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18 tháng 07 năm 2014 

Bản tin thuế        
   

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế của  

Cơ quan Thuế Việt Nam trong năm 2014 và 

các việc doanh nghiệp cần làm ngay 
 

 
 

 
 

 

Kết quả thanh tra, kiểm tra thuế 6 tháng đầu 

năm 2014 của các Cơ quan Thuế của Việt 

Nam 

 

Theo thông tin công bố từ Tổng Cục Thuế, Cơ 

quan Thuế các cấp đã thanh tra, kiểm tra 

được 20.983 doanh nghiệp, đạt 28% kế hoạch 

năm; tăng 64,3% so với cùng kỳ năm 2013. 

Kết quả là tổng số thuế tăng thu qua thanh 

tra, kiểm tra là 4.119,2 tỷ đồng, tăng 80,8% so 

với cùng kỳ, giảm lỗ  6.479 tỷ đồng, tăng 

250% so cùng kỳ. 

 

Riêng đối với thanh tra hoạt động chuyển giá, 

từ đầu năm đến nay, Cơ quan Thuế đã tiến 

hành thanh tra, kiểm tra 557 doanh nghiệp 

nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá. Qua đó đã 

truy thu, truy hoàn và xử phạt là 579,3 tỷ 

đồng, giảm khấu trừ là 25,6 tỷ đồng, giảm lỗ 

là 1.517,2 tỷ đồng. 

 

Một số điểm đáng lưu ý về kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra thuế trong 6 tháng cuối năm 

2014 

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế địa 

phương huy động các nguồn lực, tập trung 

đẩy nhanh, mạnh việc thực hiện kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra năm 2014 (thanh tra đạt tối 

thiểu 1,65% số doanh nghiệp đang quản lý 

thuế và kiểm tra tại doanh nghiệp tối thiểu 

13% số doanh nghiệp đang quản lý thuế). 

Ngoài ra, Cơ quan thuế cũng chú trọng thanh 

tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực như: chuyển 

giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua 

mạng, doanh nghiệp giao dịch thanh toán qua 

ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ; thanh tra 

đối với các doanh nghiệp lớn, các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
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Thêm vào đó, với quy trình thanh tra thuế đã 

được hoàn thiện và phân hóa qua Quyết định 

số 74/QĐ-TCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 

của Tổng Cục Thuế về việc ban hành quy 

trình thanh thuế với nhiều điểm đổi mới về 

xây dựng kế hoạch, duyệt kế hoạch thanh tra 

hàng năm, thanh tra tại trụ sở người nộp 

thuế, nhập dữ liệu thanh tra và chế độ báo 

cáo, .v.v. Trong đó có một số điểm đáng lưu ý 

như sau: 

- Cơ quan Thuế sẽ lập danh mục người nộp 

thuế có mức độ rủi ro từ cao xuống thấp 

để đưa vào kế hoạch thanh tra năm. 

- Các trường hợp thanh tra đột xuất bao 

gồm: (i) Người nộp thuế có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật về thuế, (ii) Để giải quyết 

khiếu nại, tố cáo về thuế, (iii) Chia tách, 

sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, cổ 

phần hóa theo quy định của pháp luật, 

(iv) Thanh tra người nộp thuế theo yêu 

cầu của thủ trưởng cơ quan thuế các cấp 

hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Ngày 13 tháng 03 năm 2014, Tổng cục Thuế 

đã ban hành Công văn số 815/TCT-KK về 

việc công khai thông tin chung và thông tin 

rủi ro về thuế của các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh có dấu hiệu rủi ro về thuế. Theo 

hướng dẫn tại Công văn này, các tổ chức, cá 

nhân kinh doanh thuộc diện công khai thông 

tin bao gồm: 

- Người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp 

luật về thuế: 

 Trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, mua 

bán hóa đơn bất hợp pháp, làm mất 

hóa đơn, vi phạm pháp luật về thuế 

rồi bỏ trốn, tiếp tay cho hành vi trốn 

thuế, không nộp tiền thuế đúng hạn 

sau khi đã được áp dụng các biện 

pháp xử phạt, cưỡng chế thu nợ thuế; 

 Hành vi vi phạm pháp luật thuế ảnh 

hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp 

thuế của tổ chức, cá nhân khác; 

 Không thực hiện các yêu cầu của cơ 

quan quản lý thuế như từ chối cung 

cấp thông tin, tài liệu, không chấp 

hành quyết định thanh tra, kiểm tra; 

- Người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật về thuế: 

 Bên mua và bên bán có quan hệ vợ 

chồng, anh em, quan hệ liên kết có 

dấu hiệu bất thường; 

 Đã được cơ quan có liên quan thông 

báo cho Cơ quan Thuế về việc có hành 

vi vi phạm pháp luật về thuế; 

 Có kê khai thuế nhưng không còn 

hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã 

đăng ký và không xác định được tung 

tích; 

 Đã đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu 

tư, đăng ký doanh nghiệp nhưng 

không kê khai thuế theo quy định. 

Các thông tin về những trường hợp trên sẽ 

được công khai trên trang điện tử của Tổng 

cục Thuế. 

Ngoài ra, trong các văn bản gần đây chỉ đạo 

về việc tăng cường quản lý thuế đối với các 

doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, Cơ quan 

Thuế Việt Nam đặc biệt lưu ý đến việc kiểm 

soát hoàn thuế Giá trị Gia tăng (“GTGT”). Cụ 

thể là qua Công văn hướng dẫn số 1752/BTC-

TCT ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài 

Chính gửi các Cục thuế địa phương thì các 

doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về thuế được 

đặc biệt nhấn mạnh và tập trung.  

Cũng cần nhắc lại rằng, trong các đợt thanh 

tra, kiểm tra gần đây, Tổng Cục thuế và các 

Cơ quan Thuế địa phương đang triển khai 
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một cách cụ thể và quyết liệt Chương trình 

hành động kiểm soát hoạt động chuyển giá 

giai đoạn 2012-2015 vốn đã được phê duyệt 

tại Quyết định số 1250/QĐ-BTC ngày 21 

tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo 

chương trình này, Bộ Tài chính yêu cầu các 

Cơ quan Thuế tập trung đẩy mạnh công tác 

thanh tra đối với hoạt động chuyển giá của 

các doanh nghiệp để đảm bảo việc lập kế 

hoạch thanh tra và cũng như hướng tới việc 

thực hiện thanh tra thực tế đối với hoạt động 

chuyển giá chiếm ít nhất 20% số cuộc thanh 

tra trong 01 năm. 

Qua thực tế thanh tra về chuyển giá từ năm 

2013 đến nay, Tổng Cục thuế và Cơ quan 

Thuế địa phương đã thực hiện ấn định tỷ suất 

lợi nhuận đối với một số người nộp thuế có 

phát sinh giao dịch liên kết nhưng không kê 

khai hoặc kê khai không chính xác các thông 

tin trên tờ khai giao dịch liên kết hoặc không 

cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu chứng minh 

giá thị trường cho các năm 2006-2013 theo 

đúng thời hạn quy định. Theo quan sát thực 

tế của chúng tôi, mức tỷ suất lợi nhuận ấn 

định bởi Cơ quan Thuế thường rất cao đối với 

một số ngành, có năm lên tới 25%. 

 

Các khuyến nghị của Grant Thornton (Việt 

Nam) gửi tới cấp quản lý của doanh nghiệp 

Để quản lý các rủi ro tốt hơn đặc biệt trong 

tình hình hiện tại, doanh nghiệp cần có hành 

động kiểm soát các rủi ro về thuế và chuyển 

giá một cách hiệu quả và kịp thời nhằm hạn 

chế tối đa các sai sót không đáng có. Grant 

Thornton (Việt Nam) đề xuất 8 khuyến nghị 

sau để các cấp quản lý của doanh nghiệp 

xem xét:  

1. Thường xuyên và định kỳ tra cứu các 

thông tin trên website Tra cứu hóa đơn 

phát triển bởi Tổng Cục thuế 

(www.Tracuuhoadon.gdt.gov.vn) để rà 

soát các nhà cung cấp ngừng kinh doanh, 

bỏ trốn, mua bán hóa đơn bất hợp pháp 

để hạn chế tối đa rủi ro về bị xử phạt do 

sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, bị loại 

khỏi chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính thuế 

thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT 

được khấu trừ. 

2. Ngoài việc thường xuyên tự soát xét các 

vấn đề về doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh theo quan điểm kế toán, 

doanh nghiệp cần soát xét độc lập lại tờ 

khai các sắc thuế và các hồ sơ tài liệu liên 

quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của 

doanh nghiệp theo các văn bản quy phạm 

pháp luật về thuế. 

3. Bố trí nhân sự của doanh nghiệp tham gia 

các khóa đào tạo về cập nhật thay đổi 

chính sách thuế, giá chuyển nhượng một 

cách thường xuyên. Nên tham gia khóa 

đào tạo được thiết kế phù hợp với hoạt 

động sản xuất kinh doanh đặc thù của 

doanh nghiệp hơn là tham gia các khóa 

đào tạo đại trà. 

4. Bộ phận kế toán, nhân sự của doanh 

nghiệp nên dành thời gian nhất định 

trong tuần làm việc để họp trao đổi với 

các chuyên gia tư vấn thuế chuyên nghiệp 

của Grant Thornton Việt Nam trước các 

yêu cầu thanh tra, kiểm tra thuế của Cơ 

quan Thuế địa phương. Việc chuẩn bị tốt 

các sổ sách, hóa đơn và chứng từ cũng 

như hiểu về các quyền và nghĩa vụ của 

doanh nghiệp và Cơ quan Thuế là yếu tố 

quan trọng để có được kết quả thanh tra, 

kiểm tra tốt. 

5. Trong trường hợp doanh nghiệp đủ điều 

kiện hoàn thuế GTGT theo nhận định của 

doanh nghiệp, doanh nghiệp nên có soát 

xét độc lập số thuế đề nghị hoàn và hồ sơ 

đề nghị hoàn trước khi chính thức nộp hồ 

sơ đề nghị hoàn thuế tới Cục thuế địa 

phương. Việc này giúp (i) kiểm soát tính 

hợp lý, hợp lệ, đầy đủ và đúng đắn của 

các hóa đơn, chứng từ lưu tại doanh 
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nghiệp, (ii) giảm thiểu chênh lệch giữa số 

thuế đề nghị hoàn và số thuế thực được 

hoàn; (iii) không bị bất ngờ bởi các khoản 

phạt thuế phát sinh thêm,  nếu có. Thêm 

vào đó, chúng tôi cũng khuyến nghị 

doanh nghiệp nên lập kế hoạch định kỳ 

cho việc hoàn thuế GTGT (nếu đủ điều 

kiện) để cải thiện dòng tiền của doanh 

nghiệp. 

6. Định kỳ soát xét các thông tin kê khai trên 

tờ khai thông tin liên kết của doanh 

nghiệp để đảm bảo tính chính xác và đầy 

đủ của các thông tin đã kê khai và lưu giữ 

các tài liệu chứng minh giá thị trường của 

giao dịch với bên liên kết trong năm tài 

chính theo đúng quy định để tránh bị ấn 

định giá chuyển nhượng trong các giao 

dịch liên kết bởi Cơ quan Thuế do không 

kê khai hoặc kê khai không chính xác các 

thông tin trên tờ khai giao dịch liên kết 

hay do thiếu hồ sơ hoặc hồ sơ, tài liệu lập 

không đúng quy định về xác định giá thị 

trường của Việt Nam. 

7. Trước khi ký kết hợp đồng quan trọng với 

khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu hay 

ký hợp đồng lao động với nhân viên cấp 

cao, doanh nghiệp nên tìm ý kiến tư vấn 

độc lập và chuyên nghiệp từ các chuyên 

gia tư vấn để đảm bảo quyền lợi cũng 

như kiểm soát được các nghĩa vụ có thể 

phát sinh khi ký kết hợp đồng. 

8. Xem xét ảnh hưởng của thuế nhà thầu 

phát sinh đối với bất kỳ giao dịch thanh 

toán nào cho nhà cung cấp nước ngoài. 

Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp 

nên vận dụng quy định trong các Hiệp 

định tránh đánh thuế hai lần mà Việt 

Nam đã ký kết với quốc gia hay vùng 

lãnh thổ của nhà cung cấp nước ngoài. 

 

Vui lòng liên hệ với Grant Thornton Việt 

Nam nếu Quý khách hàng cần sự hỗ trợ của 

các chuyên gia tư vấn thuế chuyên nghiệp 

của chúng tôi. 
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