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Giới thiệu chương trình và diễn giả

Nguyễn Thị Loan

(Kế toán quản trị Úc, Kế toán thuế Việt Nam）

- 2008 tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân

- 2008～2015 Trưởng bộ phận tư vấn kế toán, thuế tại Hà Nội của công ty tư

vấn kế toán, thuế của Nhật, chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý hoạt động

tư vấn kế toán, thuế cho hơn 120 khách hàng

- Tham gia đầu tư vào Công ty Manabox Việt Nam và trở thành giám đốc tư

vấn từ năm 2015, phụ trách điều hành mảng tư vấn doanh nghiệp, phát triển

mạng đào tạo nguồn nhân lực.

- Thành lập Gonnapass – website tự học, tự ôn thi chứng chỉ kế toán, thuế

đầu tiên tại Việt Nam

※ Giảng viên môn thuế - F6, chứng chỉ kế toán viên công chứng của Anh 

Quốc (ACCA)



Nguyễn Việt Anh   (MBA, CTA, 
CPA)

- Tốt nghiệp Học viện tài chính.

- Hơn 10 năm kinh nghiệm tư
vấn kế toán, thuế cho doanh
nghiệp Nhật.

- Thủ khoa chứng chỉ Đại lý
Thuế năm 2016

- Giảng viên của các khóa Kế
toán, Đại lý thuế

- Hiện đang là Giám đốc điều
hành tại Manabox Việt Nam



MBA Nguyễn Việt Anh – CPA, 
CTA

Xác định kết quả kinh doanh

Tính lợi nhuận trong kỳ Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy trình mua hàng

Phát sinh Chi phí mua tài
sản, mua hàng hóa, dịch vụ

Thuế GTGT đầu vào
Thuế nhập khẩu, 
thuế TTĐB, thuế
GTGT nhập khẩu

Quy trình nhân sự, tiền lương

Phát sinh Chi phí nhân công Thuế thu nhập cá nhân (PIT)

Quy trình bán hàng

Phát sinh doanh thu
Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế GTGT đầu ra
Thuế xuất khẩu

Thuế là một khoản

thu nhập được

chuyển giao bắt

buộc từ các thể

nhân và pháp nhân

cho Nhà nước nhằm
1. Chi vận hành bộ máy 

quản lý Nhà nước

2. Chi cho các hạng mục 

phúc lợi, an sinh xã hội

3. Được sử dụng như 

một công cụ quản lý kinh 

tế, xã hội vĩ mô.

I. Tổng quan về hệ thống thuế VN



I. Tổng quan về hệ thống thuế Việt Nam
Tình hình thu NSNN 2019-2022

Chỉ tiêu

2019 2020 2021 2022 dự toán

Tỷ đồng Tỷ trọng (%) Tỷ đồng Tỷ trọng (%) Tỷ đồng Tỷ trọng (%) Tỷ đồng Tỷ trọng (%)

TỔNG THU NSNN 1,551,074 100% 1,507,846 100% 1,365,530 100% 1,411,702 100%

Thu nội địa 1,273,884 82% 1,290,893 86% 1,133,200 83% 1,176,702 83%

Thu từ khu vực DN nhà nước 164,975 11% 148,209 10% 153,325 11% 154,000 11%

Thu từ khu vực DN FDI 210,245 14% 206,088 14% 199,225 15% 205,931 15%

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 238,317 15% 247,104 16% 244,081 18% 252,722 18%

Thuế thu nhập cá nhân 109,401 7% 115,213 8% 113,442 8% 118,075 8%

Thuế bảo vệ môi trường 63,075 4% 60,631 4% 54,911 4% 59,670 4%

Các loại phí, lệ phí 81,189 5% 69,921 5% 64,895 5% 69,100 5%

Các khoản thu về nhà, đất 192,300 12% 215,605 14% 172,247 13% 162,610 12%

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 33,908 2% 36,709 2% 32,500 2% 34,300 2%

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 6,828 0% 6,063 0% 5,715 0% 4,620 0%

Thu khác ngân sách 37,634 2% 42,763 3% 26,382 2% 22,319 2%

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 1,563 0% 1,595 0% 1,377 0% 955 0%

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, 
chênh lệch thu, chi của Ngân hàng nhà nước 134,449 9% 140,992 9% 65,100 5% 92,400 7%

Thu từ dầu thô 56,251 4% 34,598 2% 35,200 3% 28,200 2%

Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 347,319 22% 314,578 21% 335,000 25% 352,000 25%

- Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 248,634 16% 235,825 16% 248,389 18% 259,479 18%

- Thuế xuất khẩu 8,555 1% 7,395 0% 7,002 1% 7,200 1%

- Thuế nhập khẩu 54,946 4% 44,066 3% 52,279 4% 56,900 4%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu 33,795 2% 23,626 2% 26,184 2% 27,200 2%

- Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập 
khẩu 1,389 0% 1,676 0% 1,104 0% 1,170 0%

- Thu khác 0% 1,990 0% 42 0% 51 0%

Hoàn thuế giá trị gia tăng -133,068 -9% -137,048 -9% -146,000 -11% -153,000 -11%

Thu viện trợ 6,688 0% 4,825 0% 8,130 1% 7,800 1%



I. Tổng quan về thuế
Một số nguyên tắc quản lý thuế cần lưu ý

❖ Người nộp thuế tự kê khai, tự nộp thuế và tự chịu trách
nhiệm

❖ Nguyên tắc khấu trừ tại nguồn/ thu thuế gián tiếp

Ví dụ: thuế TNCN, thuế nhà thầu, thuế GTGT,…

❖ Nguyên tắc áp dụng giá thị trường và ấn định thuế

Trường hợp người nộp thuế kê khai và tính thuế không
dựa trên cơ sở giá thị trường làm giảm số thuế phải nộp vào
ngân sách nhà nước thì cơ quan thuế có quyền ấn định thuế
(Ví dụ: xác định giá thị trường cho giao dịch liên kết trong
quy định về chống chuyển giá)

❖ Nguyên tắc thuế không trùng thuế

Ví dụ: Lợi nhuận được chia, cổ tức nhận được sau khi đã
nộp thuế TNDN là thu nhập miễn thuế TNDN của nhà đầu
tư.



Văn bản pháp lý về thuế TNDN
Nguồn: https://gonnapass.com/cac-van-ban-phap-luat-ve-thue-moi-nhat/

https://gonnapass.com/cac-van-ban-phap-luat-ve-thue-moi-nhat/


Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức
hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh
nghiệp)

II. Thuế TNDN
1. Người nộp thuế TNDN



DN được
thành lập
theo Luật
DN, luật
đầu tư, 
Luật tổ

chức tín
dụng, Luật
bảo hiểm, 
Dầu khí, 
Chứng
khoán

Đơn vị sự
nghiệp

công lập, 
ngoài công

lập có
hoạt động

SXKD

Tổ chức
được

thành lập
theo Luật
hợp tác xã

Tổ chức
thành lập
theo quy
định của
pháp luật

nước
ngoài có, 

hoặc 
không có 

cơ sở
thường

trú tại VN

Lưu ý: Tổ chức nước ngoài SXKD tại VN không theo Luật đầu tư, Luật DN có
thu nhập phát sinh tại VN nộp thuế TNDN theo hướng dẫn riêng (thuế nhà
thầu nước ngoài).

II. Thuế TNDN
1. Người nộp thuế TNDN



II. Thuế TNDN
2. Kỳ thuế 

TNDN

Quy định chung: Kỳ tính thuế được xác định theo năm tài chính 
của doanh nghiệp

TH đặc biệt: Ký tính thuế năm đầu tiên hoặc năm cuối cùng
không vượt quá 15 tháng

Trường hợp DN chuyển đổi năm tài chính, thì kỳ tính thuế của
năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng

Lưu ý về thời điểm bắt đầu kỳ tính thuế đầu tiên (Công văn 233/CT-TTHT)



II. Thuế TNDN
3. Thông tin về quản lý, kê khai và nộp thuế TNDN

I. Thời hạn kê khai, nộp thuế?

II. Hồ sơ quyết toán thuế TNDN?

III. Địa điểm nộp hồ sơ?



II. Thuế TNDN
3.1. Quản lý, kê khai và nộp thuế TNDN theo TT80

Quyết toán khi giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

Khai quyết toán khi 
doanh nghiệp chấm dứt 
hoạt động, chuyển đổi
loại hình doanh
nghiệp…

Chậm nhất ngày thứ 45 
kể từ ngày xảy ra sự
kiện

Khai quyết toán năm

Khai quyết toán theo 
năm tài chính

Chậm nhất ngày cuối
cùng tháng thứ 3 kể từ
ngày kết thúc năm
dương lịch hoặc năm tài
chính

Tạm nộp quý

3 quý đầu năm không
thấp hơn 75% phải nộp 
theo quyết toán

Lưu ý tiền chậm nộp
(*)

(*) Dự kiến? Bất cập



Dự thảo Nghị định
Tờ trình Dự thảo

Thực hiện quy định nêu trên thì đến thời hạn tạm nộp thuế TNDN của quý 3 doanh nghiệp cần
ước tính số thuế TNDN phải nộp của cả năm làm cơ sở để xác định số thuế tạm nộp của 3 quý
đầu năm (thời hạn này là ngày 30 tháng 10 hằng năm đối với doanh nghiệp có năm tài chính
trùng với năm dương lịch). Việc yêu cầu doanh nghiệp ước số thuế phải nộp cả năm trong
khi còn 2 tháng mới kết thúc năm là chưa hợp lý về mặt thời điểm nên chưa thực sự tạo
thuận lợi cho người nộp thuế

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được

thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải

nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng

của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày nộp số thuế

còn thiếu vào ngân sách nhà nước.



II. Thuế TNDN
3.2. Quản lý, kê khai và nộp thuế TNDN

Tờ khai QTT TNDN (mẫu
03/TNDN)

❑Phụ lục kết quả hoạt động
SXKD

❑Phụ lục chuyển lỗ

❑Phụ lục thuế TNDN được ưu
đãi

❑Phụ lục thuế TNDN đã nộp 
ở nước ngoài

❑Phụ lục thuế TNDN hoạt
động CN BĐS

❑Phụ lục trích lập quỹ KHCN

❑Phụ lục phân bổ thuế TNDN 
cho địa phương

❑Phụ lục bảng kê chứng từ
nộp thuế TNDN tạm nộp của
hoạt động CN BĐS thu tiền
theo tiến độ chưa bàn giao

❑Phụ lục giảm thuế theo
Nghị quyết 406/NQ-
UBTVQH15

Báo cáo tài chính

❑Báo cáo tài chính năm

❑Báo cáo tài chính đến thời
điểm chấp dứt hoạt động
hoặc tổ chức lại doanh
nghiệp

Tờ khai giao dịch liên kết

❑Phụ lục I: Thông tin về
quan hệ liên kết và giao dịch
liên kết

❑Phụ lục II: Danh mục các
thông tin, tài liệu cần cung
cấp tại hồ sơ quốc gia

❑Phụ lục III: Danh mục các
thông tin, tài liệu cần cung
cấp tại hồ sơ toan cầu



Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNDN

II. Thuế TNDN
3.2. Quản lý, kê khai và nộp thuế TNDN theo TT80



II. Thuế TNDN
3.2. Chuẩn bị kê khai và nộp thuế TNDN

❑Excel File (Bàn giao, chi tiết…)

❑Nguyên tắc lập File

Nguồn số liệu

❑Cần được kiểm toán nếu bắt buộc

❑https://gonnapass.com/cac-truong-hop-bat-buoc-phai-kiem-
toan-hinh-phat-neu-khong-nop-bctc-da-kiem-toan-ra-sao/

Báo cáo tài chính

❑Tham khảo dịch vụ

Thông tin về giao dịch liên kết



II. Thuế TNDN
3.2. Chuẩn bị kê khai và nộp thuế TNDN

❑Thiết lập công thức

❑Lưu file tham chiếu

❑Lưu file dữ liệu bổ sung

Nguồn số liệu



II. Thuế TNDN
3.2. Chuẩn bị kê khai và nộp thuế TNDN

❑Cần được kiểm toán nếu bắt
buộc (Công văn 5236/TCT-
KK)

❑https://gonnapass.com/cac-
truong-hop-bat-buoc-phai-
kiem-toan-hinh-phat-neu-
khong-nop-bctc-da-kiem-
toan-ra-sao/

Báo cáo tài chính



II. Thuế TNDN
3.2. Chuẩn bị kê khai 

và nộp thuế TNDN

❑Nhận diện đối tượng áp dụng

❑Nhận diện đối tượng miễn trừ

❑Tiến hành các bước tuân thủ

Giao dịch liên kết



3.2. Phân bổ, nơi nộp tiền hoạt động CN BĐS

• Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

oĐiểm e, khoản 4, điểm b khoản 6 Điều 8

oĐiểm a, khoản 6 Điều 11

• Thông tư 80/2021/TT-BTC

o điểm b khoản 1,2,3 Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC

• Tạm nộp hàng quý và quyết toán cho từng tỉnh = 1% x DTTT 

• Cuối năm quyết toán tại trụ sở chính, bù trừ số thuế tạm nộp 
với số thuế phải nộp của từng tình

o Mẫu 03/TNDN

o Mẫu 03-8A/TNDN



----------------------------------------------------

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

+ Các khoản điều chỉnh tăng TNCT

- Các khoản điều chỉnh giảm TNCT

= TNCT

※ Khi quyết toán thuế TNDN, Thu nhập chịu thuế (TNCT) được
xác định theo phương pháp gián tiếp như sau:

II. Thuế TNDN
4. Quyết toán thuế TNDN



II. Thuế TNDN
4. Phương trình tính thuế TNDN

TNCT = (Doanh thu – Chi phí được trừ)  +  Các khoản TN khác

Thuế TNDN =  [Thu nhập tính thuế (TNTT) – Quỹ KHCN] x Thuế suất

TNTT = TN chịu thuế (TNCT) – TN được miễn thuế - Lỗ được kết chuyển



II. Thuế TNDN
5. Một số lỗi sai thường gặp đối với LNKTTT

※ Mức độ rủi ro đảnh giá theo bản chất, mức độ ảnh hưởng và khả năng bị cơ quan 

thuế chỉ ra:  H: rủi ro cao; M: Rủi ro trung bình; L: Rủi ro thấp

Chỉ tiêu

Mức độ rủi ro

Sản xuất
Dịch vụ/ 

Thương mại
IT

Doanh thu

(DT)

Thời điểm ghi nhận doanh thu H H L

Giảm trừ DT L M-H L

Giá vốn

Nguyên vật liệu H N/A N/A

Tiền lương, thưởng của người NN H H H

Tiền lương, thưởng của người VN M H H

Chi phí khấu hao H L L

Chi phí bán 

hàng

Chi quảng cáo, tiếp thị M H L

Chi hoa hồng L H L

Chi phí chung

Tiền lương, thưởng M M M

Chi phí khấu hao M L L

Thu nhập khác Ưu đãi thuế M M M

Chuyển giá Giao dịch với các bên liên kết H H H

Thuế suất Ưu đãi thuế H H H



5. Một số lỗi sai thường gặp đối với doanh thu 
- phải thu KH

STT Rủi ro Mức độ Một số biện pháp gợi ý

1 Thời điểm điểm ghi nhận doanh thu 

không hợp lý?

H - Xây dựng quy trình đối 

chiếu doanh thu và quản 

lý nợ phải thu

- Bố trí nhân viên chuyên 

trách

- Tiến hành đối chiếu với 

các phòng ban liên quan 

(Bán hàng, Kho,….)

- So sánh doanh thu, chi 

phí, lợi nhuận gộp để phân 

tích biến động

- Đảm bảo thủ tục 

reconcile, double check và 

review

- …..

Phản ánh sai các khoản giảm trừ 

doanh thu, hàng mẫu,…?

M

Ghi nhận sai đối tượng công nợ? H

Không đối chiếu công nợ định kỳ? M

Không theo dõi tuổi nợ, và lập dự 

phòng nợ phải thu khó đòi?

H

Không đánh giá lại chênh lệch tỷ giá 

cuối kỳ các khoản mục phải thu 

ngoại tệ

L

Không xuất hóa đơn H

Nhập liệu sai L

…….. …



5. Một số lỗi sai thường gặp đối với giá vốn, 
hàng tồn kho

STT Rủi ro Mức độ Một số biện pháp gợi ý

1 Xác định sai giá mua hàng tồn kho? H - Xây dựng quy trình quản lý 

hàng tồn kho: nhập mua →

xuất dùng → sản xuất →

Nhập kho TP → Xuất bán →

Tồn kho

- Xây dựng phương pháp tính 

giá thành phù hợp

- Bố trí nhân viên chuyên trách

- Tiến hành đối chiếu với các 

phòng ban liên quan (Mua 

hàng, Sản xuất, Bán hàng, 

Kho)

- Đảm bảo thủ tục reconcile, 

double check và review

- …..

Không theo dõi số lượng nhập xuất tồn 

hàng tồn kho?

H

Không thực hiện kiểm kê? Quy trình kiểm 

kê không hợp lý?

H

Chênh lệch kiểm kê không rõ nguyên 

nhân?

M

Tập hợp chi phí sản xuất không đầy đủ? M

Phương pháp tính giá thành không phù 

hợp? Xác định sai SPDD,…

H

Không theo dõi được hàng hỏng, lỗi, chậm 

luân chuyển,…

H

Nhập liệu sai? L

…….. …



5. Một số lỗi sai thường gặp đối với TSCĐ, 
Chi phí trả trước

STT Rủi ro Mức độ Một số biện pháp gợi ý

1 Ghi nhận thiếu TSCĐ? Chi phí trả trước H - Xây dựng quy trình, chính 

sách kế toán về ghi nhận và 

quản lý TSCĐ, CCDC, chi 

phí trả trước

- Bố trí nhân viên chuyên trách

- Tiến hành đối chiếu với các 

phòng ban liên quan (Mua 

hàng, Sản xuất, Bán hàng, 

Kho)

- Lập bảng tính khấu hao, bảng 

tính phân bổ

- Đảm bảo thủ tục reconcile,  

double check và review

- …..

Xác định sai nguyên giá TSCĐ? Không

vốn hoá chi phí lãi vay đủ điều kiện?

M

Xác định sai thời điểm bắt đầu tính khấu 

hao?

H

Xác định sai thời gian khấu hao, thời gian 

phân bổ?

M

Sai bảng tính khấu hao, bảng tính phân bổ? M

Chi phí khấu hao, chi phí phân bổ không 

khớp bảng tính?

L

Sai bộ phận sử dụng, phân loại chi phí L

Nhập liệu sai? L

…….. …



Đối với DN nộp thuế GTGT theo PP 

trực tiếp là Doanh thu bao gồm cả

thuế GTGT

Đối với DN nộp thuế GTGT theo PP 

khấu trừ là giá chưa bao gồm thuế

GTGT

Doanh thu: là toàn bộ
tiền bán hàng hoá, tiền
gia công, tiền cung cấp

dịch vụ bao gồm cả
khoản trợ giá, phụ thu, 

phụ trội mà doanh
nghiệp được hưởng
không phân biệt đã
thu được tiền hay
chưa thu được tiền

II. Thuế TNDN
6. Doanh thu tính thuế TNDN



I. Bán hàng hóa: là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử
dụng cho người mua. Với HH xuất khẩu, là thời điểm hoàn thành
thủ tục hải quan.

II. Cung cấp dịch vụ: hoàn thành việc cung ứng DV hoặc thời điểm
hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua, trừ
một số trường hợp đặc biệt.

Doanh nghiệp có DT phát sinh bằng ngoại tệ thì phải quy đổi sang 
VND theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh DT (theo hướng dẫn TT200)

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN:

II. Thuế TNDN
6. Doanh thu tính thuế TNDN



1. Hoạt động cho thuê tài sản nhận tiền trước nhiều năm

Theo Điểm e Khoản 3 Điều 5 TT78/2014/TT-BTC:

Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. 

Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu

thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả

tiền một lần

Ví dụ: Bỏ qua thuế GTGT, giả sử ngày 1/1/2021 DN A cho thuê văn phòng với thời

hạn 3 năm, nhận trước tiền thuê nhà cho cả thời gian thuê là 300 triệu. Đồng thời, 

doanh nghiệp A lựa chọn doanh thu tính thuế TNDN đối với hoạt động này là toàn

bộ doanh thu trả tiền một lần vào thời điểm nhận tiền trước.

Kế toán: Chỉ ghi nhận doanh thu 100 

theo nguyên tắc phù hợp

Thuế: Ghi nhận doanh thu tính thuế

TNDN là 300 

Ngày 1/1/2021:

Nợ 112 300

Có 3387 300

Trong năm, bút toán phân bổ khoản thu

từ cho thuê tài sản là

Nợ 3387 100

Có 511 100

Doanh thu để tính thuế TNDN năm

2021 với HĐ cho thuê tài sản: 300 triệu

Do trên báo cáo tài chính của công ty A mới chỉ phản ánh doanh thu là 100,

khi quyết toán thuế TNDN, công ty phải thực hiện điều chỉnh tăng lợi nhuận

kế toán là 200.

2. Xuất khẩu hang hoá

Kế toán Thuế

Tùy theo điều kiện giao hàng

(Incoterms 2020)

Ví dụ:

- FOB: Hàng đã được giao qua lan

can tàu tại cảng xuất khẩu.

- DDP: Hàng đã được giao đến địa

điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu.

Theo Khoản 7 Điều 3

TT119/2014/TT-BTC:

Hóa đơn thương mại. Ngày xác

định doanh thu xuất khẩu để tính

thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ

tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Thông tư 78/2021/TT-BTC về

hóa đơn

Như vậy, doanh thu xuất khẩu có thể xuất hiện sự chênh lệch về

thời điểm ghi nhận doanh thu giữa kế toán và doanh thu tính thuế

TNDN. 

6. Doanh thu tính thuế TNDN- một số điều
chỉnh thường gặp

Tham khảo chi tiết tại bài viết:
https://gonnapass.com/khac-biet-
giua-thoi-diem-xac-dinh-doanh-thu-
tinh-thue-voi-doanh-thu-ke-toan-khi-
xuat-khau/

https://gonnapass.com/khac-biet-giua-thoi-diem-xac-dinh-doanh-thu-tinh-thue-voi-doanh-thu-ke-toan-khi-xuat-khau/


THU NHẬP MIỄN THUẾ - Vì mục tiêu phát triển ngành nghề

1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản 

xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn; Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế 

biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.

2. Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp gồm: 

thu nhập từ dịch vụ tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng; 

dịch vụ phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, vật nuôi; dịch vụ thu hoạch sản phẩm 

nông nghiệp.



THU NHẬP MIỄN THUẾ - Vì mục tiêu xã hội

1. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp 

có số lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV 

bình quân trong năm chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao động bình 

quân trong năm của doanh nghiệp.

2. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người 

khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người 

đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS. Trường hợp cơ 

sở dạy nghề có cả đối tượng khác thì phần thu nhập được miễn thuế được xác 

định tương ứng với tỷ lệ học viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai 

nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS trong tổng số học viên.

3. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa 

học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt 

Nam.



THU NHẬP MIỄN THUẾ - Vì mục tiêu phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường

1. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ được miễn thuế 

trong thời gian thực hiện hợp đồng nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày 

bắt đầu có doanh thu từ thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ;

Thu nhập từ bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng ở Việt 

Nam theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ 

được miễn thuế tối đa không quá 05 năm kể từ ngày có doanh thu từ bán sản 

phẩm;

2. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) lần đầu của doanh 

nghiệp được cấp chứng chỉ giảm phát thải; các lần chuyển nhượng tiếp theo nộp 

thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

3. Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ 

chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.



THU NHẬP MIỄN THUẾ - Khác

Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong 

nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế TNDN, kể cả trường hợp 

bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Ví dụ: Doanh nghiệp B nhận vốn góp của doanh nghiệp A. Thu nhập trước thuế tương ứng với phần vốn góp của 

doanh nghiệp A trong doanh nghiệp B là 100 triệu đồng.

• B không được ưu đãi thuế TNDN

và đã nộp đủ thuế thu nhập doanh 

nghiệp.
• Thu nhập mà A nhận được từ hoạt 

động góp vốn là:
80 triệu = [(100 triệu - (100 triệu x 

20%)]

• A được miễn thuế thu nhập doanh 

nghiệp đối với 80 triệu đồng này.

• B được giảm 50% số thuế thu 

nhập doanh nghiệp phải nộp và đã 

nộp đủ thuế TNDN.
• Thu nhập mà A nhận được từ hoạt 

động góp vốn là 

90 triệu = [100 triệu - (100 triệu x 

20% x 50%)]

• A được miễn thuế thu nhập doanh 

nghiệp đối với 90 triệu đồng này.

• B được miễn thuế thu nhập 

doanh nghiệp thì thu nhập mà A 

nhận được từ hoạt động góp vốn 

là 100 triệu đồng, A được miễn 

thuế thu nhập doanh nghiệp đối 

với 100 triệu đồng này.



3 nguyên tắc tính chi phí được trừ:

2

Hình thức:

- Có hóa đơn, chứng

từ hợp lệ theo quy

định của pháp luật.

- Có chứng từ thanh 

toán không dùng 

tiền mặt đối với 

khoản chi từ 20 

triệu trở lên (*)

1

Nội dung/Bản chất: 

Khoản chi thực tế

phát sinh liên quan

đến hoạt động

SXKD của DN.

3

Giới hạn:

- Không vượt qua mức 

giới hạn trong một số 

trường hợp đặc biệt: 

đồng phục, phúc lợi 

trực tiếp…

- Không nằm trong danh 

mục các khoản chi 

không được trừ đặc 

biệt theo quy định

※ Lưu ý: Điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt sẽ chỉ áp dụng từ ngày
TT78/2014/TT-BTC có hiệu lực - ngày 2/8/2014. Các khoản chi trong năm chưa thanh toán vẫn
tạm được khấu trừ. Đến thời điểm thanh toán, nếu dùng tiền mặt sẽ phải tiến hành điều chỉnh
vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán.

II. Thuế TNDN
7.1 Quy định chung về chi phí được trừ



7.1 Nguyên tắc ứng xử chi phí khi
vi phạm pháp luật chuyên ngành

5476/BTC-CST



II. Thuế TNDN
7.2 Chi phí nguyên vật liệu và lưu ý về định mức

NGUYÊN VẬT LIỆU

NVL tổn thất do hư hỏng, hao hụt

NVL bị tổn thất, hư 
hỏng do quá trình 
sinh hóa tự nhiên, 

thiên tai, do hết hạn 
sử dụng hay các 

trường hợp bất khả 
kháng khác không 

được bồi thường thì 
được tính vào chi phí 
được trừ khi tính thuế 
TNDN (phải có hồ sơ 

chứng minh)

NVL bị tổn thất, hư 
hỏng do trong quá 
trình sản xuất thao 
tác sai hay do thay 

đổi thiết kế, phải tiêu 
hủy thì phần chi phí 

này không được tính 
vào chi phí được trừ 

khi tính thuế TNDN

NVL tiêu hao vượt định mức

Phần NVL tiêu hao trong 
sản xuất vượt định mức 
so với bảng định mức 

tiêu hao NVL do cơ 
quan Nhà nước có thẩm 

quyền ban hành, bao 
gồm cả đã đăng ký vớ cơ 
quan Hải quan thì không 
được tính vào chi phí 
được trừ khi tính thuế 

TNDN

Phần NVL tiêu hao vượt 
định mức do bảng định 

mức tiêu hao DN tự xây 
dựng với những hoạt 

động Nhà nước không
ban hành, phần NVL tiêu 
hao vượt định mức được 
tính là chi phí được trừ 

khi tính thuế TNDN 
(được xem là chi phí do 
DN bỏ ra bản chất là để 
phục vụ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh)

NVL nhập khẩu phát 
hiện lệch sau thông 

quan:

Phần lệch giữa tồn kho 
kiểm kê thực tế so với hồ 

sơ khai báo hải quan, 
khai tăng định mức sản 
xuất so với thực tế. Cơ 

quan Hải Quan có quyền 
ấn định thuế. Giá trị NVL 

thừa vượt định mức 
không được tính vào 

chi phí được trừ.



Định mức Nguyên vật liệu

2758/CT-TTHT Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

2011/ CT-TTHT Cục thuế TP Hải Phòng



LOGO

Chi phí nguyên vật liệu - Covid

Chi phí được trừ: Hàng tồn kho –
2172/CTBNI-TTHT

MBA Nguyễn Việt Anh – CPA, CTA

Chi phí được trừ: Hàng tồn kho –
1323/CT-TTHT



LOGO

THUẾ TNDN

❖ Bất khả kháng

MBA Nguyễn Việt Anh – CPA, CTA



Chi liên quan đến TSCĐ
DN phát sinh cả khoản

chi trả lãi tiền vay và thu

từ lãi tiền gửi thì được

bù trừ sau đó phần chênh

lệch còn lại ghi giảm giá

trị đầu tư

Khoản Chi Không

Được Trừ

Chi khấu hao

TSCĐ

Chi trong giai

đoạn đầu tư hình

thành TSCĐ

Được trừ: Bắt đầu hoạt động chưa phát

sinh DT nhưng có các khoản chi thường

xuyên để duy trì hoạt động mà các khoản

chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định

Trong giai đoạn đầu tư, khoản

chi trả lãi vay được vốn hóa

Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1.6 tỷ/xe với ô tô chở

người từ 9 chỗ trở xuống, tàu bay dân dụng, du thuyền; trừ TH kinh doanh vận

tải, hành khách du lịch

TSCĐ không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (trừ thuê

mua tài chính); không quản lý hạch toán trong sổ sách

CP khấu hao TSCĐ tạm thời dừng do mùa vụ từ 9 tháng trở lên và do sửa

chữa di dời, bảo trì bảo dưỡng định kỳ từ 12 tháng trở lên.

CCDC, bao bì luân chuyển: 

phân bổ quá 3 năm Giá trị lợi thế kinh doanh, giá trị quyền sử dụng thương hiệu góp vốn

Khấu hao công trình trên đất không đúng mức, không đúng thời gian, không

thỏa mãn 3 điều kiện:

➢ Công trình trên đất được quản lý theo quy định

➢ Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng

➢ Có giấy chứng nhận QSDĐ.

TS trích khấu hao vượt mức quy định: Khấu hao nhanh nhưng vượt quá 2 lần

khấu hao theo PP đường thẳng và không đảm bảo KD có lãi

TSCĐ không dùng cho

HĐ SXKD

Được trừ: Nhà

nghỉ, nhà ăn giữa

ca,nhà thay quần

áo, nhà vệ sinh, 

phòng y tế…

Thuê tài

sảnCP sửa chữa TSCĐ đi thuê

có quy định trong hợp đồng

vượt quá 3 năm

CP thuê TSCĐ vượt mức

phân bổ theo số năm mà bên

đi thuê trả trước

Chi tiền thuê tài sản của cá

nhân không có hợp đồng, 

chứng từ trả tiền thuê

DN thỏa thuận nộp thuế thay

cho cá nhân thì CP được trừ

gồm cả phần nộp thuế thay
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II. Thuế TNDN
7.4 Chi phí tiền lương, tiền công và phúc lợi cho nhân viên

Nguyên tắc

1. Điều kiện về chi trả thực tế, chứng từ thanh toán

2. Ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ 

sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính; Quy chế 

thưởng…

Pháp luật chuyên ngành

Điều 21….Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:…đ) Mức 

lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ 

cấp lương và các khoản bổ sung khác…

Hệ quả

• Lương không tham gia bảo hiểm

https://gonnapass.com/ban-hoi-gonna-pass-tra-loi-chi-phi-tien-luong-cua-doanh-

nghiep-khong-dong-bao-hiem-xa-hoi/

• Lương làm thêm giờ vượt mức

https://gonnapass.com/chi-phi-tien-luong-lam-gio-vuot-muc-quy-dinh/
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7.4. Mức giới hạn một số khoản chi



II. Thuế TNDN
7.4. So sánh một số quy định liên quan VAT - CIT



Hồ sơ cho lao động nước ngoài được trừ

a. Thư phái cử 1198/CT-TTHT

b. Hợp đồng lao động 5476/BTC-CST

5200/TCT-DNNCN

c. Giấy phép lao động
357/TCT-CS ngày 30.1.2019

https://gonnapass.com/dieu-kien-de-chi-phi-luong-cua-nguoi-nuoc-ngoai-duoc-tru-khi-tinh-thue-tndn/



Trích trước thưởng?





Chính sách thuế với Covid

Lương lao động trước giấy phép, hợp đồng
 1402/TCT-CS

 2099/CT-TTHT

 1488/CT-TTHT



Chính sách thuế với Covid

Lương tạm ngừng
• 4073/TCT-CS

• 89924/CT-TTHT



Chính sách thuế với Covid

Chi phí Covid

4110/TCT-DNNCN



Chi ủng hộ tài trợ phòng chống Covid

Năm 2021 Năm 2022



Chi ủng hộ 
tài trợ 
phòng 
chống 
Covid

438/TCT-CS



Câu hỏi thảo luận

Thank you!


