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1. Tổng Cục thuế công bố kết quả thanh tra, kiểm tra 

thuế năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016  

Theo nhận định của Tổng Cục thuế, tăng 

trưởng kinh tế năm 2015 tuy được phục hồi 

nhưng chưa thực sự bền vững. Thông qua 

các Nghị quyết của Chính phủ về những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều 

hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội và dự toán ngân sách Nhà nước, kế 

hoạch hành động của Bộ Tài chính thì Cơ 

quan thuế đã triển khai đồng bộ và toàn diện 

công tác thanh tra, kiểm tra, chống các hành 

vi vi phạm về thuế, trốn thuế, gian lận thuế, vi 

phạm hoàn thuế, khai thác nguồn thu, chống 

thất thu ngân sách nhà nước (NSNN).  

 

Kết quả thanh tra, kiểm tra thuế năm 2015 

được công bố rộng rãi như sau: 

• Thanh tra, kiểm tra được 79.297 doanh 

nghiệp, bằng 118,26% so với năm 2014.  

• Tổng số tiền thuế tăng thu qua thanh tra, 

kiểm tra là: 12.350,83 tỷ đồng, bằng 

116,94% so với năm 2014; 

• Giảm khấu trừ: 1.239,1 tỷ đồng, bằng 

118,83% so với năm 2014 và giảm lỗ qua 

thanh tra, kiểm tra là: 23.044,45 tỷ đồng, 

bằng 116,90% so với năm 2014,  

• Số đã nộp NSNN: 9.136,62 tỷ đồng, đạt 

73,97% số thuế tăng thu qua thanh tra, 

kiểm tra và bằng 118% so với cùng kỳ 

năm 2014.  

 

Tuy nhiên, Tổng Cục thuế cho rằng, các Cục 

thuế địa phương chưa hoàn thành được kế 

hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra năm 

2015 (mới chỉ đạt 97,04% kế hoạch thanh 

tra, nhiệm vụ kiểm tra). 

 

Sang năm 2016, với dự báo nền kinh tế 

nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách 

thức, Tổng cục Thuế đã có các Quyết định: 

• Quyết định số 76/QĐ-TCT ngày 

14/01/2016 về việc giao cho Cục Thuế 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 

năm 2016 

 

 

• Quyết định số 77/QĐ-TCT ngày 
14/1/2016 về việc phê duyệt kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp 
năm 2016, yêu cầu các Cục Thuế phấn 
đấu thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 
doanh nghiệp đạt tối thiểu tỷ lệ 18% số 
doanh nghiệp đang hoạt động. 

 

Cụ thể hoá các Quyết định này, Tổng Cục 
thuế đã chỉ đạo các Cục thuế địa phương 
trong việc: 

• Chú trọng công tác chuẩn bị thanh tra, 
kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, theo 
đó triển khai phân tích chuyên sâu để lựa 
chọn các nội dung trọng tâm cần thanh 
tra, kiểm tra. 

• Yêu cầu người nộp thuế cung cấp các 
thông tin theo quy định qua hòm thư điện 
tử (trừ các thông tin, tài liệu mà người 
nộp thuế đã gửi đến cơ quan thuế)... để 
đảm bảo rút ngắn thời gian thanh tra, 
kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, công 
tác thanh tra, kiểm tra đạt hiệu quả cao. 

• Triển khai các ứng dụng kiểm tra hồ sơ 
khai thuế GTGT và hồ sơ khai thuế 
TNDN. 

• Tăng cường triển khai thanh tra, kiểm tra 
người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về 
thuế bằng cách: 

 Rà soát, tập trung thanh tra, kiểm tra 
ngay đối với doanh nghiệp có rủi ro 
cao về thuế, hoàn thuế; về sử dụng 
hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp; về 
ưu đãi thuế. 

 Vận dụng tối đa các hướng dẫn 
nghiệp vụ trong việc kiểm tra chặt chẽ 
các hồ sơ hoàn thuế. 

 Sử dụng các thông tin liên quan đến 
tờ khai Hải quan và các thông tin hải 
quan khác làm dữ liệu đối chiếu trong 
công tác giải quyết hồ sơ kiểm tra 
trước hoàn thuế sau. 
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1. Tổng Cục thuế công bố kết quả thanh tra, kiểm tra 

thuế năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016  

• Tập trung thanh tra, kiểm tra thuế đối 

với các doanh nghiệp thuộc ngành 

nghề, lĩnh vực có khả năng có số thu 

lớn trong các ngành, các hoạt động 

kinh doanh sau: 

 Dầu khí; Xăng dầu 

 Điện lực 

 Viễn thông và kinh doanh vật tư, 

thiết bị viễn thông 

 Chuyển nhượng vốn, thương hiệu; 

Chuyển nhượng dự án 

 Quảng cáo truyền hình 

 Liên kết đào tạo quốc tế 

 Bệnh viện 

 Hàng không 

 Ngân hàng 

 Vận tải  

 Taxi 

 Dược phẩm 

 Kinh doanh khách sạn, nhà hàng 

 

• Tập trung thanh tra, kiểm tra thuế đối 

với các doanh nghiệp lớn: 

 Công ty kinh doanh bất động sản 

lớn 

 Công ty có dự án nhà ở xã hội 

 Công ty xổ số kiến thiết; kinh doanh 

thương mại điện tử 

 Các tập đoàn đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam: Honda, Yamaha, Toyota;  

 Các tập đoàn bán buôn, bán lẻ quốc 

tế: Pakson, Central Việt Nam 

(Robbins);  

 Các doanh nghiệp chưa được thanh 

tra, kiểm tra từ 5 năm trở lên, đặc 

biệt là các doanh nghiệp lớn;  

 Các doanh nghiệp được hưởng ưu 

đãi miễn giảm thuế;  

 Các tập đoàn, tổng công ty có doanh 

thu và số nộp Ngân sách nhà nước 

lớn. 

 

Với kế hoạch cụ thể nêu trên, kết quả 

thanh tra, kiểm tra thuế 6 tháng đầu năm 

2016 được Tổng Cục thuế công bố như 

sau: 

• Số lượng Doanh nghiệp đã được thanh 

tra, kiểm tra thuế: 32.493 DN, đạt 

36,25% kế hoạch. 

• Số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra 

là 5.701,5 tỷ đồng, tăng 19,78% so với 

cùng kỳ năm 2015. 
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2. Cơ quan thuế tập trung 

vào thanh tra chuyển giá 

 

Trong các bản tin trước đây, Grant Thornton 

Việt Nam đã thông báo tới các Doanh nghiệp 

về việc lập Phòng Thanh tra giá chuyển 

nhượng tại Tổng cục Thuế và Cục Thuế Hà 

Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng 

Nai. 

  

Trong năm 2016, Tổng Cục thuế đã chỉ đạo 

Bộ phận thanh tra giá chuyển nhượng tập 

trung xây dựng cơ sở dữ liệu về giao dịch 

liên kết, về tỷ suất lợi nhuận của các doanh 

nghiệp giao dịch độc lập thuộc một số 

ngành, lĩnh vực có giao dịch liên kết, chuyển 

giá.  

  

Theo đó, thực hiện việc:  

• Phân tích chức năng, phân tích chuỗi giá 

trị tạo ra từ các chức năng 

• Phân tích giao dịch với các bên liên kết 

• Phân tích chuỗi giá trị tạo ra từ các bên 

liên kết,  

• Phân tích tình hình tài chính xác định các 

nội dung và khoản mục rủi ro từ hoạt 

động giao dịch liên kết mà từ đó ban hành 

quyết định thanh tra tại doanh nghiệp. 

  

Đồng thời thực hiện việc phân tích, so sánh 

với nguồn cơ sở dữ liệu về tỷ suất lợi nhuận 

đã được xây dựng để tìm các giao dịch độc 

lập tương đồng đảm bảo đủ độ tin cậy để 

điều chỉnh việc kê khai, tính thuế TNDN đối 

với các giao dịch liên kết không tuân theo giá 

thị trường theo quy định của Thông tư số 

66/2010/TT-BTC. 

 

Grant Thornton Việt Nam khuyến nghị các 
Doanh nghiệp như sau: 

  

• Ban Giám đốc Doanh nghiệp nên cần nhắc 
yêu cầu Kế toán trưởng tập trung toàn thời 
gian vào chức năng kế toán/quản trị nội bộ 
để đảm bảo hệ thống thông tin kế toán kịp 
thời, chính xác và xem xét việc bố trí thuê 
ngoài đối với chức năng kê khai thuế để 
kiểm soát rủi ro thuế thông qua việc sử 
dụng các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
thuế chuyên nghiệp và có uy tín. 

• Bố trí nhân sự chuyên trách thực hiện việc 
kê khai thuế của Doanh nghiệp và nhân sự 
chuyên trách khác đảm nhiệm việc soát xét 
việc kê khai thuế để đảm bảo các rủi ro về 
thủ tục hành chính thuế, kê khai thuế đã 
được kiểm soát. 

• Soát xét lại việc kê khai các thông tin trên 
Tờ khai giao dịch liên kết để đảm bảo kê 
khai chính xác các thông tin về bên liên kết, 
số liệu, phương pháp xác định giá thị 
trường. Ngoài ra, Kế toán trưởng và Ban 
Giám đốc nên xác định xem tài liệu chứng 
minh giá thị trường hay rủi ro chuyển giá 
của Doanh nghiệp đã được kiểm soát 
chưa. 

• Lựa chọn nhà tư vấn thuế chuyên nghiệp 
và phù hợp để đảm bảo các vướng mắc, 
câu hỏi của Kế toán trưởng/Ban Giám đốc 
được tư vấn chi tiết, kịp thời và có tính khả 
thi. 

• Tham vấn ý kiến của các nhà tư vấn thuế 
để xác định các nghĩa vụ thuế và rủi ro tiềm 
tàng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch 
mới/quan trọng. 

• Chủ động mời Cơ quan thuế tiến hành kiểm 
tra thuế, thanh tra thuế Doanh nghiệp sau 
khi đã tự soát xét và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ 
tài liệu. 

3. Grant Thornton Việt Nam 
hỗ trợ các Doanh nghiệp 
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Bản tin chỉ được sử dụng cho mục đích tham 

khảo. Grant Thornton Việt Nam không chịu 

trách nhiệm về các sai sót trong bản tin này, 

cũng như các tổn thất gây ra do việc sử dụng 

các thông tin từ Bản tin này mà không có ý 

kiến tư vấn chính thức từ Grant Thornton 

Việt Nam trước khi thực hiện. 

Xin liên hệ với các chuyên gia tư vấn chuyên 

nghiệp của chúng tôi nếu quý vị có nhu cầu 

cần sử dụng các thông tin từ Bản tin này 

hoặc cần sự trợ giúp của Grant Thornton 

Việt Nam. 

Để tải xuống các bản tin này  

Xin vui lòng đăng nhập vào trang 

web của chúng tôi:  

www.grantthornton.com.vn 
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