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



I. Tổng quan về hồ sơ quyết toán thuế TNDN

1. Tờ khai và phụ lục

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



I. Tổng quan về hồ sơ quyết toán thuế TNDN

2. Nguồn dữ liệu

Bảng tính, tờ khai quyết toán năm trước

Dữ liệu kế toán (sổ nhật ký chung, file đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ, …)

Thông tin khác (Danh sách chi phí không được trừ, …)

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

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Thông tin về giao dịch liên kết
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B1: Tập hợp nguồn dữ liêu

B2: Lên bảng tính (excel) 

B3: Nhập số liệu tương ứng từ file tính excel lên
phần mềm HTKK và kết xuất file tờ khai XML. 

I. Tổng quan về hồ sơ quyết toán thuế TNDN
3. Các bước thực hiện

B4: Nộp online tờ khai XML lên trang 
https://thuedientu.gdt.gov.vn/ 

Kết quả cuối cùng:

1. Tờ khai thuế TNDN 
đã được nộp thành
công

2. Bảng tính thuế TNDN 



12 1. Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN.
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1. Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN

Hướng dẫn kê khai của Tổng cục thuế tại website gdt.gov.vn 



Câu hỏi trắc nghiệm: Bạn hãy lựa chọn phương án kê khai vào các chỉ tiêu điều chỉnh tăng/giảm lợi nhuận kế
toán trước thuế TNDN (B2->B12) trên tờ khai quyết toán thuế TNDN phù hợp cho các khoản mục sau đây:

1. Mua máy tính của công ty TNHH ABC (MST: 0123456789) không có hóa đơn

2. Lãi chênh lệch đánh giá lại tài khoản 331-USD (cty XYZ) cuối năm 2022

3. Doanh thu của lô hàng xuất khẩu theo điều khoản DDU có ngày trên tờ khai hải quan thông quan là 28/12/2022 

,ngày bàn giao hàng cho khác hàng là 5/1/2023.

4. Giá vốn của lô hàng xuất khẩu theo điều khoản DDU có ngày trên tờ khai hải quan thông quan là 30/12/2021, 

ngày bàn giao hàng cho khác hàng là 10/1/2022.

5. Lỗ chênh lệch đánh giá lại tài khoản 112-USD (cty XYZ) cuối năm 2022

(Doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc 31/12 và đang lên tờ khai quyết toán cho năm tài chính 2022)

14

1. Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN

II. Kê khai chi tiết tờ khai và một số phụ lục

A__ B4, B12, B2, B10, B7

B__ B4, Không kê khai, B2, B3, B7 D__B7, B12, Không kê khai, B10, B7

C__ B7, Không kê khai, B2, B3, B7
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1. Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN

Biểu hiệnKhoản mục doanh thu/Chi phí điều chỉnhMã chỉ tiêuChỉ tiêu

Trên bảng cân đối phát sinh 

xuất hiện tài khoản 157

Doanh thu xuất khẩu hàng theo điều khoản DDU, 

DAP có ngày tờ khai thông quan trong năm nay 

nhưng ngày chuyển giao hàng hóa sang năm sauB2

Các khoản điều

chỉnh tăng doanh thu

Xuất hiện chỉ tiêu B10 trên

tờ khai năm trước

Giá vốn các lô hàng xuất khẩu hàng theo điều khoản 

DDU, DAP có ngày tờ khai thông quan trong năm 

trước nhưng ngày chuyển giao hàng hóa sang năm 

nay

B3

Chi phí của phần 

doanh thu điều chỉnh 

giảm 

+ Chi phí không có hóa đơn GTGT, hóa đơn bán 

hàng theo quy định

+ Chi phí khấu hao dưới công suất

+ Chi phí hàng lỗi

+ Chi phí nguyên vật liệu vượt định mức

…B4

Các khoản chi không 

được trừ khi xác 

định thu nhập chịu 

thuế
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Biểu hiệnKhoản mục doanh thu/Chi phí điều chỉnhMã chỉ tiêuChỉ tiêu

Trên cân đối phát sinh có

phát sinh tài khoản 335

+ Các khoản trích trước vào chi phí trong năm theo 

chế độ kế toán nhưng chưa được đưa vào chi phí để 

xác định thu nhập chịu thuế do chưa có đủ hoá đơn 

chứng từ

B7

Các khoản điều chỉnh làm 

tăng lợi nhuận trước thuế 

khác

Trên cân đối phát sinh có

phát sinh tài khoản 341, 

635

+ Chi phí lãi vay không được trừ do vượt quá 30% 

EBITDA đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 

Trên cân đối phát sinh có

phát sinh tài khoản 413

+ Lỗ đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ các khoản 

mục tài sản năm nay 

Xuất hiện chỉ tiêu B12 năm 

trước

+ Lãi đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ các khoản 

mục tài sản năm trước 

1. Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN

Câu hỏi: Chi phí lãi vay trả sau trích trước theo kế hoạch vay thì có được tính vào chi phí được trừ không?
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1. Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN

Manabox trả lời:

Theo quan điểm của chúng tôi, với chi phí lãi vay trả sau trích trước thì nếu chi phí trích trước theo đúng kỳ hạn thì

vẫn được tạm tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thuế TNDN. Trường hợp, nếu đến hạn không thực

chi thì phần chi phí này sẽ được loại lại khỏi chi phí được trừ trong kỳ tính thuế.

Cơ sở luật: căn cứ theo điều 4, TT96/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

“” “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
...

2.20. Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không 

hết.”

(Tham khảo thêm bản tin chi tiết của Manabox có trích dẫn hướng dẫn của một số cơ quan thuế tại: 

https://gonnapass.com/chi-phi-lai-vay-trich-truoc-co-duoc-tinh-vao-chi-phi-duoc-tru-khi-tinh-thue-tndn/ )
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Biểu hiệnKhoản mục doanh thu/Chi phí điều chỉnhMã chỉ tiêuChỉ tiêu

Xuất hiện chỉ tiêu B2 tờ khai 

năm trước

Chú ý: chỉ tiêu B9 luôn đi 

cùng chỉ tiêu B3

Doanh thu xuất khẩu hàng theo điều khoản 

DDU, DAP có ngày tờ khai thông quan trong 

năm trước nhưng ngày chuyển giao hàng hóa 

sang năm nay B9

Giảm trừ các khoản doanh 

thu đã tính thuế năm trước  

Xuất hiện tài khoản 157 trên 

bảng cân đối số phát sinh)

Chú ý: chỉ tiêu B10 luôn đi 

cùng chỉ tiêu B2

Giá vốn các lô hàng xuất khẩu hàng theo điều 

khoản DDU, DAP có ngày tờ khai thông 

quan trong năm nhưng ngày chuyển giao 

hàng hóa sang năm sauB10

Chi phí của phần doanh 

thu điều chỉnh tăng 

1. Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN
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Biểu hiệnKhoản mục doanh thu/Chi phí điều chỉnh

Mã

chỉ
tiêuChỉ tiêu

Xuất hiện chỉ tiêu B7 năm trước 

với chi phí lãi vay tạm loại, có

phát sinh tài khoản 341 trên bảng

cân đối số phát sinh

Phần chi phí lãi vay của doanh nghiệp có giao dịch 

liên kết đã tạm loại năm trướcB11 

Chi phí lãi vay không được 

trừ kỳ trước được chuyển 

sang kỳ này của doanh  

nghiệp có giao dịch liên 

kết

Xuất hiện chỉ tiêu B7 trên tờ khai

năm trước

+ Các khoản trích trước vào chi phí năm trước theo 

chế độ kế toán nhưng chưa được đưa vào chi phí để 

xác định thu nhập chịu thuế năm trước do chưa có đủ 

hoá đơn chứng từ nhưng năm nay đã có đủ chứng từ

B12

Các khoản điều chỉnh làm 

giảm lợi nhuận trước thuế 

khác

Trên cân đối phát sinh có phát

sinh tài khoản Tài khoản 413)

+ Lãi đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ các khoản 

mục tài sản

Xuất hiện chỉ tiêu B7 trên tờ khai

năm trước

+ Lỗ đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ các khoản 

mục tài sản năm trước

1. Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN



Câu hỏi trắc nghiệm: Bạn hãy lựa chọn phương án kê khai vào các chỉ tiêu điều chỉnh tăng/giảm lợi nhuận kế
toán trước thuế TNDN (B2->B12) trên tờ khai quyết toán thuế TNDN phù hợp cho các khoản mục sau đây:

1. Mua máy tính của công ty TNHH ABC (MST: 0123456789) không có hóa đơn

2. Lãi chênh lệch đánh giá lại tài khoản 331-USD (cty XYZ) cuối năm 2022

3. Doanh thu của lô hàng xuất khẩu theo điều khoản DDU có ngày trên tờ khai hải quan thông quan là 28/12/2022 

,ngày bàn giao hàng cho khác hàng là 5/1/2023.

4. Giá vốn của lô hàng xuất khẩu theo điều khoản DDU có ngày trên tờ khai hải quan thông quan là 30/12/2021, 

ngày bàn giao hàng cho khác hàng là 10/1/2022.

5. Lỗ chênh lệch đánh giá lại tài khoản 112-USD (cty XYZ) cuối năm 2022

(Doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc 31/12 và đang lên tờ khai quyết toán cho năm tài chính 2022)

20
Đáp án câu hỏi tình huống

A__ B4, B12, B2, B10, B7

B__ B4, Không kê khai, B2, B3, B7 D__B7, B12, Không kê khai, B10, B7

C__ B7, Không kê khai, B2, B3, B7
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+ Nguồn dữ liệu: báo cáo tài chính, bảo cáo

kiểm toán, dữ liệu kế toán

+ Cách nhặt dữ liệu: kế toán lấy số liệu theo

từng chỉ tiêu tương ứng giữa phụ lục và báo

cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của

báo cáo tài chính. Với chỉ tiêu “Doanh thu bán

hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu” và “Doanh thu lãi

tiền gửi” kế toán tổng hợp theo dữ liệu kế toán

cả năm để điền số liệu đã tổng hợp.

2. Phụ lục 03-1A – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
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3. Phụ lục chuyển lỗ 03-2/TNDN chuyển lỗ

+ Nguồn dữ liệu: Tờ khai thuế TNDN các năm

trước

+ Cách nhặt dữ liệu: lấy số lỗ còn được kết

chuyển của 05 năm gần nhất theo tờ khai thuế
các năm trước.

Nguyên tắc: Có thể bù trừ lỗ từ hoạt động

chuyển nhượng BĐS với lãi từ hoạt động sản

xuất kinh doanh nhưng không được bù trừ lỗ từ
hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi hoạt

động chuyển nhượng BĐS

Câu hỏi: Nếu trong năm vẫn lỗ thì có phải lập phụ lục này hay không?
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4. Phụ lục giao dịch liên kết
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4. Phụ lục giao dịch liên kết
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4. Phụ lục giao dịch liên kết

Một số điểm chú ýNguồn dữ liệuNội dungSTT

Doanh nghiệp xác định quan hệ với các bên liên kết theo 

các TH từ A -> L  theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 5, nghị 
định 132/2020/NĐCP

Giấy chứng nhận đầu tư, dữ liệu kế 

toán

Mục 1. Thông tin về các

bên liên kết1

Doanh nghiệp tự đối chiếu dựa trên giao dịch phát sinh 

trong kỳ với các trường hợp miễn nghĩa vụ kê khai, miễn 

trừ việc nộp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết để tích 

chọn trường hợp tương ứng hoặc không tích chọn.

Chú ý: trường hợp không tích chọn vào các trường hợp 

trên đồng nghĩa với việc doanh nghiệp thuộc trường hợp 

phải lập hồ sơ xác định giá GDLK và doanh nghiệp phải 

kê khai phụ lục  GDLK2-02, GDLK2-03Dữ liệu kế toán

Mục 2. Các trường hợp 

được miễn nghĩa vụ kê 

khai, miễn trừ việc nộp hồ 

sơ xác định giá giao dịch 

liên kết2

Nếu không thuộc đối tượng phải lập hồ sơ xác định giá 

giao dịch liên kết (đã tích chọn mục 2), thì không cần chọn 

điền phương pháp xác định giá tại các cột 6, 10

Dữ liệu kế toán, Hồ sơ xác định giá 

giao dịch liên kết

Mục 3. Thông tin xác định

giá GDLK3

Doanh nghiệp kê khai phần chi phí lãi vay không được trừ 

do vượt quá 30% EBITDA đối với doanh nghiệp có giao 

dịch liên kết của các năm trước nhưng đã được trừ trong

năm nay.

Dữ liệu kế toán, Hồ sơ xác định giá 

giao dịch liên kết

Mục 4. Kết quả sản xuất 

kinh doanh sau khi xác định 

giá giao dịch liên kết4
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VD: Doanh nghiệp A có số liệu như sau:

20212020Năm

20002000

Chi phí lãi vay không được trừ các năm

trước (kê khai trên chỉ tiêu B7)

4. Phụ lục giao dịch liên kết

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay năm 2022: 3000, Chi phí khấu hao năm 2022: 500, chi phí lãi vay: 2000. Xác định chi 

phí lãi vay được trừ năm 2022? (giả định doanh nghiệp ko có lãi tiền gửi, toàn bộ lãi vay là từ khoản vay cty mẹ)

Trả lời

+ Xác định EBITDA = 10.000 + 5.000 = 15.000 => Chi phí lãi vay được trừ tối đa 30% x 15.000 = 4500

=> Chi phí lãi vay năm 2022 được trừ toàn bộ 2000. Chi phí lãi vay được trừ chuyển từ các năm trước:

20212020Năm

5002000

Chi phí lãi vay không được trừ (kê khai trên 

chỉ tiêu B7)
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5. Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi



THANK YOU FOR LISTENING!THANK YOU FOR LISTENING!


