
Tổng Cục thuế yêu cầu tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra thuế năm 2016 
 
Tháng 5 năm 2016 

Tổng Cục thuế vừa công bố kêt quả thực hiện công tác thanh, tra kiểm tra Quý 1/2016 với kết quả như 
sau:  

• Số lượng doanh nghiệp bị thực hiện thanh tra, kiểm tra: 8.034 doanh nghiệp, đạt 8,96% kế hoạch thanh 
tra, nhiệm vụ kiểm tra (8.034DN/89.650DN).  

• Tổng số tiền thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là: 2.332,5 tỷ đồng, bằng 140,4% so với 3 tháng đầu 
năm 2015. Trong đó:  

o Truy thu: 1.622,5 tỷ đồng;  

o Truy hoàn: 166,1 tỷ đồng;  

o Phạt: 488 tỷ đồng;  

o Số thuế điều chỉnh tăng thu qua kiểm tra tại trụ sở Cơ quan thuế: 55,9 tỷ đồng;  

o Giảm lỗ: 4.518,4 tỷ đồng;  

o Giảm khấu trừ: 101,5 tỷ đồng. 

Theo đó, Tổng Cục thuế yêu cầu các Cục thuế địa phương cần khẩn trương thực hiện trong năm 2016 
như sau: 

1. Khi tiến hành thanh tra, kiểm tra cần tiến hành vận dụng linh hoạt các hình thức đã quy định tại Luật 
Thanh tra, Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao năng suất và hiệu quả 
công tác thanh tra, kiểm tra nhằm khai thác tăng thu cho NSNN. 

2. Chú trọng công tác đôn đốc thu nộp số tiền nợ đọng, số tiền tăng thu sau thanh tra, kiềm tra vào ngân 
sách nhà nước kịp thời theo quy định.   
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Thêm vào đó, Tổng Cục thuế cũng có văn bản riêng chỉ đạo các Cục thuế địa phương với điểm đang lưu 
ý như sau: 

1. Thực hiện xử phạt nghiêm đối với các doanh nghiệp nộp chậm, không nộp Tờ khai quyết toán thuế 
TNDN năm 2015 theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. 

2. Lập danh sách những doanh nghiệp phải tính tiền chậm nộp do nộp số thuế tạm nộp quý thấp hơn 
80% số thuế TNDN phải nộp quyết toán năm 2015 để đưa vào diện phải theo dõi, đôn đốc trong năm 
2016. Vấn đề này cũng đã được nêu tại Bản tin của Grant Thornton Việt Nam trong tháng 11 năm 2015 
về “Lưu ý rủi ro về thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp và chuyển giá đối với các Doanh nghiệp có năm 
tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm”. 

3. Lập Danh sách Doanh nghiệp đang hoạt động có phát sinh dự kiến số thuế TNDN tạm nộp hàng quý  
để thực hiện rà soát, đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp tạm nộp thuế TNDN đúng với phát sinh thực tế 
nhằm đảm bảo kịp thời huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Lưu ý: 

o Căn cứ vào các tờ khai thuế đã nộp năm liền kề, quý tương ứng của người nộp thuế để ước tính số 
thuế TNDN quý: Ngay sau ngày khóa sổ (10/5; 10/8; 10/11; 10/2). 

o Công thức xác định số thuế TNDN tạm nộp quý: Thuế TNDN tạm nộp quý = (Doanh thu thuế 
GTGT quý X Thuế TNDN phải nộp năm trước liền kề) / Doanh thu thuế GTGT năm trước liền kề. 

o Trường hợp không chênh lệch hoặc số đã nộp lớn hơn: Cơ quan Thuế không đôn đốc người nộp 
thuế nộp thuế TNDN tạm nộp quý. 

o Trường hợp số đã tạm nộp nhỏ hơn hoặc người nộp thuế chưa nộp thuế TNDN tạm nộp quý: Cơ 
quan Thuế thực hiện trao đổi, hướng dẫn, yêu cầu, đôn đốc người nộp thuế nộp đúng số thuế 
TNDN tạm nộp quý thực tế phát sinh. 

Xin vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn thuế của Grant Thornton Việt Nam nếu Quý Doanh 
nghiệp quan tâm tới việc kiểm soát rủi ro thuế trước khi bị thanh tra, kiểm tra thuế hay hỗ trợ trong quá 
trình kiểm tra, thanh tra thuế. 
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