TOÙM TAÉT BAØI GIAÛNG MOÂN THUEÁ
CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN
I. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG

VEÀ THUEÁ

1. Khaùi nieäm veà thueá :

Thueá laø khoaûn ñoùng goùp baét buoäc theo phaùp luaät cuûa moãi ngöôøi daân ñoái vôùi Nhaø nöôùc, khoâng hoaøn
traû tröïc tieáp ngang giaù, nhöng ñöôïc duøng ñeå trang traûi caùc chi phí vì lôïi ích chung cuûa toaøn daân nhö :
giao thoâng, beänh vieän, tröôøng hoïc,…
2. Caùc ñaëc tröng cô baûn cuûa thueá :
2.1 Tính chaát baét buoäc :
2.2 Thueá khoâng hoaøn traû moät caùch tröïc tieáp
2.3 Thueá duøng vaøo chi tieâu coâng coäng :
II. PHAÂN LOAÏI THUEÁ
1. Phaân loaïi theo tính chaát chuyeån dòch thueá :
 Thueá giaùn thu
Laø loaïi thueá maø ngöôøi tröïc tieáp noäp thueá khoâng phaûi laø ngöôøi chòu thueá. Nhö thueá GTGT, Thueá
TTÑB, thueá Xuaát khaåu, thueá Nhaäp khaåu, …
 Thueá tröïc thu : Laø loaïi thueá maø ngöôøi tröïc tieáp noäp thueá ñoàng thôøi laø ngöôøi chòu thueá : thueá
TNDN, thueá TNCN ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao, …
2. Phaân loaïi thueá theo ñoái töôïng chòu thueá
III. VAI TROØ CUÛA THUEÁ TRONG NEÀN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG
1.Thueá laø nguoàn thu chuû yeáu cuûa Ngaân saùch nhaø nöôùc.

2. Thueá goùp phaàn ñieàu chænh neàn kinh teá :
3. Thueá goùp phaàn ñaûm baûo bình ñaúng giöõa caùc thaønh phaàn kinh teá vaø coâng baèng xaõ hội:
IV. CAÙC YEÁU TOÁ CÔ BAÛN TAÏO THAØNH SAÉC THUEÁ
1.Teân goïi
2- Ñoái töôïng noäp thueá
3- Ñoái töôïng chòu thueá
4- Thueá suaát, möùc thueá, bieåu thueá
5- Cheá ñoä mieãn, giaûm thueá :

CHÖÔNG II : THUEÁ XUAÁT NHAÄP KHAÅU
I. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG
1. Khaùi nieäm
Thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu laø moät loaïi giaùn thu ñaùnh vaøo caùc maët haøng ñöôïc pheùp xuaát nhaäp
khaåu qua bieân giôùi Vieät Nam keå caû thò tröôøng trong nöôùc vaøo khu phi thueá quan vaø töø khu phi thueá quan
vaøo thò tröôøng trong nöôùc vaø ngöôïc laïi
2. Taùc duïng
- Laø nguoàn thu cho Ngaân saùch nhaø nöôùc
- Thueá goùp phaàn baûo veä vaø phaùt trieån saûn xuaát trong nöôùc
Thueá xuaát nhaäp khaåu laø haøng raøo thueá quan nhaèm baûo hoä haøng trong nöôùc,
- Thueá goùp phaàn höôùng daãn tieâu duøng trong nöôùc

- Thueá goùp phaàn thöïc hieän chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc : theå hieän chính saùch öu
ñaõi veà thueá theo khu vöïc.
II. PHAÏM VI AÙP DUÏNG
1. Ñoái töôïng noäp thueá
Taát caû caùc toå chöùc, caù nhaân ñöôïc pheùp kinh doanh xuaát nhaäp khaåu coù haøng hoaù xuaát khaåu, nhaäp
khaåu thuoäc ñoái töôïng chòu thueá. Neáu xuaát nhaäp khaåu uyû thaùc thì toå chöùc nhaän uyû thaùc laø ñoái töôïng noäp
thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu.
2. Ñoái töôïng chòu thueá :
Taát caû caùc haøng hoaù ñöôïc pheùp xuaát khaåu, nhaäp khaåu qua cöûa khaåu, bieân giôùi Vieät nam goàm :
- Haøng hoaù xuaát khaåu, nhaäp khaåu qua ñöôøng boä, ñöôøng soâng, caûng bieån, caûng haøng khoâng, ñöôøng
saét lieân vaän quoác teá, böu ñieän quoác teá vaø ñòa ñieåm laøm thuû tuïc haûi quan khaùc ñöôïc thaønh laäp theo quyeát
ñònh cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn.
- Haøng hoùa ñöôïc ñöa töø thò tröôøng trong nöôùc vaøo khu phi thueá quan vaø töø khu phi thue á quan vaøo
thò tröôøng trong nöôùc
- Haøng hoùa mua baùn, trao ñoåi khaùc ñöôïc coi laø haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu
3. Nhöõng ñoái töôïng khoâng thuoäc dieän noäp thueá xuaát, nhaäp khaåu
- Haøng vaän chuyeån quaù caûnh
- Haøng hoaù töø nöôùc ngoaøi nhaäp khaåu vaøo khu cheá xuaát vaø ngöôïc laïi

- Haøng vieän trôï nhaân ñaïo ,….
III. CAÊN CÖÙ TÍNH THUEÁ XUAÁT NHAÄP KHAÅU
Caên cöù tính thueá xuaát, nhaäp khaåu laø :
- Soá löôïng töøng maët haøng xuaát, nhaäp khaåu cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân coù haøng hoùa thöïc teá xuaát, nhaäp
khaåu.
- Giaù tính thueá.
- Thueá suaát.

Thueá Xuaát khaåu, Nhaäp
khaåu phaûi noäp

=

S. löôïn g töøn g maët haøng xuaát
hay nhaäp khaåu

X

Giaù tính thueá cuûa
haøn g hoùa

X Thueá suaát qui
ñònh

1. Soá löôïng töøng maët haøng xuaát, nhaäp khaåu : Ghi treân tôø khai haûi quan coù kieåm hoùa cuûa cô quan haûi
quan.
2. Giaù tính thueá :
+ Ñoái vôùi haøng hoùa xuaát khaåu : laø giaù baùn cho khaùch haøng taïi cöûa khaåu xuaát khoâng bao goàm chi phí
vaän cbuyeån ( F) vaø phí baûo hieåm (I ) töø cöûa khaåu ñi. Giaù tính thueá laø giaù FOB ( Free On Broad).
+ Ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu : laø giaù mua thöïc teá cuûa khaùch haøng taïi cöûa khaåu nhaäp theo hôïp
ñoàng, bao goàm caû chi phí vaän chuyeån ( F) vaø phí baûo hieåm (I) töø cöûa khaåu ñi tôùi cöûa khaåu ñeán. Giaù tính
thueá laø giaù CIF ( Cost Insuarance and Freight).
3. Thueá suaát :
Ví duï : Taïi moät Cty trong thaùng 3 coù taøi lieäu sau :

1. Xuaát khaåu 3.000spA, giaù xuaát khaåu 2USD/sp
2. Nhaäp khaåu 4.000spB, giaù nhaäp khaåu 5USD/sp
3. Xuaát khaåu 3.000spA, giaù CIF 6USD/sp
4. Nhaäp khaåu 4.000spB, giaù FOB 4USD/sp
5. Nhaän nhaäp khaåu uûy thaùc 10.000spC, giaù CIF 3USD/Sp
Bieát : Tyûgía tính thueá 20.000VND/USD
Phí vaän chuyeån vaø baûo hieåm quoác teá ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu 10.000ñ/sp, ñoái vôùi haøng xuaát khaåu
8.000ñ/sp
Yeâu caàu : Tính thueá Xuaát nhaäp khaåu maø Cty phaûi noäp
VD 2 : Taïi moät Cty XNK Z, trong kyø coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh sau :
Nhaäp khaåu 3 loâ haøng ñeàu coù xuaát xöù töø nöôùc H, caû 3 loâ haøng ñeàu mua theo ñieàu kieän FOB, toång
chi phí chuyeân chôû cho caû 3 loâ haøng töø caûng nöôùc H ñeán caûng Vieät Nam laø 6.0 00USD
-

Loâ haøng A coù toång trò giaù 15.000 USD, ñöôïc mua baûo hieåm vôùi 2% giaù FOB

-

Loâ haøng B goàm 10.000 saûn phaåm, ñôn giaù 4USD/sp, ñöôïc mua baûo hieåm vôùi giaù 1,5% giaù
FOB

-

Loâ haøng C goàm 1.500 saûn phaåm, ñôn giaù 90USD/sp, ñöôïc mua baûo hieåm vôùi giaù 1% giaù FOB

Tyû giaù tính thueá nhaäp khaåu laø 16.500VNÑ/USD, thueá suaát thueá nhaäp khaåu A 10%. B 15%, C 20%.
Yeâu caàu : Tính thueá nhaäp khaåu maø DN phaûi noäp

V. THUÛ TUÏC KEÂ KHAI, NOÄP THUEÁ XUAÁT KHAÅU, NHAÄP KHAÅU
1. Keâ khai haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu :
Toå chöùc caù nhaân coù haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu phaûi keâ khai ñaày ñuû, chính xaùc caùc noäi dung
theo qui ñònh cuûa phaùp luaät, noäp tôø khai haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu vaø xuaát trình caùc hoà sô lieân
quan cho cô quan Haûi quan nôi laøm thuû tuïc xuaát khaåu, nhaäp khaåu haøng hoùa.
2. Thôøi haïn noäp thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu :
2.1 Ñoái vôùi haøng hoùa xuaát khaåu :
Thôøi haïn noäp thueá phaûi laø 30 ngaøy, keå töø ngaøy ñoái töôïng noäp thueá ñaêng kyù Tôø khai haûi quan
2.2 Thôøi haïn noäp thueá nhaäp khaåu
- Ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu laø haøng tieâu duøng trong Danh muïc haøng hoùa do Boä thöông maïi coâng
boá thì phaûi noäp xong thueá tröôùc khi nhaän haøng.
- Ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu khoâng thuoäc dieän noäp thueá theo caùc qui ñònh treân thì thôøi haïn noäp
thueá laø 30 ngaøy
VI. CHEÁ ÑOÄ MIEÃN, XEÙT MIEÃN THUEÁ, GIAÛM THUEÁ XUAÁT KHAÅU, NHAÄP KHAÅU
1. Tröôøng hôïp ñöôïc mieãn thueá :
- Haøng vieän trôï khoâng hoaøn laïi
- Ñoái vôùi haøng taïm nhaäp taùi xuaát, taïm xuaát taùi nhaäp
- Haøng laø taøi saûn di chuyeån cuûa caùc toå chöùc caù nhaân nöôùc ngoaøi ñöôïc pheùp vaøo cö truù, laøm vieäc taïi

Vieät nam hoaëc chuyeån ra khoûi VN trong möùc qui ñònh.
- Haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu trong tieâu chuaån haønh lyù mieãn thueá cuûa ngöôøi xuaát caûnh, nhaäp
caûnh.
- Haøng xuaát khaåu, nhaäp khaåu cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi ñöôïc höôûng tieâu chuaån mieãn tröø
- Haøng laø vaät tö, nguyeân lieäu nhaäp khaåu ñeå gia coâng cho nöôùc ngoaøi
2. Tröôøng hôïp ñöôïc xeùt mieãn thueá :
- Haøng nhaäp khaåu chuyeân duøng phuïc vuï tröïc tieáp cho an ninh, quoác ph oøng
- Haøng laø quaø bieáu, quaø taëng cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi
- Haøng nhaäp khaåu ñeå baùn haøng mieãn thueá
- Caùc ñôn vò saûn xuaát, gia coâng trong nöôùc
- Haøng hoùa nhaäp khaåu töø nöôùc ngoaøi vaøo VN ñöôïc baùn taïi caùc cöûa haøng mieãn thueá
3. Tröôøng hôïp ñöôïc xeùt giaûm thueá :
Haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu trong quaù trình vaän chuyeån, boác xeáp bò hö hoûng, maát maùt coù lyù do
chính ñaùng. Cô quan Haûi quan caáp tænh, thaønh phoá caên cöù vaøo möùc ñoä hö hoûng ra quyeát ñònh xöû lyù ñaõ
ñöôïc giaùm ñònh ñeå giaûm thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu töông öùng vôùi töøng tröôøng hôïp cuï theå.

CHÖÔNG III : THUEÁ TIEÂU THUÏ ÑAËC BIEÄT
I . NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG :
1. Khaùi nieäm :
Thueá tieâu thuï ñaëc bieät laø loaïi thueá giaùn thu ñaùnh vaøo moät soá saûn phaåm, haøng hoaù, dòch vuï ñaëc bieät
(laø haøng hoùa, dòch vuï khoâng thieát yeáu, thaäm chí laø xa xæ ñoái vôùi ñaïi boä phaän daân cö hieän nay) theo danh
muïc do Nhaø nöôùc quy ñònh.
2. Taùc duïng cuûa thueá tieâu thuï ñaëc bieät :
- Höôùng daãn saûn xuaát, tieâu duøng xaõ hoäi.
- Ñieàu tieát thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu duøng cho ngaân saùch Nhaø nöôùc moät caùch hôïp lyù.
- Taêng cöôøng quaûn lyù saûn xuaát, kinh doanh ñoái vôùi moät soá maët haøng ñaëc bieät.
II. PHAÏM VI AÙP DUÏNG THUEÁ TIEÂU THUÏ ÑAËC BIEÄT
1. Ñoái töôïng chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät :
a. Haøng hoaù :
b. Dòch vuï :
2. Ñoái töôïng noäp thueá
Toå chöùc caù nhaân (goïi chung laø cô sôû) saûn xuaát, nhaäp khaåu haøng hoaù vaø kinh doanh dòch vuï thuoäc
ñoái töôïng chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät laø ñoái töôïng noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieät.
3. Ñoái töôïng khoâng noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieät :

3.1 Ñoái vôùi haøng hoùa xuaát khaåu :
- Haøng hoaù do caùc cô sôû saûn xuaát, gia coâng tröïc tieáp xuaát khaåu ra nöôùc ngoaøi bao goàm caû haøng hoùa
baùn, gia coâng cho doanh nghieäp cheá xuaát; tröø oâtoâ döôùi 24 choå ngoài baùn cho doanh nghieäp cheá xuaát.
- Haøng hoùa do cô sôû saûn xuaát baùn hoaëc uûy thaùc cho cô sôû kinh doanh xuaát khaåu theo hôïp ñoàng xuaát
khaåu ñaõ kyù keát vôùi nöôùc ngoaøi.
- Haøng hoùa mang ra nöôùc ngoaøi ñeå baùn taïi hoäi chôï trieån laõm ôû nöôùc
3.2 Ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu :
- Haøng vieän trôï nhaân ñaïo, vieän trôï khoâng hoaøn laïi; quaø taëng cho caùc cô quan Nhaø nöôùc
- Haøng hoaù chuyeån khaåu, quaù caûnh, möôïn ñöôøng qua Vieät nam;
- Haøng taïm nhaäp khaåu, taùi xuaát khaåu vaø taïm xuaát khaåu, taùi nhaäp khaåu
- Haøng nhaäp khaåu ñeå baùn mieãn thueá theo cheá ñoä qui ñònh.
- Haøng hoùa töø nöôùc ngoaøi nhaäp vaøo khu cheá xuaát, doanh nghieäp cheá xuaát, tröø oâtoâ döôù i 24 choå ngoài.
- Taøu thuyeàn, du thuyeàn söû duïng cho muïc ñích kinh doanh vaän chuyeån haøng hoùa, haønh khaùch,
khaùch du lòch.
- Xe oâtoâ cöùu thöông, xe oâtoâ chôû phaïm nhaân, xe oâtoâ tang leã, xe oâtoâ chaïy trong khu vui chôi, giaûi trí,
theå thao khoâng ñaêng kyù löu haønh vaø khoâng tham gia giao thoâng.
4. Nhöõng qui ñònh ñaëc bieät cuûa thueá tieâu thuï ñaëc bieät :
- Cô sôû saûn xuaát maët haøng chòu thueá TTÑB baèng nguyeân lieäu ñaõ noäp thueá TTÑB thì khi keâ khai
khaáu tröø thueá TTÑB ñaàu vaøo
- Haøng chòu thueá TTÑB khi xuaát khaåu laø ñoái töôïng chòu thueá GTGT tính vôùi thueá suaát 0% ( khoâng

tính thueá TTÑB trong tröôøng hôïp naøy)
III. CAÊN CÖÙ TÍNH THUEÁ TIEÂU THUÏ ÑAËC BIEÄT
a. Soá löôïng tính thueá tieâu thuï ñaëc bieät :
- Ñoái vôùi haøng saûn xuaát trong nöôùc: Caên cöù treân hoùa ñôn
- Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu : caên cöù treân Tôø khai haûi quan
b. Giaù tính thueá tieâu thuï ñaëc bieät :
- Ñoái vôùi haøng saûn xuaát trong nöôùc : giaù chöa thueá tieâu thuï ñaëc bieät vaø chöa coù thueá GTGT
Giaù tính thueá
TTÑB

=

Giaù baùn chöa coù thueá VAT
1 + Th.suaát thueá TTÑB

+ Baùn theo phöông thöùc traû goùp : giaù tính thueá tieâu thuï ñaëc bieät laø giaù baùn chöa thueá tieâu thuï ñaëc
bieät vaø chöa coù thueá GTGT khoâng bao goàm khoaûn laõi traû goùp.
+ Ñoái vôùi haøng hoùa gia coâng giaù tính thueá TTÑB laø giaù baùn chöa coù thueá GTGT cuûa cô sôû ñöa gia
coâng.
- Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu :
Giaù tính thueá TTÑB = Giaù tính thueá nhaäp khaåu + Thueá nhaäp khaåu
- Ñoái vôùi dòch vuï : laø giaù cung öùng dòch vuï chöa coù thueá TTÑB vaø chöa coù thueá GTGT
3. Thueá suaát thueá tieâu thuï ñaëc bieät : Thueá suaát thueá TTÑB ñoái vôùi haøng hoùa, dòch vuï ñöôïc qui ñònh
theo Bieåu thueá tieâu thuï ñaëc bieät sau

Ví dụ 01 : Hãy xác định thuế TTĐB phải nộp của một lô hàng nhập khẩu trong tháng
- Vải các loại : 10.000m, giá CIF là 180.000USD
- Ba xe ôtô 18 chổ ngồi, giá CIF là 20.000USD/chiếc
Thuế suất thuế TTĐB xe ôtô là 15%, thuế suất thuế nhập khẩu xe ôtô là 50% ; tỷ giá hối đoái tại thời điểm
kê khai hàng nhập khẩu là 18.120đ/USD
Ví dụ 02 : Cơ sở A nhập khẩu một chiếc xe ôtô Honda Accord Ex, dung tích 2.7, giá tính thuế nhập khẩu là
22.000USD. Thuế suất thuế nhập khẩu xe ôtô là 60%, thuế suất TTĐB xe ôtô 50%.
Yêu cầu : Hãy xác định số thuế TTĐB mà Cơ sở A phải nộp, tỷ giá tính thuế 18.000đ/USD
Ví dụ 03 : Tại một cửa hàng kinh doanh vũ trường trong kỳ có doanh thu trong tháng 6 là 15trđ. Doanh thu
trong tháng 7 là 30trđ.
Yêu cầu : Xác định số thuế TTĐB phải nộp.
Ví dụ 04 : Trong tháng 01, Cơ sở A sản xuất rượu thuốc có tài liệu như sau :
- Mua 10.000 lít rượu 40 o của cơ sở B để pha chế rượu thuốc. Giá mua 1 lít rượu nguyên liệu do cơ
sở B bán là : 1.700đ/lit
- Loại rượu này chịu thuế suất là 65%.
- Trong tháng sử dụng 6.000 lít rượu này để sản xuất được 12.000 chai rượu thuốc và đã bán được
8.000 chai với giá 3.450đ/chai, thuế suất 20%

Yêu cầu : Hãy tính thuế TTĐB mà cơ sở SX A phải nộp.
IV. ÑAÊNG KYÙ, KEÂ KHAI NOÄP THUEÁ
1. Ñaêng kyù thueá :
Thôøi haïn ñaêng kyù thueá chaäm nhaát laø 10 ngaøy keå töø ngaøy, keå töø ngaøy ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän
ñaêng kyù kinh doanh.
Trong tröôøng hôïp saùt nhaäp, hôïp nhaát, chia, taùch. giaûi theå, phaù saûn, thay ñoåi ngaønh ngheà kinh doanh
hoaëc ngöøng kinh doanh, cô sôû saûn xuaát, kinh doanh phaûi khai baùo vôùi cô quan thueá chaäm nhaát laø 5 ngaøy
tröôùc khi coù söï thay ñoåi treân.
2. Keâ khai thueá :
4. Noäp thueá :
Thôøi haïn noäp thueá cuûa thaùng ñöôïc ghi trong thoâng baùo noäp thueá chaäm nhaát khoâng quaù 20 ngaøy cuûa
thaùng tieáp theo.
5. Quyeát toaùn thueá :
V. HOAØN THUEÁ TIEÂU THUÏ ÑAËC BIEÄT
1. Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu :
- Haøng taïm nhaäp khaåu ñaõ noäp thueá TTÑB, khi taùi xuaát ñöôïc hoaøn laïi soá thueá TTÑB ñaõ noäp töông
öùng vôùi soá haøng taùi xuaát khaåu.
- Haøng taïm nhaäp khaåu ñeå döï hoäi chôï, trieãn laõm ñaõ noäp thueá TTÑB khi taùi xuaát khaåu ñöôïc hoaøn

thueá.
- Nguyeân lieäu nhaäp khaåu ñeå saûn xuaát, gia coâng haøng xuaát khaåu.
2. Ñoái vôùi cô sôû saûn xuaát kinh doanh quyeát toaùn thueá khi saùt nhaäp, hôïp nhaát, chia, taùch, giaûi theå,
phaù saûn coù soá thueá TTÑB noäp thöøa.
VI. CHEÁ ÑOÄ MIEÃN, GIAÛM THUEÁ TIEÂU THUÏ ÑAËC BIEÄT
Cô sôû saûn xuaát haøng hoùa thuoäc dieän chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät gaëp khoù khaên do thieân tai, ñòch
hoïa, tai naïn baát ngôø thì ñöôïc xeùt giaûm thueá, mieãn thueá.

CHÖÔNG IV : THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG
I. KHAÙI NIEÄM VAØ TAÙC DUÏNG
1. Khaùi nieäm :
Thueá giaù trò gia taêng laø thueá tính treân giaù trò taêng theâm cuûa haøng hoùa, dòch vuï phaùt sinh trong quaù
trình töø saûn xuaát, löu thoâng ñeán tieâu duøng.
2. Taùc duïng :
- Ñoäng vieân moät phaàn thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu duøng vaøo Ngaân saùch
- Taêng cöôøng coâng taùc haïch toaùn keá toaùn vaø thuùc ñaåy vieäc mua baùn haøng hoùa coù hoùa ñôn, chöùng töø.
- Goùp phaàn thuùc ñaåy saûn xuaát phaùt trieån, môû roäng löu thoâng haøng hoùa
- Goùp phaàn hoaøn thieän heä thoáng chính saùch thueá ôû nöôùc ta.
II. PHAÏM VI AÙP DUÏNG THUEÁ GTGT
1. Ñoái töôïng noäp thueá :
Taát caû toå chöùc, caù nhaân coù hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá
2. Ñoái töôïng chòu thueá :
Luaät thueá VAT quy ñònh taát caû haøng hoùa, dòch vuï duøng cho saûn xuaát kinh doanh vaø tieâu duøng laø ñoái
töôïng chòu thueá VAT.
3. Ñoái töôïng khoâng thuoäc dieän chòu thueá GTGT : coù 28 nhoùm haøng hoùa, dòch vuï khoâng chòu thueá

GTGT
III. CAÊN CÖÙ TÍNH THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG
1. Giaù tính thueá :
- Ñoái vôùi haøng hoùa trong nöôùc :
Giaù tính thueá laø giaù chöa coù thueá GTGT.
- Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu
Giaù tính thueá = Giaù nhaäp khaåu + thueá nhaäp khaåu
2. Thueá suaát giaù trò gia taêng :
Möùc thueá suaát giaù trò gia taêng ñöôïc qui ñònh : 0%, 5%, 10%
Ví dụ 01: Trong tháng 5, cơ sở kinh doanh Hải Toàn nhập khẩu 10.000 tấn sản phẩm. Giá CIF
1.200USD/tấn, thuế suất thuế nhập khẩu 2%, thuế suất thuế GTGT là 5%
Trong tháng cơ sở này cũng bán toàn bộ sản phẩm trên với giá bán đã có thuế GTGT là 28.350đ/kg
Yêu cầu : Hãy xác định thuế nhập khẩu, thuế GTGT (áp dụng hai phương pháp tính thuế GTGT phải nộp)
mà cơ sở phải nộp, tỷ giá tính thuế 18.000VNĐ/USD
Ví dụ 02 : Xí nghiệp sản xuất thuốc lá, trong tháng có tài liệu như sau :
- Sản xuất được 3 triệu bao thuốc lá, bán được 2 triệu bao thuốc lá : trong đó bán trong nước 800
ngàn bao, với giá bán là 6.000 đ/bao (thuế suất thuế TTĐB 65%), xuất khẩu 1,2 triệu bao, bán với giá FOB

: 0,26USD/bao.
- Tỷ giá hối đoái 16.000 đ/USD
- Chi phí dịch vụ có thuế GTGT đầu vào là 100trđ.
Yêu cầu : Hãy xác định thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT phải
nộp, biết rằng thuế suất thuế xuất khẩu là 2%, thuế suất thuế GTGT 0%.
Ví dụ 03: Cty X là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, trong tháng có tài liệu sau :
( đvt : triệu đồng)
- Mua nguyên liệu thủy sản không có hóa đơn, có bảng kê mua hàng là 850
- Mua nguyên liệu thủy sản có hóa đơn bán hàng là 900
- Mua nguyên liệu thủy sản của Cty A, có hóa đơn GTGT 1.050 (thuế suất 5%)
- Trong tháng tổng doanh thu 3.200 trong đó doanh thu xuất khẩu 2.200, thuế suất thuế xuất khẩu
2%, thuế suất thuế GTGT 0% và 10%
- Chi phí dịch vụ có thuế đầu trđ
Yêu cầu : Hãy xác định thuế xuất khẩu, thuế GTGT phải nộp ?
IV. PHÖÔNG PHAÙP TÍNH THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG
1. Phöông phaùp khaáu tröø thueá :

Thueá GTGT
phaûi noäp

=

Thueá GTGT
ñaàu ra

-

Thueá GTGT ñaàu vaøo

Trong ñoù :
a) Thueá GTGT ñaàu ra :
Thueá GTGT
ñaàu ra

Giaù chöa thueá
=

Giaù tính thueá cuûa haøng
=

hoùa , dòch vuï chòu thueá
baùn ra

x

Thueá suaát (%) GTGT cuûa
haøng hoùa, dòch vuï ñoù

Giaù thanh toaùn
1+Thueá suaát (%)

b) Thueá GTGT ñaàu vaøo :
 Nguyeân taéc khaáu tröø thueá GTGT ñaàu vaøo :
- Thueá GTGT ñaàu vaøo cuûa haøng hoùa, dòch vuï duøng cho saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï chòu
thueá GTGT thì ñöôïc khaáu tröø toaøn boä.
- Thueá GTGT ñaàu vaøo cuûa haøng hoùa, dòch vuï ñöôïc khaáu tröø phaùt sinh trong thaùng naøo thì ñöôïc keâ
khai khaáu tröø khi xaùc ñònh soá thueá phaûi noäp thaùng ñoù; thôøi gian keâ khai toái ña laø ba thaùng
- Thueá GTGT ñaàu vaøo cuûa haøng hoùa, dòch vuï duøng ñoàng thôøi cho saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa,
dòch vuï chòu thueá GTGT vaø khoâng chòu thueá GTGT thì chæ ñöôïc khaáu tröø soá thueá ñaàu vaøo cuûa haøng hoùa,

dòch vuï duøng cho saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá GTGT.
2. Phöông phaùp tính thueá GTGT tröïc tieáp treân GTGT :
a. Ñoái töôïng aùp duïng phöông phaùp tính tröïc tieáp treân GTGT :
- Caù nhaân saûn xuaát, kinh doanh laø ngöôøi Vieät Nam.
- Toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi kinh doanh taïi Vieät Nam khoâng theo luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi VN
chöa thöïc hieän ñaày ñuû caùc ñieàu kieän veà keá toaùn, hoùa ñôn chöùng töø ñeå laøm caên cöù tính thueá theo phöông
phaùp khaáu tröø thueá.
- Cô sôû kinh doanh mua, baùn vaøng baïc, ñaù quyù, ngoaïi teä.
b. Xaùc ñònh thueá GTGT phaûi noäp :
Giaù trò gia taêng
cuûa haøng hoùa, dòch
vuï ñoù

Thueá GTGT
phaûi noäp

=

=

Giaù thanh toaùn cuûa haøng
hoùa, dòch vuï baùn ra (1)

Giaù trò gia taêng cuûa haøng hoùa,
x
dòch vuï chòu thueá

-

Giaù thanh toaùn cuûa haø ng
hoùa, dòch vuï mua vaøo
töông öùng (2)

Thueá suaát (%) GTGT cuûa
haøng hoùa, dòch vuï ñoù

V. ÑAÊNG KYÙ, KEÂ KHAI, NOÄP THUEÁ, QUYEÁT TOAÙN THUEÁ
1. Ñaêng kyù noäp thueá :
Cô sôû kinh doanh keå caû caùc ñôn vò, chi nhaùnh, cöûa haøng tröïc thuoäc cô sôû kinh doanh chính phaûi

ñaêng kyù noäp thueá vôùi Cuïc thueá (hoaëc Chi Cuïc thueá neáu laø caù nhaân kinh doanh) veà ñòa ñieåm kinh doanh,
ngaønh ngheà kinh doanh, lao ñoäng, tieàn voán, nôi noäp thueá vaø caùc chæ tieâu lieân quan khaùc theo maãu ñaêng
kyù noäp thueá vaø höôùng daãn cuûa Cô quan thueá.
Veà vieäc aùp duïng caáp maõ soá cho ñoái töôïng noäp thueá : Caùc cô sôû kinh doanh ñaõ thöïc hieän ñaêng kyù
noäp thueá vôùi cô quan thueá, cô quan thueá coù traùch nhieäm caáp maõ soá thueá cho cô sôû kinh doanh theo cheá
ñoä qui ñònh veà vieäc caáp maõ soá cho ñoái töôïng noäp thueá.
2. Keâ khai thueá GTGT phaûi noäp :
a. Cô sôû kinh doanh phaûi keâ khai thueá GTGT töøng thaùng vaø noäp thueá tôø khai thueá cho cô quan thueá
vaøo thôøi ñieåm cuoái thaùng
b. Cô sôû kinh doanh ngöôøi nhaäp khaåu haøng hoùa phaûi keâ khai vaø noäp tôø khai thueá GTGT theo töøng
laàn nhaäp khaåu cuøng vôùi vieäc keâ khai thueá nhaäp khaåu vôùi cô quan thu thueá nôi coù cöûa khaåu nhaäp haøng
hoùa.
3. Noäp thueá :
4. Quyeát toaùn thueá :
Trong thôøi haïn 60 ngaøy, keå töø ngaøy keát thuùc naêm
VI. HOAØN THUEÁ
1. Xeùt hoaøn thueá töøng quyù neáu soá thueá ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø cuûa caùc thaùng tro ng quyù lôùn hôn soá
thueá ñaàu ra
2. Quyeát toaùn thueá khi saùt nhaäp, hôïp nhaát, chia, taùch, giaûi theå, phaù saûn coù soá thueá noäp thöøa

CHÖÔNG V : THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP
I. KHAÙI NIEÄM VAØ TAÙC DUÏNG
1. Khaùi nieäm :
Thueá thu nhaäp doanh nghieäp laø thueá tröïc thu, ñaùnh vaøo phaàn thu nhaäp sau khi tröø caùc chi phí hôïp
lyù, hôïp phaùp lieân quan ñeán thu nhaäp cuûa ñoái töôïng noäp thueá
2. Taùc duïng :
- Bao quaùt vaø ñieàu tieát taát caû caùc khoaûn thu nhaäp cuûa cô sôû kinh doanh.
- Thoâng qua vieäc öu ñaõi veà thueá suaát, veà mieãn thueá, giaûm thueá khuyeán khí ñaàu tö
- Töøng böôùc thu heïp söï phaân bieät giöõa ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø ñaàu tö trong nöôùc
II. PHAÏM VI AÙP DUÏNG THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP
1. Ñoái töôïng noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp :
Caùc toå chöùc, caù nhaân saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï (goïi chung laø cô sôû kinh doanh) coù thu
nhaäp ñeàu phaûi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp.
2. Ñoái töôïng khoâng thuoäc dieän noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp :
Hoä gia ñình, caù nhaân, toå hôïp taùc, hôïp taùc xaõ saûn xuaát noâng nghieäp
Taïm thôøi chöa thu thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñoái vôùi hoä gia ñình vaø caù nhaân no âng daân saûn phaåm
troàng troït, chaên nuoâi, nuoâi troàng thuûy saûn cho ñeán khi coù quy ñònh cuûa Chính phuû.

III. CAÊN CÖÙ TÍNH THUEÁ VAØ THUEÁ SUAÁT
1. Thu nhaäp chòu thueá :
 Xaùc ñònh thu nhaäp chòu thueá :
Thu nhaäp chòu
thueá trong kyø
tính thueá

1.1.

=

Doanh thu ñeå tính
thu nhaäp chòu thueá

-

Chi phí hôïp lyù
trong kyøtính

trong kyø tính thueá

+

thueá

Thu nhaäp chòu
thueá khaùc trong
kyø tính thueá

Doanh thu ñeå tính thu nhaäp chòu thueá :
Ñoái vôùi DN noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thì DT tính thueá laø chöa coù thueá
GTGT. Ñoái vôùi DN noäp thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp thì DT tính thueá laø coù thueá
GTGT

1.2 Caùc khoaûn chi phí hôïp lyù ñöôïc tröø ñeå tính thu nhaäp chòu thueá :
a. Khaáu hao taøi saûn coá ñònh söû duïng cho hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh.
b. Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu, nhieân lieä u
c. Chi phí tieàn löông, tieàn coâng, tieàn aên giöõa ca, caùc khoaûn mang tính chaát tieàn löông, tieàn coâng.
d. Chi phí nghieân cöùu khoa hoïc, coâng ngheä
e. Chi phí dòch vuï mua ngoaøi :
g. Chi traû tieàn vay voán saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï

h. Trích caùc khoaûn döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho, döï phoøng coâng nôï khoù ñoøi, döï phoøng giaûm giaù
chöùng khoaùn taïi doanh nghieäp theo höôùng daãn cuûa Boä Taøi chính.
i. Trôï caáp thoâi vieäc cho ngöôøi lao ñoäng theo cheá ñoä hieän haønh.
k. Chi veà tieâu thuï haøng hoùa, dòch vuï : chi phí baûo quaûn, chi bao goùi, vaän chuyeån, boùc xeáp, thueâ kho
baõi, baûo haønh saûn phaåm.
l. Chi phí quaûng caùo tieáp thò, khuyeán maõi, tieáp taân, khaùnh tieát, chi phí giao dòch, ñoái ngoaïi, chi phí
hoäi hoïp
m. Caùc khoaûn thueá, phí, leä phí, tieàn thueâ ñaát phaûi noäp coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh
doanh haøng hoùa, dòch vuï ñöôïc tính vaøo chi phí hôïp lyù.
n. Chi phí quaûn lyù kinh doanh do coâng ty nöôùc ngoaøi phaân boå cho cô sôû thöôøng truù taïi VN theo quy
ñònh cuûa Chính phuû.
o. Chi phí mua haøng hoùa, dòch vuï cuûa toå chöùc, caù nhaân khoâng kinh doanh, kho âng coù hoùa ñôn chöùng
töø do Chính phuû quy ñònh.
p. Caùc khoaûn chi cho lao ñoäng nöõ theo phaùp luaät ; chi baûo hoä lao ñoäng hoaëc trang phuïc ; chi baûo veä
cô sôû kinh doanh ; chi coâng taùc phí ; trích noäp quyõ baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y t eá thuoäc traùch nhieäm cuûa
cô sôû kinh doanh söû duïng lao ñoäng ;
Caùc khoaûn chi phí sau ñaây khoâng tính vaøo chi phí hôïp lyù khi xaùc ñònh thu nhaäp chòu thue á :
- Tieàn löông , tieàn coâng do cô sôû kinh doanh khoâng thöïc hieän ñuùng cheá ñoähôïp ñoàng lao ñoäng
- Tieàn löông, tieàn coâng cuûa chuû doanh nghieäp tö nhaân, thaønh vieân hôïp danh cuûa Cty hôïp danh, chuû

hoä caù theå,
- Caùc khoaûn trích tröôùc vaøo chi phí maø thöïc teá khoâng chi heát
- Caùc khoaûn chi khoâng chöùng töø hoaëc chöùng töø khoâng hôïp phaùp tröø tröôøng hôïp qui ñònh veà baûng keâ
cuûa Luaät thueá GTGT.
- Caùc khoaûn tieàn phaït
- Caùc khoaûn chi do nguoàn voán khaùc ñaøi thoï
1.3 Caùc khoaûn thu nhaäp thu nhaäp chòu thueá khaùc :
- Cheânh leäch veà mua baùn chöùn g khoaùn.
- Thu nhaäp töø quyeà
- Thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng taøi saûn, thanh lyù taøi saûn
- Laõi tieàn göûi, laõi cho vay voán, laõi baùn haøng traû chaäm.
- Cheânh leäch do baùn ngoaïi teä.
- Keát dö cuoái naêm caùc khoaûn trích tröôùc khoâng chi heát
- Thu caùc khoaûn nôï phaûi thu khoù ñoøi ñaõ buø ñaép khoaûn döï phoøng nay ñoøi ñöôïc.
- Thu veà tieàn phaït vi phaïm hôïp ñoàng kinh teá sau khi ñaõ tröø tieàn phaït vi phaïm hôïp ñoàng kinh teá.
- Thu caùc khoaûn nôï phaûi traû khoâng xaùc ñònh ñöôïc chuû nôï.
- Caùc khoaûn thu nhaäp töø hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï cuûa nhöõng naêm tröôùc bò boû soùt

môùi phaùt hieän ra.
- Caùc khoaûn thu nhaäp töø hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï ôû nöôùc ngoaøi chöa tröø baát cöù moät
khoaûn thu nhaäp naøo ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi cho khoaûn thu nhaäp ñoù.
2. Thueá suaát laø 25%
Ñoái vôùi hoaït ñoäng tìm kieám, thaêm doø, khai thaùc daàu khí vaø taøi nguyeân quyù hieám khaùc taïi Vieät Nam
töø 32% ñeán 50%.
Ví dụ 01 : Hãy tính thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà máy sản
xuất, có tài liệu sau :
1.

Bán ra nước ngoài 120.000 sản phẩm theo giá FOB quy đổi VND 230.000đ/sp. Bán 150.000sp cho
DN chế xuất với giá 230.000đ/sp

2.

Bán cho Cty thương nghiệp trong nước 400.000sp, với giá chưa thuế GTGT 200.000đ/sp

3.

Gia công trực tiếp 400.000sp theo hợp đồng với một Cty nước ngoài, công việc hoàn thành 80% và
thành phẩm đã được xuất trả, giá gia công 10.000đ/sp

4.

Tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu, phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế) của hàng
tiêu thụ 102.731 triệu đồng

5.

Thu nhập chịu thuế khác ngoài doanh thu :

+ Chuyển nhượng tài sản 200 triệu đồng
+ Thu nhập từ tiền lãi cho vay : 680 triệu đồng

Biết rằng : thuế suất xuất khẩu 2%, VAT 10%, TTNDN 25%. Tổng thuế VAT đầu vào được khấu trừ
13.731 triệu đồng
Ví dụ 02: Xác định thuế xuất khẩu, GTGT và thuế TNDN phải nộp trong năm có tài liệu như sau :
1.

Tình hình tiêu thụ trong năm :

-

Quý I : Bán cho Cty thương mại trong nước 12.000sp, giá bán chưa có thuế GTGT 45.000đ/sp

-

Quý II : Trực tiếp xuất khẩu 10.000sp, giá FOB 74.000đ/sp

-

Quý III : Bán cho DN chế xuất 5.000sp, giá bán 45.000đ/sp

-

Quý IV : Trực tiếp xuất khẩu 2.000sp, giá FOB 46.000đ/sp. Xuất cho đại lý bán lẻ 5.000sp, giá bán
của đại lý theo hợp đồng chưa thuế GTGT 46.000đ/sp.

2.

Chi phí sản xuất kinh doanh trong năm

-

Nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm 846.000.000đ

-

Vật liệu dùng sửa chữa thường xuyên TSCĐ thuộc phân xưởng sản xuất 6.000.000đ, bộ phận quản
lý DN 3.200.000đ

-

Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất : 200.000.000đ

-

Khấu hao TSCĐ phục vụ phân xưởng 160.000.000đ, bộ phận quản lý 50.000.000đ, bộ phận bán
hàng 12.000.000đ

-

Tiền lương bộ phận quản lý DN 84.000.000đ

-

Chi phí khác phục vụ sản xuất sản phẩm 126.000.000đ

-

Chi hoa hồng đại lý bán lẻ 5% giá bán chưa thuế GTGT

-

Thuế xuất khẩu ở khâu bán hàng

Biết rằng :
-

Thuế GTGT đối với sản phẩm 10%

-

Thuế xuất khẩu 2%

-

Thuế TNDN 25%

-

Biết tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm 84.500.000đ

-

Thu nhập về lãi tiền gửi NH là 3.870.000đ

V. ÑAÊNG KYÙ, KEÂ KHAI, NOÄP THUEÁ, QUYEÁT TOAÙN THUEÁ
1. Ñaêng kyù thueá thu nhaäp doanh nghieäp
2. Keâ khai thueá thu nhaäp doanh nghieäp
2.1 Cô sôû kinh doanh coù traùch nhieäm keâ khai vaø noäp tôø khai thueá taïm noäp caû naêm
2.2 Sau khi nhaän ñöôïc tôø khai cuû a cô quan thueá kieåm tra, xaùc ñònh soá thueá taïm noäp caû naêm vaø chia
ra töøng quyù ñeå thoâng baùo cho cô sôû kinh doanh taïm noäp thueá.
3. Noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp :

Thôøi haïn noäp thueá ñöôïc ghi trong thoâng baùo noäp thueá chaäm nhaát khoâng quaù ngaøy cuoái quyù.
4. Quyeát toaùn thueá thu nhaäp doanh nghieäp :
Naêm quyeát toaùn thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc tính theo naêm döông lòch baét ñaàu töø ngaøy 1/1 vaø
keát thuùc vaøo ngaøy 31/12 cuøng naêm.

CHƢƠNG 6 : THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
I. KHAÙI NIEÄM VAØ TAÙC DUÏNG
1. Khaùi nieäm :
Thueá TNCN laø loaïi thueá tröïc thu, thu vaøo thu nhaäp cuûa caù nhaân trong moät khoaûng thôøi gian nhaát
ñònh, thöôøng laø moät naêm hoaëc töøng laàn phaùt sinh.
2. Taùc duïng :
- Thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi :
- Taïo laäp nguoàn taøi chính cho ngaân saùch nhaø nöôùc
II. PHAÏM VI AÙP DUÏNG
1. Ñoái töôïng noäp thueá thu nhaäp :
a. Coâng daân Vieät Nam ôû trong nöôùc hoaëc ñi coâng taùc, lao ñoäng ôû nöôùc ngoaøi coù thu nhaäp ñeán möùc
chòu thueá thu nhaäp.
b. Caù nhaân khaùc ñònh cö taïi Vieät Nam laø ngöôøi khoâng mang quoác tòch Vieät Nam nhöng ñònh cö
khoâng thôøi haïn taïi Vieät Nam.

c. Ngöôøi nöôùc ngoaøi laøm vieäc taïi Vieät Nam keå caû ngöôøi nöôùc ngoaøi khoâng sinh soáng taïi Vieät Nam
nhöng coù thu nhaäp phaùt sinh taïi Vieät Nam.
2. Thu nhaäp chòu thueá :
2.1 Thu nhập từ kinh doanh
2. 2 Thu nhập từ tiền lương, tiền công
* Các khoản phụ cấp, trợ cấp đƣợc trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lƣơng, tiền
công bao gồm :
- Phụ cấp đối về ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật.
- Phụ cấp quốc phòng, an ninh
- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề
- Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh
con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng
tháng
- Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động, các khoản trợ cấp khác
do Bảo hiểm xã hội chi trả
- Trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật
* Các khoản tiền thƣởng đƣợc trừ khi tính thu nhập chịu thuế từ tiền lƣơng, tiền công :
- Các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng
- Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa
nhận
- Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công
nhận

- Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm
quyền.
2. 3. Thu nhập từ đầu tư vốn
2. 4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
2.5 Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
2.6. Thu nhập từ trúng thưởng
2. 7 Thu nhập từ bản quyền
2.8 Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.
2.9 Thu nhập từ nhận thừa kế
2.10. Thu nhập từ nhận quà tặng
3. Thu nhập đƣợc miễn thuế
3. 1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa các người thân
3. 2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân
trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.
3.3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.
3.4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng
3.5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông lâm, ngư nghiệp
3.7. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
3.8. Thu nhập từ kiều hối.
3.9. Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ
3.10. Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả.

3.11. Thu nhập từ học bổng
3.12. Thu nhập từ bồi thường hợp đdồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn
lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.
3.13. Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập
hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.
3.14. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình
thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
III. CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƢ TRÚ
1. Thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lƣơng, tiền công
Công thức tính thuế :
Số thuế thu nhập
cá nhân phải nộp

Thu nhập tính
thuế (TNTT)

=

x

Thuế suất

1.1 Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh
1.1.1 Đối với cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ nộp thuế theo phương
pháp khoán .
Thu nhập chịu thuế
trong kỳ tính thuế

=

Doanh thu ấn định
x
trong kỳ tính thuế

Tỷ lệ thu nhập chịu
thuế ấn định

1.1.2 Đối với cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ nộp thuế theo phương
pháp khoán
Thu nhập
chịu thuế =
trong kỳ
tính thuế

Doanh thu
chịu
thuế trong kỳ tính
thuế

Chi phí
hợp lý
liên
quan

+

Thu nhập
chịu thuế
khác

1.2 Thu nhập chịu thuế từ tiền lƣơng, tiền công
(1) Giảm trừ gia cảnh, bao gồm :
(a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng
b) Đối với người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng/tháng.
2. Thu nhập từ đầu tƣ vốn : là thu nhập nhận được từ đầu tư vốn
Số thuế thu nhập
cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế
(TNTT)

x

Thuế suất

3. Thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn :
3.1 Đối với chuyển nhƣợng vốn góp :
Thu nhập
tính thuế

Giá chuyển
nhượng

=

-

Giá mua +

Các chi phí

3.2 Đối với thu nhập từ chuyển nhƣợng chứng khoán :
Thu nhập
tính thuế

=

Giá bán
chứng khoán

-

Giá mua
chứng khoán

Các chi phí

4. Thu nhập chuyển nhƣợng bất động sản :
Số thuế thu nhập
=
cá nhân phải nộp

Thu nhập
tính thuế

Thu nhập tính
x
thuế

Giá bán, giá
= chuyển nhượng
hoặc giá cho

-

Thuế suất

Giá mua, giá
nhận chuyển
nhượng hoặc giá

Các chi phí
liên quan

5. Thu nhập bản quyền và nhƣợng quyền thƣơng mại :
Số thuế thu nhập
=
cá nhân phải nộp

Thuế suất

Thu nhập tính
x
thuế

6. Thu nhập từ trúng thƣởng, thu nhập thừa kế, thu nhập quà tặng
Số thuế thu nhập
=
cá nhân phải nộp

Thu nhập tính
x
thuế

Thuế suất

7. Biểu thuế :
BIỂU THUẾ LŨY TIẾN TỪNG PHẦN
Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau:
Bậc
thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm
(triệu đồng)

Phần thu nhập tính
thuế/tháng

Thuế
suất (%)

(triệu đồng)
1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

BIỂU THUẾ TOÀN PHẦN
Thu nhập tính thuế

Thuế
suất (%)

a.

Thu nhập từ đầu tư vốn

5

b.

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

5

c.

Thu nhập từ trúng thưởng

10

d.

Thu nhập từ thừa kế, quà tặng

10

e.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

20

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (trường hợp tính
trên giá bán chứng khoán)

0,1

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trường hợp tính
trên thu nhập)

25

6

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trường hợp tính
trên giá chuyển nhượng)

2

VD 0 1 : Oâng A laø coâng daân VN laøm vieäc taïi TP.HCM coù thu nhaäp thöôøng xuyeân trong thaùng 01/200x laø

45.000.000ñ. Ngoaøi ra trong thaùng oâng cuõng truùng thöôûng veù soá kieán thieát 50.000.000ñ. Tính thueá thu
nhaäp caù nhaân maø Oâng A phaûi noäp, soá tieàn thöïc teá maø oâng A thöïc nhaän trong thaùng 01/200x
Ví dụ 02 : Oâng B laø coâng daân VN laøm vieäc taïi Cty Q trong thaùng 09/200x coù thu nhaäp nhö sau :
-

Tieàn löông : 20.000.000ñ

-

Tieàn thöôûng nhaân dòp leã 2/9 : 1.000.000ñ

-

Tieàn thöôûng nhaân dòp ngaøy thaønh laäp Cty : 2.000.000ñ

-

Ngoaøi ra oâng coøn moät khoaûn thu nhaäp töø vieäc chuyeån giao quyeàn sôû höõu kieåu daùng coâng nghieäp cuûa
saûn phaåm 30.000.000ñ

Tính thueá thu nhaäp caù nhaân maø oâng naøy phaûi noäp vaø soá tieàn thöïc teá nhaän ñöôïc trong thaùng
Ví dụ 03 : Coâ Nguyeãn Lan Höông laø coâng daân VN laøm vieäc taïi Cty N coù toång thu nhaäp trong naêm 200x
nhö sau :
-

Thu nhaäp thöôøng xuyeân töø löông : 300.000.000ñ

-

Thu nhaäp töø truùng thöôûng chöông trình khuyeán maõi do Boä Thöông Maïi toå chöùc moät xe oâtoâ trò giaù
500.000.000ñ

Tính thueá thu nhaäp caù nhaân vaø soá tieàn thöïc nhaän cuûa coâ trong naêm.
Ví dụ 04 : Oâng N vaø M laø ngöôøi nöôùc ngoaøi laøm vieäc taïi VN (ñöôïc xem laø cö truù taïi VN) coù thu nhaäp
thöôøng xuyeân trong thaùng 03/200x laàn löôït laø 70.000.000ñ vaø 85.000.000ñ. Tính thueá thu nhaäp caù nhaân
maø oâng N vaø M phaûi noäp vaø soá tieàn thöïc teá nhaän ñöôïc
Ví dụ 05 :
Oâng An laø coâng daân VN laøm vieäc taïi Cty lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi, coù truï sôû taïi TP.HCM, coù thu nhaäp
töøng thaùng trong naêm 200x nhö sau :

- Thaùng 01 : 10.000.000ñ

- Thaùng 07 : 8.500.000ñ

- Thaùng 02 : 9.500.000ñ

- Thaùng 08 : 1.000.000ñ (do oám)

- Thaùng 03 : 8.900.000ñ

- Thaùng 09 : 8.000.000ñ

- Thaùng 04 : 12.000.000ñ

- Thaùng 10 : 7.500.000ñ

- Thaùng 05 : 11.000.000ñ

- Thaùng 11 : 8.300.000ñ

- Thaùng 06 : 9.200.000ñ

- Thaùng 12 : 7.500.000ñ

Ngoaøi ra trong thaùng 10 oâng coù tham gia kinh doanh haøng hoùa vôùi oâng C coù toång thu nhaäp
30.000.000ñ
Tính thueá thu nhaäp caù nhaân maø oâng An phaûi noäp trong naêm.
V. CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƢ TRÚ

1. Đối với thu nhập từ kinh doanh
- Thuế đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác định như sau :
Số thuế thu nhập
=
cá nhân phải nộp

Doanh thu từ hoạt
động sản xuất,
kinh doanh

x

Thuế suất

2. Đối với thu nhập từ tiền lƣơng, tiền công
- Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu
nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân với thuế suất 20%.

Số thuế thu nhập
=
cá nhân phải nộp

Thu nhập chịu thuế từ
tiền lương, tiền công

x

Thuế suất
20%

- Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là tổng số tiền lương, tiền công mà cá nhân không cư trú
nhận đ ược do thực hiện công việc tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.
3. Đối với thu nhập từ đầu tƣ vốn
Thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng tổng số tiền mà
cá nhân không cư trú nhận được từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhân với thuế suất
5%.
Số thuế thu nhập
=
cá nhân phải nộp

Tổng số tiền mà cá nhân
không cư trú nhận được
từ việc đầu tư vốn

Thuế suất
x
5%

4. Đối với thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn
Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng tổng
số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại tổ chức, cá nhân Việt
Nam nhân với thuế suất 0,1%, không phân biệt việc chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay
tại nước ngoài.
5. Đối với thu nhập từ chuyển nhƣợng bất động sản
Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam của cá nhân không cư trú được
xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản nhân với thuế suất 2%.
6. Đối với thu nhập từ bản quyền, nhƣợng quyền thƣơng mại

- Thuế đối với thu nhập từ bản quyền của cá nhân không cư trú được xác định bằng phần thu nhập
vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng quyền sở
hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam nhân với thuế suất 5%.
- Thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại của cá nhân không cư trú được xác định bằng
phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam nhân với
thuế suất 5%.
7. Đối với thu nhập từ trúng thƣởng, thừa kế, quà tặng
- Thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng của cá nhân không cư trú được xác định
bằng thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 2 Điều này nhân với thuế suất 10%.
- Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng của cá nhân không cư trú là phần giá trị giải thưởng vượt trên
10 triệu đồng theo từng lần trúng thưởng tại Việt Nam; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài
sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần phát sinh thu nhập mà cá nhân không cư trú
nhận được tại Việt Nam.

