Trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá hoặc quyết 

định miễn kiểm tra thực tế hàng hoá, người khai hải quan phát hiện hồ sơ khai thuế 

đã nộp có sai sót; 

b) Người nộp thuế tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải 

nộp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng 

trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của 

người nộp thuế. 

 

Điều 35. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế 

trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế 

1. Trường hợp hồ sơ khai thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công 

chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi 

nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ khai thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được 

nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan, công chức hải quan tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

đăng ký hồ sơ khai thuế; nếu không chấp nhận đăng ký hồ sơ, công chức hải quan 

thông báo ngay lý do cho người nộp thuế. 
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Điều 39. Ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

1. Cơ quan hải quan ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Người khai thuế dựa vào các tài liệu không hợp pháp để khai báo căn cứ 

tính thuế, tính và kê khai số thuế phải nộp; không kê khai hoặc kê khai không đầy 

đủ, chính xác các căn cứ tính thuế làm cơ sở cho việc tính thuế; 

b) Người khai thuế từ chối hoặc trì hoãn, kéo dài quá thời hạn quy định việc 

cung cấp các tài liệu liên quan cho cơ quan hải quan để xác định chính xác số thuế 

phải nộp; 

c) Cơ quan hải quan có đủ bằng chứng về việc khai báo trị giá không đúng 

với trị giá giao dịch thực tế; 

d) Người khai thuế không tự tính được số thuế phải nộp. 

2. Cơ quan hải quan căn cứ hàng hoá thực tế xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ 

tính thuế, phương pháp tính thuế; tài liệu và các thông tin khác có liên quan để ấn 

định số thuế phải nộp. 

 

Điều 45. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 

Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền 

thuế phát sinh, tiền chậm nộp, tiền phạt thì việc thanh toán được thực hiện theo thứ 

tự sau đây: 

2. Đối với các loại thuế do cơ quan hải quan quản lý: 

a) Tiền thuế nợ quá hạn thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế; 

b) Tiền chậm nộp thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế; 

c) Tiền thuế nợ quá hạn chưa thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng 

chế; 

d) Tiền chậm nộp chưa thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế; 

đ) Tiền thuế phát sinh; 

e) Tiền phạt. 

 

Điều 58. Hồ sơ hoàn thuế 

1. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm: 

a) Văn bản yêu cầu hoàn thuế; 

b) Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế. 

2. Hồ sơ hoàn thuế được nộp một bộ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc 

tại cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế. 

 

Điều 63. Nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế 

2. Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế theo 

quy định của pháp luật về thuế thì việc nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được quy 

định như sau: 

a) Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế khác liên quan 

đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ được nộp tại cơ quan hải quan có 

thẩm quyền giải quyết; 

 

Điều 67. Thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 
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2. Đối với người nộp thuế không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều này thì thẩm quyền xóa nợ được quy định như sau: 

c) Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xóa 

nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt dưới 

năm tỷ đồng. 

 

Điều 70. Xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin về 

người nộp thuế 

2. Cơ quan quản lý thuế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để thu 

thập, trao đổi, xử lý thông tin trong nước, ngoài nước, thông tin chính thức từ các 

cơ quan quản lý thuế, cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài theo các điều ước quốc 

tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các văn bản ký kết giữa 

Việt Nam và các nước liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan để sử dụng trong công 

tác quản lý thuế. 

 

Điều 77. Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan quản lý thuế 

3. Việc xử lý kết quả kiểm tra thuế được quy định như sau: 

a) Trường hợp kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan phát hiện vi 

phạm dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế, gian lận thuế thì người nộp thuế phải nộp đủ 

thuế, bị xử phạt theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

b) Trường hợp hồ sơ thuế có nội dung cần làm rõ liên quan đến số tiền thuế 

phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, 

cơ quan quản lý thuế thông báo yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung 

thông tin, tài liệu. Trường hợp người nộp thuế đã giải trình và bổ sung thông tin, 

tài liệu chứng minh số thuế đã khai là đúng thì hồ sơ thuế được chấp nhận; nếu sau 

khi giải trình và bổ sung hồ sơ mà không đủ căn cứ chứng minh số thuế đã khai là 

đúng thì cơ quan quản lý thuế yêu cầu người nộp thuế khai bổ sung. 

c) Trường hợp hết thời hạn theo thông báo của cơ quan quản lý 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 không đúng thì thủ trưởng 

cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết 

định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế. 

d) Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan nếu cơ quan 

hải quan phát hiện hồ sơ thuế có nội dung cần làm rõ liên quan đến nghĩa vụ thuế, 

số tiền thuế được miễn, số tiến thuế được giảm, số tiến thuế được hoàn thì cơ quan 

hải quan yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu. Trường 

hợp người nộp thuế đã giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu chứng minh số thuế 

là đúng thì hồ sơ thuế được chấp nhận. Trường hợp không chứng minh được số 

thuế đã khai là đúng hoặc quá thời hạn mà không giải trình được thì thủ trưởng cơ 

quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết định kiểm tra thuế tại trụ 

sở của người nộp thuế. 

 

Điều 78. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế 

1. Các trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế: 

b) Các trường hợp kiểm tra sau thông quan, bao gồm kiểm tra theo kế hoạch, 
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kiểm tra chọn mẫu để đánh giá việc tuân thủ pháp luật về thuế và kiểm tra đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật 

về thuế. 

Khi kiểm tra sau thông quan nếu phát hiện có dấu hiệu trốn thuế, gian lận 

thuế thì Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục hải quan, Chi 

cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan có thẩm quyền quyết định áp dụng các 

biện pháp quy định tại Mục 4 Chương X của Luật này; 

 

Điều 93. Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 

1. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm: 

c) Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

 

Điều 101. Cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

1. Cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện khi cơ quan hải quan không áp dụng được 

hoặc đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 

Điều 93 của Luật này nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền 

phạt. 

2. Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn 

phải thông báo chậm nhất năm ngày làm việc trước khi áp dụng biện pháp dừng 

làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu. 

3. Không áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với các trường 

hợp sau đây: 

a) Hàng hóa xuất khẩu không phải nộp thuế xuất khẩu; 

b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng, 

phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ khẩn cấp; hàng viện trợ nhân đạo, viện 

trợ không hoàn lại. 

 

Điều 105. Xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế 

1. Các hành vi vi phạm thủ tục thuế bao gồm: 

c) Nộp hồ sơ khai thuế trong khoảng thời gian từ ngày hết hạn phải nộp tờ 

khai hải quan đến trước ngày xử lý hàng hoá không có người nhận theo quy định 

của Luật hải quan đối với trường hợp theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 32 của 

Luật này; 

 

Điều 106. Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế 

2. Người nộp thuế khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền phải nộp nếu tự giác 

khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước khi cơ quan có 

thẩm quyền phát hiện thì phải nộp tiền chậm nộp, nhưng không bị xử phạt vi phạm 

thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế. 

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nếu người nộp thuế khai bổ sung 

trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan theo quy định 

tại điểm b khoản 2 điều 34 của Luật này và chủ động nộp số tiền thuế còn thiếu 

vào ngân sách nhà nước thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế thiếu theo 

quy định tại Điều này, nhưng không bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, 
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thiếu thuế, trốn thuế. 

 

Điều 107. Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế 

phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn 

2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu người nộp thuế khai sai dẫn đến 

thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng 

không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 108 của Luật 

này thì ngoài việc nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định, người nộp 

thuế còn bị xử phạt như sau: 

a) Phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao 

hơn đối với trường hợp người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung quá thời hạn 

sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai nhưng trước khi cơ quan hải quan kiểm 

tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của 

Luật này; 

b) Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao 

hơn đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này. 

 

Điều 108. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế 

6. Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ 

sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan trong thời gian sáu 

mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan; 

7. Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu; 

8. Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hoá nhằm mục đích trốn 

thuế; 

 

Điều 109. Thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về thuế 

1. Đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 103 của Luật này thì 

thẩm quyền xử phạt được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính. 

2. Đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật này 

thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục 

trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan có thẩm quyền ra 

quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế. 

 

––––––––––––––––––––– 


