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Thanh tra thuế tại Việt Nam  
Những điều Doanh nghiệp cần biết 

Thời gian qua, Cơ quan Thuế ngày càng tăng cường 
triển khai công tác thanh tra thuế đối với các Doanh 
nghiệp. Các cuộc thanh tra này được thực hiện trên diện 
rộng và tập trung nhiều vào các Doanh nghiệp có dấu 
hiệu như: rủi ro cao về thuế; các doanh nghiệp nhiều 
năm chưa được thanh tra thuế; phát sinh lỗ liên tục 
trong nhiều năm; có đầu tư mở rộng hay thay đổi loại 
hình sở hữu; các doanh nghiệp có phát sinh nhiều giao 
dịch với các bên liên kết…  

Tùy theo từng Doanh nghiệp mà Cơ quan Thuế sẽ ra 
quyết định thanh tra toàn diện các sắc thuế hay chỉ tập 
trung thanh tra vào một số sắc thuế chủ yếu hay thanh 
tra theo chuyên đề về thuế Thu nhập cá nhân hay 
Chuyển giá. 

Theo quan sát của chúng tôi, một số Doanh nghiệp nhờ việc 
chuẩn bị kỹ và có kinh nghiệm trong các cuộc thanh tra thuế 
trước đây nên có được kết quả thanh tra nằm trong phạm vi dự 
kiến. Một số Doanh nghiệp do chưa chuẩn bị tốt trước khi được 
thanh tra thuế, dẫn tới thời gian giải trình kéo dài và cuối cùng 
lại nhận được quyết định truy thu, truy hoàn, thậm chí bị phạt 
với số tiền lớn. Việc này làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh, suy giảm giá trị, thương hiệu doanh nghiệp 
do việc không tuân thủ tốt quy định của pháp luật về thuế. 

Qua Bản tin này, Grant Thornton Việt Nam sẽ cung cấp cho 
doanh nghiệp một số hiểu biết cơ bản về trình tự, thủ tục thanh 
tra thuế và kỹ năng ngăn ngừa và phòng tránh rủi ro khi thực 
hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. 
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Trình tự, thủ tục thanh tra thuế tại  
trụ sở Doanh nghiệp 

 
 
 

Bước 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2 
Bước 3 

Bước 4 
Bước 5 

Bước 6 

Cơ quan thuế 
ban hành 
Quyết định 
thanh tra thuế 

Yêu cầu 
người nộp 
thuế cung cấp 
thông tin, tài 
liệu 

Công bố Quyết 
định thanh tra và 
tiến hành thanh 
tra tại trụ sở 
Doanh nghiệp 

Kết thúc 
thanh tra 

Báo cáo kết 
quả thanh tra 

Kết luận thanh tra 
và Quyết định xử 
lý về thuế, xử phạt 
vi phạm hành 
chính 

Theo quy định hiện hành, trình tự và thủ tục thanh tra thuế được thực hiện 
theo 6 bước cơ bản dưới đây: 
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Trình tự, thủ tục thanh tra thuế tại  
trụ sở Doanh nghiệp 

Bước 1: Cơ quan thuế ban hành Quyết định 
thanh tra thuế 

Quyết định thanh tra thuế phải được gửi cho Doanh 
nghiệp chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi ban 
hành quyết định thanh tra. 

Bước 2: Yêu cầu người nộp thuế cung cấp 
thông tin, tài liệu 

Đoàn thanh tra được quyền yêu cầu Doanh nghiệp cung 
cấp thông tin, tài liệu hoặc giải trình những vấn đề liên 
quan đến nội dung thanh tra trước khi tiến hành thanh 
tra tại trụ sở Doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp có thể đề nghị tạm hoãn thời gian tiến 
hành thanh tra (nếu có lý do hợp lý). 

Doanh nghiệp phải có văn bản gửi Cơ quan Thuế nêu rõ 
lý do và thời gian hoãn để xem xét quyết định. Trong 
thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
văn bản đề nghị hoãn thời gian thanh tra, cơ quan thuế 
thông báo cho Doanh nghiệp biết về việc chấp nhận hay 
không chấp nhận việc hoãn thời gian thanh tra. 

Trong trường hợp Doanh nghiệp không chấp hành 
quyết định thanh tra thuế quá thời hạn 03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày phải chấp hành quyết định của cơ quan  

có thẩm quyền hoặc từ chối trì hoãn, trốn tránh việc cung cấp hồ 
sơ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ, sổ kế toán liên quan đến nghĩa vụ 
thuế quá thời hạn 06 (sáu) giờ làm việc kể từ khi nhận được yêu 
cầu của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian thanh tra tại trụ 
sở của Doanh nghiệp thì bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Các tài liệu chủ yếu mà Doanh nghiệp cần cung cấp cho Đoàn 
thanh tra bao gồm:  

• Hồ sơ đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư 

• Đăng ký thuế 

• Tình trạng đăng ký sử dụng hóa đơn 

• Hồ sơ, báo cáo hóa đơn, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo 
tài chính đã được kiểm toán 

• Hồ sơ khai thuế 

• Các tài liệu có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của 
Doanh nghiệp 

Trường hợp Doanh nghiệp có sử dụng phần mềm kế toán thì 
cung cấp cả file mềm. 

Đối với những thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung 
thanh tra thuế, Doanh nghiệp có quyền từ chối cung cấp. 
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Bước 3: Công bố Quyết định thanh tra và tiến 
hành thanh tra tại trụ sở Doanh nghiệp 

Chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày ban hành 
quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách 
nhiệm công bố quyết định thanh tra với Doanh nghiệp 
được thanh tra. 

Doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau trong quá trình 
Cơ quan Thuế tiến hành thanh tra tại trụ sở Doanh 
nghiệp: 

Thời hạn thanh tra 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 
nơi được thanh tra. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, 
cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì 

chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước khi kết thúc thời hạn 
thanh tra theo quyết định, Trưởng đoàn thanh tra phải báo 
cáo lãnh đạo bộ phận thanh tra để trình người ban hành 
Quyết định thanh tra để gia hạn thời gian thanh tra. 

Quyết định gia hạn thời gian thanh tra chỉ được gia hạn một 
lần, dưới hình thức Quyết định. Thời gian của quyết định 
thanh tra và quyết định gia hạn thanh tra không quá thời hạn 
quy định có thể kéo dài cho một cuộc thanh tra phức tạp. 

Giải trình trong quá trình thanh tra thuế: 

Trong quá trình thanh tra thuế, Cơ quan Thuế có thể: 

• Kiểm kê tài sản của Doanh nghiệp trong phạm vi nội dung 
của Quyết định thanh tra thuế. 

• Yêu cầu nhân viên chuyên trách của Doanh nghiệp giải 
trình. Việc giải trình có thể bằng lời hoặc bằng văn bản. 

• Ghi âm giải trình của nhân viên chuyên trách/đại diện 
trước pháp luật của Doanh nghiệp về hồ sơ, tài liệu chứng 
minh nghĩa vụ thuế của Doanh nghiệp. 

• Lập biên bản thu giữ tài liệu của Doanh nghiệp để giám 
định, nếu cần thiết. 

Cơ quan ban 

hành Quyết định 

thanh tra thuế 

Thời hạn thanh tra thuế (*) 

Trường hợp  

thông thường 

Trường hợp 

phức tạp 

Tổng Cục Thuế 45 ngày làm việc 70 ngày làm việc 

Cục thuế,  

Chi Cục thuế 30 ngày làm việc 45 ngày làm việc 

Trình tự, thủ tục thanh tra thuế tại  
trụ sở Doanh nghiệp 
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Bước 4: Kết thúc thanh tra 

Biên bản thanh tra được lập theo mẫu và được ký trong 
thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc 
thanh tra. 

Doanh nghiệp được quyền nhận Biên bản thanh tra 
thuế, yêu cầu Đoàn thanh tra giải thích nội dung Biên 
bản thanh tra thuế và bảo lưu ý kiến trong Biên bản 
thanh tra thuế. 

Khi kết thúc thanh tra, trường hợp Doanh nghiệp không 
ký Biên bản thanh tra thuế thì chậm nhất trong 05 (năm) 
ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai biên bản 
thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải lập biên bản xử 
phạt vi phạm hành chính, báo cáo lãnh đạo bộ phận 
thanh tra trình người ban hành Quyết định thanh tra ban 
hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, đồng thời 
thông báo yêu cầu người nộp thuế ký biên bản thanh tra.  

Nếu Doanh nghiệp vẫn không ký biên bản thanh tra thì 
trong thời hạn tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày làm 
việc, kể từ ngày công bố công khai biên bản thanh tra, 
Thủ trưởng cơ quan thuế ban hành Quyết định xử lý truy 
thu thuế; xử phạt vi phạm hành chính về thuế và kết luận 
thanh tra thuế theo nội dung biên bản thanh tra. 

Bước 5: Báo cáo kết quả thanh tra 

Chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc 
thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo kết quả thanh 
tra với lãnh đạo bộ phận thanh tra để trình người ban hành 
Quyết định thanh tra. 

Bước 6: Kết luận thanh tra và Quyết định xử lý về 
thuế, xử phạt vi phạm hành chính 

Chậm nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải 
ban hành văn bản kết luận thanh tra; trừ trường hợp nội dung 
kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền. 

 

Trình tự, thủ tục thanh tra thuế tại  
trụ sở Doanh nghiệp 
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Quyền khiếu nại của Doanh 
nghiệp 

Các rủi ro mà Doanh nghiệp có 
thể gặp phải khi bị thanh tra 
thuế 

Biện pháp phòng ngừa và giảm 
thiểu rủi ro cần tiến hành trước 
khi bị thanh tra thuế 

Doanh nghiệp có quyền khiếu nại đối 
với các Quyết định hành chính của Cơ 
quan Thuế như:  

1. Quyết định ấn định thuế 

2. Thông báo nộp thuế 

3. Quyết định xử phạt hành chính đối 
với hành vi vi phạm pháp luật thuế 

4. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính thuế 

5. Kết luận thanh tra thuế 

6. Quyết định giải quyết khiếu nại. 

Doanh nghiệp có quyền khiếu nại đối 
với các hành vi hành chính của Cơ quan 
Thuế, công chức quản lý thuế, người 
được giao nhiệm vụ trong công tác quản 
lý thuế khi có căn cứ cho rằng hành vi đó 
là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi 
ích hợp pháp của mình.  

Việc khiếu nại của Doanh nghiệp có thể 
tham chiếu tới Luật Khiếu nại số 
02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 
2011. 

• Bị công bố thông tin vi phạm hành 
chính về thuế trên trang thông tin 
điện tử hoặc báo. 

• Phạt hành chính do vi phạm thủ tục 
về thuế, ví dụ như kê khai sai, không 
nộp hoặc chậm nộp tờ khai thuế. 

• Phải nộp đủ số thuế bị phát hiện tăng 
thêm. 

• Bị phạt chậm nộp tiền thuế ở mức 
0,05% - 0,07%/ngày (tương đương 
23,75% - 25,55%/năm). 

• Bị phạt thêm từ 10% - 20% số tiền thuế 
thiếu. 

• Phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn 
đối với hành vi trốn thuế, gian lận 
thuế. Tùy theo từng trường hợp cụ 
thể, người đại diện trước pháp luật và 
các cá nhân liên quan (như Giám đốc 
Tài chính, Kế toán Trưởng, Phụ trách 
Kế toán) có thể bị truy tố trách nhiệm 
hình sự nếu số tiền thuế trốn thuế 
được xác định là từ 100 triệu đồng trở 
lên theo Bộ Luật Hình sự hiện hành. 

Định kỳ soát xét lại hồ sơ kê khai thuế và 
thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh tờ 
khai thuế trong trường hợp tự phát hiện 
ra các sai sót. Việc kê khai bổ sung này 
phải được thực hiện trước khi Cơ quan 
thuế ra quyết định thanh tra thuế. 

Cập nhật hồ sơ chứng minh giá thị 
trường hàng năm theo quy định Bộ Tài 
chính về xác định giá thị trường trong 
giao dịch kinh doanh giữa các bên có 
quan hệ liên kết. 

Trao đổi thông tin thường xuyên với các 
nhà tư vấn thuế chuyên nghiệp của 
Grant Thornton (Việt Nam) trong trường 
hợp Doanh nghiệp cần sự trợ giúp trong 
việc soát xét hồ sơ khai thuế, hồ sơ 
chứng minh giá thị trường hay tham gia 
giải trình với Cơ quan Thuế. 
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Liên hệ 

Các thông tin trong Bản tin này được trích 
dẫn, tổng hợp từ các văn bản quy phạm pháp 
luật về thuế có hiệu lực đến thời điểm phát 
hành Bản tin. Với nỗ lực và sự chuyên 
nghiệp, Grant Thornton (Việt Nam) tin tưởng 
vào nội dung của Bản tin này là hữu ích đối 
với Doanh nghiệp. Tuy nhiên, 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. 

Xin liên hệ với các chuyên gia tư vấn thuế 
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). 
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