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(CMA Aus, CTA, CPA)

Giám đốc tư vấn
Công ty TNHH Manabox Việt Nam

Founder, giảng viên
Gonnapass – Website ôn thi các chứng chỉ kế toán đầu tiên tại Việt Nam

Trực tiếp tư vấn và hỗ trợ cho hơn 300 doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam, 
tham gia các dự án chuyển đổi số trong kế toán, chuyển đổi báo cáo theo 
IFRS…

Xây dựng hệ thống KIP test – Kiểm tra năng lực kế toán duy nhất tại Việt 
Nam

Hợp tác giảng dạy môn Thuế ở các trường đại học. Giám khảo các cuộc thi 
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Một số khách hàng: Công ty cổ phần
Oristar, công ty TNHH Aeonmall Việt Nam, 
tập đoàn tài chính Hải Âu, công ty TNHH 
Kokuyo Việt Nam, công ty cổ phần Citigo… 
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NGUYỄN VĂN TĨNH 
CA, CPA, CTA

❖Asisstant Manager - Công ty TNHH 

Manabox Việt Nam

❖Quản lý dự án chuyển đổi Phần mềm 

ERP; tư vấn giải pháp và triển khai phần

mềm cho nhiều FDI

❖Gần 10 năm kinh nghiệm Tư vấn Kế 

toán, thuế và Kiểm toán

❖Là diễn giả của nhiều hội thảo về Thuế, 

Tài chính như Thanh tra kiểm tra, Hóa 

đơn điện tử, chi phí FCT của Facebook, 

Google…



❖ Senior Consultant - Công ty TNHH 

Manabox Việt Nam

❖ Gần 10 năm năm kinh nghiệm trong 

lĩnh vực tư vấn kế toán – thuế cho 

các công ty đa quốc gia hoạt động tại 

Việt Nam

❖ Quản lý trực tiếp một số dự án hỗ trợ 

thanh tra, kiểm tra thuế

❖ Hỗ trợ dự án chuyển đổi Báo cáo tài 

chính theo Chuẩn mực quốc tế (IFRS)

❖ Là diễn giả của một số hội thảo 

Hướng nghiệp về Thuế, kế toán và 

pháp luật về Lao động, Bảo hiểm

MS LAN TRẦN
CA, CPA, CTA



Văn bản pháp quy
Kê khai thuế

7

Kê khai

thuế

Luật 38/2019/QH14 01/07/2020

Nghị định 126/2020/NĐ-CP 05/12/2020

Thông tư

80/2021/TT-BTC 01/01/2022

19/2021/TT-BTC 03/05/2021

https://gonnapass.com/wp-content/uploads/2021/12/387595-1.pdf
https://gonnapass.com/wp-content/uploads/2021/12/455733-1.pdf
https://gonnapass.com/wp-content/uploads/2021/12/466716.pdf
https://gonnapass.com/wp-content/uploads/2021/12/469068.pdf


Văn bản pháp lý về thuế
TNDN
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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/


CHƯƠNG TRÌNH

1. Người nộp thuế TNDN

2. Quản lý và kê khai, nộp thuế TNDN theo TT80

3. Các bước quyết toán thuế TNDN

4. Lợi nhuận kế toán trước thuế

5. Điều chỉnh liên quan đến doanh thu tính thuế

6. Điều chỉnh liên quan đến chi phí được trừ

6.1 Quy định chung về chi phí được trừ

6.2 Chi phí nguyên vật liệu và lưu ý về định mức

6.3 Chi phí khấu hao TSCĐ

6.4 Chi phí tiền lương tiền công



“

”

1. Người nộp thuế TNDN

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

Danh sách nhà cung cấp nước

ngoài đã đăng ký thuế tại Việt 

Nam

(Trích thông báo số 357/TB-DNL 

của Tổng cục thuế ngày

19/11/2022)



2. Kỳ thuế TNDN
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Kỳ tính thuế được xác định theo năm tài chính

- Ký tính thuế năm đầu tiên hoặc năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng
- Chuyển đổi năm tài chính? 
- Tạm ngừng hoạt động

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

Tạm nộp cả năm không
thấp hơn 80% phải nộp 
theo quyết toán

Lưu ý tiền chậm nộp (*)



3. Phương trình tính thuế

Bring the attention of your audience over 
a key concept using icons or illustrations
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TNCT = (Doanh thu – Chi phí được trừ)  +  Thu nhập khác

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

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

Thu 

nhập

chịu

thuế

=

Doanh thu, thu

nhập

(Theo Thuế)

-
Chi phí

(Theo Thuế)

=

Doanh thu, thu

nhập

(Theo kế toán)

-
Chi phí

(Theo kế toán)
+/-

Chênh lệch Δ giữa

Thuế và Kế toán

= Lợi nhuận kế toán +/-
Chênh lệch Δ giữa

Thuế và Kế toán



Lưu ý 

❑ Tự rà soát lại các khoản mục cuối kỳ (Bút toán 

cuối năm)

❑ 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/

4. Lợi nhuận kế toán trước thuế
13



5. Các khoản chênh lệch: PP tiếp cận
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Chỉ tiêu

Mức độ rủi ro

Sản xuất
Dịch vụ/ 

Thương mại
IT

Doanh thu
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

※ 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



5.1 Doanh thu xuất khẩu
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Loại hình DN khấu trừ
DN trực tiếp

DN chế xuất

Vận chuyển đến cửa

khẩu, nơi làm thủ tục

Hải quan

√ Phiếu xuất kho

Kiêm VCNB
X

Sau khi hoàn thành

thủ tục hải quan √ (Hóa đơn GTGT) X

Khi bàn giao hàng hóa X √ (Hóa đơn bán hàng)

Cơ sở pháp lý
Nghị định

123/2020/NĐ-CP

Công văn 8404/BTC-

TCT



Ví dụ: Công ty xuất khẩu lô hàng trị giá 10.000 USD ra nước ngoài theo điều khoản DAP, giá

vốn hàng bán là 100 triệu đồng. Giao dịch xuất hiện một số thời điểm như sau

5.1 VÍ DỤ
16

Chứng từ PO
Invoice

Packing list

PXK

kiêm VCNB
TKHQ (*)

Hóa đơn

GTGT

Delivery

Order

Ngày 12/12/N 16/12/N 16/12/N 31/12/N 31/12/N 1/1/N

Tỷ giá 20.000 21.000 22.000 23.000



5.2 Một số thủ tục rà soát
17

So sánh doanh thu?

- Doanh thu quyết toán thuế TNDN

- Doanh thu phát sinh trên hóa đơn

- Doanh thu của tờ khai thuế GTGT

- Doanh thu hạch toán TK 511, TK 3331, TK 131… 

- Tiền thu khác (Không phải khoản chi hộ…)

https://gonnapass.com/ban-hoi-gonna-pass-tra-loi-so-sanh-doanh-thu-tinh-thue-gtgt-va-doanh-thu-tinh-thue-tndn/



6. Quy định chung về chi phí được trừ
18

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

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

1

Nội dung/Bản

chất: 

Khoản chi thực tế

phát sinh liên

quan đến hoạt

động SXKD

Tư vấn thuế cho

người nước ngoài…
Hóa đơn bán lẻ…

Ô tô chở người…



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

19



6.1. Một số vấn đề với giá vốn, hàng tồn kho
20



6.1. Một số vấn đề với Tài sản cố định
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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…



6.2. Chi phí tiền lương, tiền công và phúc lợi
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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…

6.3. Chi phí lao động nước ngoài



6.2. Chi phí lao động nước ngoài
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6.3. Chi phí lao động nước ngoài

NLĐ là cá nhân nước ngoài sang Việt
Nam làm việc tại công ty Manabox Việt
Nam dưới hình thức thư phái cử.

Người lao động này có hai nguồn thu
nhập: thu nhập phát sinh tại Việt Nam và
thu nhập phát sinh tại nước ngoài.

Công ty B chịu trách nhiệm kê khai, nộp
thuế TNCN toàn cầu thay cho người lao
động và chi trả 1 số khoản chi phí về
tiền nhà, tiền học phí cho con…

Vậy cần lưu ý gì về các hồ sơ gì để được
tính là chi phí được trừ?



6.2. Chi phí lao động nước ngoài
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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



6.2. Trợ cấp thôi việc
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Nguyên tắc: Chi phí chi trả trợ cấp thôi việc không đúng quy định của pháp

luật Lao động, pháp luật Bảo hiểm không được tính là chi phí được trừ và

phải chịu thuế TNCN

https://gonnapass.com/dieu-kien-duoc-huong-va-cach-tinh-tro-cap-thoi-viec-chinh-sach-thue-voi-tro-cap-thoi-viec/

Câu hỏi:
Ngày 1/2/N, NLĐ phổ thông A ký kết hợp đồng học nghề 3 tháng. Hết thời hạn HĐ học nghề, ngày 1/5/N, 

NLĐ này đạt kết quả và ký HĐLĐ chính thức 12 tháng với mức lương: 10.000.000 VND

Ngày 30/4/N+1, NLĐ này xin nghỉ việc. 

Công ty chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ này là: 3.000.000 VND. 

Vậy khoản chi trả trợ cấp thôi việc trên có được tính là chi phí được trừ không? Nếu là chi phí được trừ thì

được trừ với số tiền bao nhiêu? 

A. ĐƯỢC TRỪ, SỐ TIỀN: 3.000.000

B. ĐƯỢC TRỪ, SỐ TIỀN: 2.500.000

C. KHÔNG ĐƯỢC TRỪ.

Trợ cấp = ½ x Mức lương x Thời gian



6.2. Dự phòng, trích trước thưởng, lương
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CV số 3884/TCT-CS ngày 18/11/2013



6.2. Chi phí làm thêm giờ vượt mức
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Năm Trước 2021 2021 2022

Thông

thường
30 giờ/tháng

200 giờ/năm
40 giờ/tháng 40 giờ/tháng

Đặc biệt

(DN…)
30 giờ/tháng

300 giờ/năm

40 giờ/tháng

300 giờ/năm

60 giờ/tháng

300 giờ/năm

(Mở rộng đối tượng)

Cơ sở

pháp lý
Bộ Luật Lao động

2012

Bộ Luật Lao 

động 2019

Bộ Luật Lao động 2019

Nghị quyết 17/2022



6.2. Lương khi DN không đóng BH
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CV số 3884/TCT-CS ngày 18/11/2013

CV số 4740/TCT-

DNNCN phối hợp

giữa CQT và Cơ

quan thu BHXH



6.2. Chi phí chi trả phép năm
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6.2. Chi phí chi trả phép năm
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6.3. Chi phí với Facebook, google
31

- Vấn đề về khai thuế thay nhà thầu

- Khấu trừ thuế GTGT?

- Hồ sơ chi phí được trừ thuế TNDN?

- Hợp đồng?

- Hóa đơn?

- Chứng từ thanh toán



6.4. Chi phí lãi vay
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- Tham khảo: https://gonnapass.com/lai-vay-khi-ebitda/

- Công thức tính EBITDA:

Nguyên tắc:  Nghị định 132/2020/NĐ-CP
(1) Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người 

nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: Không vượt quá 30% của tổng lợi 

nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và 

lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế.

(2) Phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại điểm (1) được chuyển sang kỳ tính 

thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay 

phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại điểm (1)

Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm 

phát sinh chi phí lãi vay không được trừ



6.4. Chi phí lãi vay
33



6.4. Khoản vay không đăng ký, báo cáo
34

Nguyên tắc về đăng ký, báo cáo khoản vay ?
https://gonnapass.com/nhap-khau-hang-tra-cham-phai-bao-
cao-khoan-vay/



6.5. Hóa đơn điện tử bất hợp pháp?
35

Hóa đơn của doanh nghiệp bỏ địa chỉ
https://gonnapass.com/xu-ly-hoa-don-cua-doanh-nghiep-bo-tron-
ngung-hoat-dong/

Bên bán hủy hóa đơn
https://gonnapass.com/ben-ban-tu-y-huy-hoa-don-dien-tu/

https://gonnapass.com/xu-ly-hoa-don-cua-doanh-nghiep-bo-tron-ngung-hoat-dong/
https://gonnapass.com/xu-ly-hoa-don-cua-doanh-nghiep-bo-tron-ngung-hoat-dong/
https://gonnapass.com/ben-ban-tu-y-huy-hoa-don-dien-tu/


Giới hạn một số chi phí
36

https://gonnapass.com/moc-thoi-gian-va-gia-tri-luu-y-thue-tndn/



7. Chuyển lợi nhuận về nước
37

https://gonnapass.com/thu-tuc-chuyen-loi-nhuan-ra-nguoc-ngoai/

1. Khi nào?

2. Điều kiện?

3. Hình thức? Bù trừ với công nợ phải thu?

4. Xác định số lãi chuyển ra nước ngoài

5. Hồ sơ



THANK YOU FOR LISTENING!
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