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Trong các cuộc thanh tra thuế gần đây, Cơ quan 
thuế ngày càng có xu hướng công bố một cách 
rộng rãi kết quả thanh tra thuế của Doanh nghiệp 
tới các cơ quan thông tin đại chúng. Việc công 
khai này có tác động tích cực trong việc minh 
bạch thông tin thanh tra . Tuy nhiên, xét về góc độ 
doanh nghiệp, việc công khai thông tin kết quả 
thanh tra có thể mang lại những tác động không 
mong muốn tới hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Doanh nghiệp.  

Trong bản tin nhanh này, Grant Thornton Việt 
Nam cung cấp tới Quý Doanh nghiệp một số cơ 
sở pháp lý về công khai kết luận thanh tra thuế 
mà Tổng Cục thuế/Bộ Tài chính mới công bố và 
một vài khuyến nghị như sau: 

Một số quy định đáng lưu ý pháp luật về công 
khai kết luận thanh tra thuế của Doanh nghiệp 

Theo Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 
tháng 11 năm 2010 của Quốc hội quy định về công 
khai kết luận thanh tra như sau: 

1. Kết luận thanh tra phải được công khai trong 
thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận 
thanh tra. Người ra quyết định thanh tra có 
trách nhiệm thực hiện việc công khai kết 
luận thanh tra, trừ trường hợp pháp luật có 
quy định khác.  

2. Hình thức công khai kết luận thanh tra bao 
gồm: 

• Công bố tại cuộc họp với thành phần bao 
gồm người ra quyết định thanh tra, Đoàn 
thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức họp 
báo; 

• Thông báo trên phương tiện thông tin đại 
chúng; 

• Đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan 
thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực 
hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 
hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; 

• Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ 
chức là đối tượng thanh tra; 

• Cung cấp theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan. 

Tác động tới Doanh nghiệp khi kết luận thanh 

tra thuế được công khai trên các phương tiện 

thông tin đại chúng 

1. Các điều chỉnh thuế và các sai phạm thuế nếu 
có bị công bố rộng rãi trên báo chí. 

2. Phản ứng tiêu cực của người tiêu dùng khi sử 
dụng sản phẩm của Doanh nghiệp có kết luận 
thanh tra thuế với nhiều sai phạm, đặc biệt 
liên quan đến vấn đề nhạy cảm như chuyển 
giá khi mà nguồn thông tin công bố có thể 
chưa đầy đủ. 

3. Uy tín kinh doanh, giá trị thương hiệu gây 
dựng từ lâu của Doanh nghiệp bị tác động 
mạnh. 

4. Mất nhiều thời gian để xử lý, cải chính thông 
tin, nếu có. 

Các khuyến nghị của Grant Thornton Việt Nam 

Nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực tới hoạt 

động của Doanh nghiệp, Grant Thornton Việt 

Nam khuyến nghị các Doanh nghiệp: 

1. Định kỳ tiến hành đối chiếu số liệu với nhà 
cung cấp, khách hàng và rà soát việc tuân thủ 
các quy trình kinh doanh nội bộ để đảm bảo 
các quy trình này vẫn hoạt động đúng mục 
tiêu quản lý đề ra. 

2. Thường xuyên yêu cầu soát xét độc lập đối 
với hồ sơ, hóa đơn, chứng từ của các giao dịch 
kinh doanh để đảm bảo rằng các nghĩa vụ 
thuế đã được xác định phù hợp cũng như rủi 
ro tiềm tàng nếu có. 

3. Luôn lưu giữ tài liệu phân tích giá thị trường 
để có cơ sở chứng minh việc tuân thủ với quy 
định về xác định giá thị trường nhằm tránh 
việc vi phạm các quy định về chuyển giá. Cơ 
quan thuế Việt Nam đang đặc biệt quan tâm 
đến vấn đề chuyển giá của các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài. 

4. Tuân thủ tối đa các quy định của pháp luật 
thuế, kế toán và các quy định có liên quan 
như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. 

Xin vui lòng liên hệ với các chuyên gia của Grant 
Thornton Việt Nam nếu Doanh nghiệp cần hỗ 
trợ thêm. 
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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. 
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