Doanh nghiệp của bạn
đã được thanh tra thuế
trong năm 2017 chưa?
Tháng 5/2017

Nội dung
Trong bản tin tháng này, Grant Thornton Việt Nam cập nhật về kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2017 của Tổng Cục
Thuế (“TCT”) để Quý Doanh nghiệp tham khảo. TCT tập trung vào công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT, thanh
tra thuế toàn diện tại trụ sở của các Doanh nghiệp và các Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ. Các điểm
đáng lưu ý về kế hoạch này như sau:

1.
Thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT

2.
Thanh tra, kiểm tra thuế toàn diện tại trụ sở
các Doanh nghiệp trong năm 2017

3.
Tổng Cục thuế chỉ đạo thanh tra các Doanh
nghiệp đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ
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1.Thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT
Trong 3 tháng đầu năm 2017, Cơ quan thuế đã ban hành 1.075
quyết định hoàn thuế đồng thời truy hoàn nhiều khoản thuế và xử
phạt hành chính. Tuy nhiên, TCT cho rằng số quyết định thanh tra,
kiểm tra sau hoàn đạt tỷ lệ thấp (3%) so với tổng số quyết định
hoàn phát sinh và nhiều Cục thuế chưa triển khai thanh tra, kiểm tra
sau hoàn thuế GTGT đối với các quyết định phát sinh năm 2017. Từ
đó, TCT chỉ đạo các Cục thuế địa phương phải đảm bảo đạt tỷ lệ
thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT tối thiểu 20% số quyết định
hoàn phát sinh trong năm.

3%

số quyết định thanh tra, kiểm tra sau
hoàn

20%
đảm bảo đạt tỷ lệ thanh tra, kiểm tra sau
hoàn thuế GTGT tối thiểu 20% số quyết định
hoàn phát sinh trong năm.
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2. Thanh tra, kiểm tra thuế toàn diện tại trụ sở các
Doanh nghiệp trong năm 2017
TCT yêu cầu các Cục Thuế phấn đấu thực hiện thanh tra, kiểm tra
tại doanh nghiệp đạt tỷ lệ tối thiểu 18% số doanh nghiệp đang
hoạt động. Trong đó, tập trung thanh tra người nộp thuế có dấu
hiệu rủi ro cao về thuế, hoàn thuế, về sử dụng hóa đơn, chứng từ
bất hợp pháp, về ưu đãi thuế, các doanh nghiệp khai thác tài
nguyên, khoáng sản có rủi ro cao về thuế tài nguyên, các doanh
nghiệp khai thác, mua bán cát, sỏi xây dựng, thương mại điện tử,
kinh doanh qua mạng.
Trong Quý 1/2017, Cơ quan thuế cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm
tra 25 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Qua đó đã truy
thu, truy hoàn và phạt 150,5 tỉ đồng, giảm lỗ 180 tỉ đồng, và điều
chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 139 tỉ đồng.
Để đáp ứng yêu cầu của các Đoàn thanh tra thuế, Grant
Thornton khuyến nghị các Doanh nghiệp thực hiện soát xét
hệ thống sổ sách kế toán, tờ khai thuế và các tài liệu chứng
minh nghĩa vụ thuế của mình đã kê đúng, kê đủ và đảm bảo
có hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết để xuất trình cho
đoàn thanh tra thuế ngay khi được yêu cầu.
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2. Thanh tra, kiểm tra thuế toàn diện tại trụ sở các
Doanh nghiệp trong năm 2017
TCT cũng công bố kết quả thanh tra tại các doanh nghiệp trên cả nước với kết quả truy thu thuế và xử phạt rất cao cho giai đoạn từ ngày
1/1/2017 đến 5/4/2017 qua bảng tổng hợp kết quả xử lý khi thanh tra thuế tại một số địa phương chủ yếu như sau (Đơn vị tính: VNĐ):
Tỉnh/Thành phố

Tổng số thuế truy thu, truy hoàn và tiền phạt

Tăng/giảm lỗ

Tăng/giảm khấu trừ

Thanh tra

Kiểm tra

Thanh tra

Kiểm tra

Thanh tra

Kiểm tra

114,771,000,000

162,495,351,000

125,300,000,000

2,262,337,521

612,356,128

4,769,000,000

Hải Phòng (17 quyết định xử lý)

67,661,000,000

8,613,989,285

-

16,256,000,000

709,847,411

39,340,859

Hải Dương (1 quyết định xử lý)

11,691,592,793

7,007,131,277

165,754,292

4,181,790,082

-

904,904,916

Hưng Yên (7 quyết định xử lý)

1,976,959,058

15,517,770,042

1,372,591,191

471,647,323

128,422,320

1,358,982,295

Thái Nguyên (11 quyết định xử lý)

26,211,828,476

2,312,780,407

24,356,000,000

28,045,265

-

42,050,479

Vĩnh Phúc (4 quyết định xử lý)

49,957,661,864

19,423,306,650

2,214,183,730

672,800,927

-

245,304,958

Bắc Ninh (3 quyết định xử lý)

12,973,886,833

43,610,930,728

187,294,376

25,453,000,000

-

1,118,138,796

Quảng Ninh (16 quyết định xử lý)

21,634,431,067

25,146,255,301

31,058,000,000

19,488,000,000

152,416,896

5,898,224,165

167,151,208,625

292,212,603,613

1,423,000,000,000

767,350,000,000

19,775,000,000

52,627,000,000

Bình Dương (8 quyết định xử lý)

53,064,885,639

29,561,093,051

222,980,000,000

23,404,000,000

106,020,510

1,888,217,605

Đồng Nai (22 quyết định xử lý)

117,081,000,000

11,276,300,558

2,184,959,104

10,440,000,000

-

274,112,126

39,451,533,933

13,966,552,513

59,032,000,000

5,411,484,483

105,126,227

2,983,126,255

Hà Nội (18 quyết định xử lý)

Hồ Chí Minh (211 quyết định xử lý)

Bà Rịa - Vũng Tàu (11 quyết định xử lý)
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3. Tổng Cục thuế chỉ đạo thanh tra các Doanh nghiệp
đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ
TCT yêu cầu các Cục thuế địa phương thực hiện:
•

Làm việc với các cơ quan có liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Sở Công Thương) để rà soát và xác định các thương hiệu bán lẻ
trên địa bàn và xác định chủ sở hữu của thương hiệu. Trên cơ sở
đó, các Cục Thuế phân tích, đánh giá rủi ro về thuế để lựa chọn
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện kê khai, quyết
toán thuế TNDN tại địa bàn quản lý và đề xuất bổ sung kế hoạch
thanh tra năm 2017 với số lượng tối thiểu bằng số phòng Thanh
tra của Cục Thuế.

•

Thực hiện thanh tra tại doanh nghiệp sau khi được Tổng Cục
Thuế điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2017 và báo
cáo kết quả thanh tra trước ngày 31/07/2017.

•

Nội dung thanh tra: Thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế
Nhà thầu,…với thời kỳ thanh tra 5 năm (2012-2016).

•

Thu thập thông tin của người nộp thuế và phân tích rủi ro trước
khi thanh tra thuế.

Grant Thornton sẵn sàng chia sẻ thêm thông tin với Quý Doanh
nghiệp về các hạng mục bị tập trung thanh tra bởi Cơ quan thuế
trong quá trình thanh tra khi được yêu cầu.
Grant Thornton cũng đã phát hành Bản tin tháng 11/2014 về chủ đề
“Thanh tra thuế tại Việt Nam – Những điều Doanh nghiệp
cần biết”, Bản tin tháng 08/2015 về chủ đề “Quy chế giải quyết
đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp” Bản tin tháng 10/2016
về chủ đề “5 cách để có được chiến lược thuế và chính sách
quản trị thuế tốt”. Các Bản tin này đưa ra nhiều giải pháp hữu ích
giúp các Doanh nghiệp bảo vệ quyền của người nộp thuế trong quá
trình thanh tra thuế và kiểm soát các rủi ro thuế trong khuôn khổ
của pháp luật Việt Nam.
Vui lòng liên hệ với các chuyên gia của Grant Thornton nếu
quý Doanh nghiệp cần sự tư vấn và hỗ trợ trong quá trình
thanh tra, kiểm tra thuế của Doanh nghiệp, soát xét hồ sơ
trước thanh tra thuế, chuyển giá hay điều chỉnh giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
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Liên hệ
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.

Để tải xuống, xin vui lòng truy cập website

www.grantthornton.com.vn

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.
Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tầng 14, tòa nhà Pearl Plaza
561A Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
T + 84 8 3910 9100
F + 84 8 3910 9101

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 18, Tháp quốc tế Hòa Bình ,106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy
Hà Nội, Việt Nam
T + 84 4 3850 1686
F + 84 4 3850 1688
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Giám đốc tư vấn thuế, VP Hồ Chí Minh

D +84 4 3850 1680
E Kaoru.Okata@vn.gt.com

D +84 4 3850 1684
E Long.Pham@vn.gt.com

D +84 8 3910 9235
E Valerie.Teo@vn.gt.com

Trần Nguyễn Mộng Vân

Trần Hồng Mỹ

Tomohiro Norioka

Giám đốc Tư vấn thuế, VP Hồ Chí Minh

Giám đốc Tư vấn thuế, VP Hồ Chí Minh
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