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                            PHẦN 1: THUẾ GTGT 

 Đối tƣợng không chịu thuế GTGT  

 Các trƣờng hợp không phải kê khai và nộp thuế GTGT 

 Giá tính thuế GTGT 

 Thuế suất thuế GTGT 0%; Các trƣờng hợp áp dụng, điều kiện áp dụng, các 

ngoại lệ áp dụng thuế suất 0%. 

 Đối tƣợng áp dụng các phƣơng pháp tính thuế 

 Danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở mức thuế suất 5% 

 Cách xác định thuế GTGT đầu ra 

 Nguyên tắc và các điều kiện xác định thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ 

 Kê khai thuế GTGT 

 Hoàn thuế GTGT 

 

A.Lý thuyết ôn thi 

C1: Nêu tên các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tƣợng không chịu thuế 

GTGT theo quy định hiện hành của Luật thuế GTGT? 

C2: Nêu các trƣờng hợp đƣợc áp dụng mức thuế suất 5%? 

C3: Nêu phƣơng pháp khấu trừ thuế GTGT và điều kiện để đƣợc khấu trừ thuế 

GTGT? 

C4: Nêu 10 trƣờng hợp không thuộc diện chịu thuế GTGT? 

C5: Trình bày nguyên tắc xác định giá tính thuế GTGT. Nêu cách tính thuế 

GTGT trong các trƣờng hợp sau: Bán trả góp, tiêu dùng nội bộ, đặt cƣợc, du 

lịch trọn gói? 

C6: Nêu 5 trƣờng hợp thuế GTGT đầu vào không đƣợc khấu trừ? 

C7: Nêu 4 trƣờng hợp không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT? 

C8: Trình bày các trƣờng hợp và điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%? 

C9: Nêu các trƣờng hợp hàng hóa xuất khẩu hoặc bán cho khu phi thuế quan 

nhƣng không đƣợc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%? 

C10: Nêu các trƣờng hợp hoàn thuế GTGT theo quy định của PL hiện hành? 

C11: Trình bày cách xác định thuế GTGT đƣợc hoàn đối với hàng hóa xuất 

khẩu? 

C12: Nêu phƣơng pháp xác định thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu? Cho 

ví dụ minh họa. 

C13: Nêu 6 trƣờng hợp thuế GTGT đầu vào không đƣợc khấu trừ? Cho ví dụ 

minh họa? 
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C14: Quy định kê khai, nộp thuế GTGT đối với các cơ sở trực thuộc nhƣ thế 

nào? Cho ví dụ minh họa. 

C15: Chỉ ra điểm khác biệt giữa phƣơng pháp khấu trừ và phƣơng pháp trực 

tiếp trên thuế GTGT? 

C16: Phân biệt trƣờng hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% với không thuộc 

diện chịu thuế GTGT?  

C17: So sánh trƣờng hợp không phải kê khai tính và nộp thuế với trƣờng hợp áp 

dụng thuế suất thuế GTGT 0%? 

C18: Trình bày đối tƣợng áp dụng của thuế suất thuế GTGT 0%. Ý nghĩa của 

thuế suất thuế GTGT 0%? 

C19: Trình bày các trƣờng hợp hoàn thuế GTGT. Ý nghĩa của hoàn thuế 

GTGT? 

C20: Nêu đối tƣợng áp dụng phƣơng pháp trực tiếp trên GTGT? Tại sao lại quy 

định ngƣỡng doanh thu 1 tỷ đồng để áp dụng phƣơng pháp trực tiếp? 

C21: Trong trƣờng hợp nào thì cơ sở kinh doanh đƣợc kê khai, nộp thuế GTGT 

theo quý. Ý nghĩa của quy định này? 

C22: Nhận định sau đây có đúng không? Tại sao? Cho ví dụ minh họa. 

“Toàn bộ thuế GTGT đầu vào tập hợp trên các hóa đơn GTGT đều đƣợc khấu 

trừ trong kỳ tính thuế”. 

C23: Khi kiểm tra quyết toán thuế tại một ngân hàng thƣơng mại, cán bộ thuế 

xác định thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ giảm 200 triệu. Hãy cho biết những 

nguyên nhân về pháp luật của tình hình trên.  

C24: Khi kiểm tra quyết toán thuế tại một cơ sở kinh doanh, cán bộ thuế loại trừ 

chi phí lãi vay khỏi chi phí cơ sở kinh doanh đó kê khai là 150 triệu. Hãy chỉ ra 

những nguyên nhân về pháp lý của tình hình trên. 

C25: Một doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào chƣa đƣợc khấu trừ hết trong 

tháng tính thuế là 300 triệu. Hãy cho biết, với những điều kiện nào thì trong 

tháng tính thuế đó doanh nghiệp này đủ điều kiện đƣợc hoàn thuế? 

C26: Công ty cổ phần sản xuất đồ gỗ Nam Thanh vừa sản xuất bàn ghế, vừa sản 

xuất chân tay giả. Trong tháng tính thuế, bảng kê thuế GTGT đầu vào của công 

ty có tổng số thuế GTGT đầu vào tập hợp trên hóa đơn GTGT hợp pháp là 180 

triệu đồng. Hãy cho biết việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của công ty này 

đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? Biết rằng hàng hóa dịch vụ mua vào đều có chứng 

từ thanh toán qua ngân hàng. 

C27: Một ngân hàng thƣơng mại có các hoạt động: Cho vay, bảo lãnh ngân 

hàng, chuyển tiền. Hãy cho biết thuế GTGT đầu vào của ngân hàng này không 

đƣợc khấu trừ trong trƣờng hợp nào? Cho ví dụ minh họa. 
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C28: (Đề CV&KTV 2010)  

Kể tên các phƣơng pháp tính thuế GTGT? Đối tƣợng áp dụng phƣơng pháp 

khấu trừ thuế? 

C29: ( Đề CV- CNTT 2010) 

Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT, anh/chị hãy so sánh nghĩa vụ thuế GTGT 

giữa đối tƣợng không chịu thuế và đối tƣợng chịu thuế suất 0%? Ý nghĩa của 

việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%? 

C30: (Đề CV&KSV 2012)  

Qua nghiên cứu luật thuế giá trị gia tăng anh chị cho biết: 

1.Các trƣờng hợp hoàn thuế GTGT? 

2.Ý nghĩa hoàn thuế GTGT? 

C31: (Đề Miền Bắc- Ngạch Chuyên viên và Kiểm tra viên thuế 2014) 

Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT hiện hành, anh/chị hãy: 

1. Nêu 10 trƣờng hợp thuộc diện không chịu thuế GTGT? 

2. Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT có đƣợc khấu trừ 

và hoàn thuế GTGT đầu vào không? 

C32: (Đề Miền Bắc - Ngạch cán sự & kiểm tra viên trung cấp thuế 2014 

120’) 

Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT hiện hành, Anh/chị hãy cho biết các trƣờng 

hợp đƣợc hoàn thuế GTGT?  

C33: (Đề Miền Nam – Ngạch chuyên viên & kiểm tra viên thuế 2014 180’) 

Qua nghiên cứu Luật Thuế GTGT (GTGT) hiện hành, cho biết: 

1.Thuế GTGT là gì? 

2.Những điểm khác biệt căn bản của 2 phƣơng pháp tính thuế GTGT: phƣơng 

pháp khấu trừ thuế và phƣơng pháp tính trực tiếp trên GTGT? 

C34: (Đề Miền Nam - Ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế 2014 

120’) 

Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT hiện hành, anh/chị hãy cho biết: 

1.Trƣờng hợp áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%? 

2.Thế nào là hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu? 
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C35: (Đề Miền Trung - Ngạch chuyên viên & kiểm tra viên thuế 2014 180’) 

Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT hiện hành, anh/chị hãy trình bày điều kiện 

khấu trừ thuế GTGT đầu vào? 

C36: (Đề Miền Trung - Ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế 2014 

120’) 

Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT hiện hành, anh/chị hãy cho biết mức thuế suất 

GTGT 0% đƣợc áp dụng đối với các hàng hóa, dịch vụ nào? Ý nghĩa của việc 

áp dụng mức thuế suất GTGT 0%? 
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B. Trắc nghiệm thuế GTGT [Ôn thi vòng 1] 

B1: (2014 Ngạch CV&KTV) 

Theo quy định của Luật thuế GTGT, đối với hàng hóa dịch vụ đặc thù đƣợc sử 

dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT, giá tính 

thuế GTGT là? 

B2: (2014 Ngạch CV&KTV) 

Trong tháng 8/2014, Doanh nghiệp cho thuê Tài sản với thời hạn thuê theo hợp 

đồng là 5 tháng. Doanh nghiệp đã nhận tiền cho thuê chƣa có thuế GTGT từ 

khách hàng thuê trả trƣớc một lần cho 5 tháng là 400 triệu đồng. Thuế suất thuế 

GTGT của hoạt động cho thuê tài sản là 10%. Giá tính thuế GTGT của hoạt 

động cho thuê tài sản tháng 8/2014 là? 

B3: (2014 Ngạch CV&KTV) 

Theo quy định của Luật thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hàng 

xuất khẩu là? 

B4: (2014 Ngạch CV&KTV) 

Đối tƣợng nào sau đây thuộc diện chịu thuế GTGT? 

-Kinh doanh ngoại tệ. 

-Chuyển quyền sử dụng đất. 

-Máy móc, thiết bị thuộc loại trong nƣớc chƣa sản xuất đƣợc cần nhập khẩu để 

sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ. 

-Máy móc, thiết bị nhập khẩu phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa. 

B5: (2014 Ngạch CV&KTV) 

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ, khi bán hàng hóa 

sử dụng loại hóa đơn nào sau đây:”Hóa đơn bán hàng;  Hóa đơn GTGT; Hóa 

đơn thƣơng mại; Hóa đơn bán lẻ”? 

B6: (2014 Ngạch CV&KTV) 

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dung cho hoạt động tìm kiếm, thăm 

dò, phát triển mỏ dầu khí đƣợc khấu trừ nhƣ thế nào? 
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B7: (2014 Ngạch CV&KTV) 

Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chƣa qua chế biến chịu 

thuế GTGT với mức thuế suất bao nhiêu? 

B8: (2014 Ngạch CV&KTV) 

Theo phƣơng pháp khấu trừ, thuế GTGT phải nộp đƣợc xác định nhƣ thế nào? 

B9: (2014 Ngạch CV&KTV) 

Đối tƣợng nào sau đây đƣợc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa mua tại Việt 

Nam mang theo ngƣời khi xuất cảnh? 

-Ngƣời Việt Nam đi du lịch nƣớc ngoài. 

-Ngƣời nƣớc ngoài định cƣ ở Việt Nam. 

-Ngƣời nƣớc ngoài, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài mang hộ chiếu hoặc 

giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài cấp. 

-Ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài nhƣng không có giấy tờ chứng minh 

B10: (2014 Ngạch CV&KTV) 

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì đƣợc khấu trừ nhƣ thế nào? 

B11: (2014 Ngạch CV&KTV) 

Luật thuế GTGT lần đầu tiên đƣợc Quốc Hội Việt Nam thông qua vào năm 

nào? 

B12: (2014 Ngạch CV&KTV) 

Theo quy định của Luật thuế GTGT, ngƣời nộp thuế GTGT là? 

B13: (2014 Ngạch CV&KTV) 

Theo quy định của Luật thuế GTGT, vận tải quốc tế chịu mức thuế suất bao 

nhiêu? 

B14: (2014 Ngạch CV&KTV) 
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Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng 

sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nƣớc ngoài thuộc đối tƣợng áp dụng 

mức thuế suất thuế GTGT nào? 

B15: (2014 Ngạch CV&KTV) 

Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chƣa chế biến 

thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thƣờng của tổ chức, cá nhân 

tự sản xuất, đánh bắt bán ra ở khâu nhập khẩu thuộc đối tƣợng áp dụng mức 

thuế suất thuế GTGT nào?  

B16: (2014 Ngạch CS&KTV trung cấp thuế) 

DN thƣơng mại nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ xuất kho sản phẩm 

chịu thuế GTGT để trao đổi hàng hóa với đơn vị bạn, biếu tặng cơ quan khác thì 

có đƣợc khấu trừ thuế GTGT hay không? 

B17: (2014 Ngạch CS&KTV trung cấp thuế) 

Hàng hóa, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tƣợng không chịu thuế GTGT “Nƣớc 

sạch phụ vụ sản xuất sinh hoạt; Phân bón; Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn 

cho vật nuôi khác; Nạo vét kênh mƣơng nội đồng phục vụ sản xuất nông 

nghiệp”? 

B18: (2014 Ngạch CS&KTV trung cấp thuế) 

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ ở doanh nghiệp, 

nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ. Giá tính thuế GTGT là? 

B19: (2014 Ngạch CS&KTV trung cấp thuế) 

Giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu là? 

B20: (2014 Ngạch CS&KTV trung cấp thuế) 

Thuế suất thuế GTGT 0% không áp dụng đối với: ”Hàng hóa xuất khẩu; Xe ô tô 

bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; Dịch vụ xuất khẩu; Vận tải 

quốc tế”. 

B21: (2014 Ngạch CS&KTV trung cấp thuế) 

Số thuế GTGT phải nộp ở cơ sở nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ 

thuế hàng tháng đƣợc xác định bằng? 
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B22: (2012 Ngạch CV&KTV 45’) 

Số thuế GTGT phải nộp theo phƣơng pháp tính trực tiếp trên GTGT? 

B23: (2012 Ngạch CV&KTV 45’) 

Thời gian tối đa để kê khai khấu trừ bổ sung đối với thuế GTGT đầu vào trên 

các hóa đơn bỏ sót? 

B24: (2012 Ngạch CV&KTV 45’) 

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ đƣợc tính vào chi 

phí đƣợc trừ khi tính thuế TNDN ? 

-Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra. 

-Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào đã đƣợc hoàn thuế. 

-Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng để sản xuất kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT. 

-Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dung để sản xuất kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đã đƣợc khấu trừ. 

B25: (2012 Ngạch CV&KTV 45’) 

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế bao gồm thuế GTGT của hàng hóa, dịch 

vụ bán ra nếu cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp nào sau đây: 

“Phƣơng pháp khấu trừ; Phƣơng pháp trực tiếp; Phƣơng pháp khấu trừ nhƣng 

ghi sai mức thuế suất quy định trên hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra; Phƣơng 

pháp trực tiếp nhƣng sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ bán ra không 

đúng quy định”. 

B26: (2012 Ngạch CV&KTV 45’) 

Theo quy định của Luật thuế GTGT, phƣơng pháp tính thuế GTGT bao gồm 

những phƣơng pháp nào? 

B27: (2012 Ngạch CV&KTV 45’) 

Giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa bán theo phƣơng thức trả góp? 

B28: (2012 Ngạch CV&KTV 45’) 

Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động đại lý bán hàng hóa hƣởng hoa hồng? 
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B29: (2012 Ngạch CV&KTV 45’) 

Điều kiện để tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào (dùng để sản xuất kinh 

doanh hàng hóa bán ra chịu thuế GTGT) đƣợc khấu trừ khi không có chứng từ 

thanh toán qua ngân hàng? 

B30: (2012 Ngạch CV&KTV 45’) 

Kinh doanh chứng khoán thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 

bao nhiêu? 

B31: (2012 Ngạch CV&KTV 45’) 

Điều kiện để cơ sở kinh doanh đƣợc áp dụng phƣơng pháp khấu trừ thuế 

GTGT? 

B32: (2012 Ngạch CV&KTV 45’) 

Số thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ? 

B33: (2012 Ngạch CV&KTV 45’) 

Nông sản chƣa qua chế biến do cơ sở kinh doanh thƣơng mại bán trên thị trƣờng 

nội địa có thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT hay không? Nếu có thì theo mức 

thuế suất nào? 

B34: (2012 Ngạch CV&KTV 45’) 

Nêu cách xác định GTGT làm căn cứ tính thuế GTGT theo phƣơng pháp trực 

tiếp? 

B35: (2012 Ngạch CV&KTV 45’) 

Hoạt động mua, bán vàng, bạc nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp nào? 

B36: (2012 Ngạch CV&KTV 45’) 

Thu nhập chịu thuế từ thừa kế? 

B37: (2012 Ngạch CV&KTV 45’) 

Cá Sapa ƣớp đá ở khâu nhập khẩu vào Việt Nam có thuộc đối tƣợng chịu thuế 

GTGT hay ko? Nếu có chỉ ra mức thuế suất đƣợc áp dụng? 

B38: (2012 Ngạch CV&KTV 45’) 
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Dịch vụ cấp tín dụng có thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT hay không? Nếu có 

chỉ ra mức thuế suất đƣợc áp dụng? 

B39: (2012 Ngạch CV&KTV 45’) 

Dứa tƣơi do nông trƣờng sản xuất và bán ra trong nƣớc có thuộc đối tƣợng chịu 

thuế GTGT hay không? Nếu có chỉ ra mức thuế suất đƣợc áp dụng? 

B40: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’) 

Nêu cách xác định giá tính thuế đối với hàng hóa dịch vụ dung để trao đổi? 

B41: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’) 

Trong tháng 9/2012 doanh nghiệp cho thuê tài sản có nhận đƣợc trƣớc tiền thuê 

cho 4 tháng. Tiền thuê chƣa có thuế GTGT theo hợp đồng 5.000.000 

đồng/tháng. Thuế suất thuế GTGT 10%. Giá tính thuế GTGT khi tính thuế 

GTGT phải nộp của tháng 9/2012 là bao nhiêu? 

B42: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’) 

Thời hạn nộp thuế GTGT tháng của các cơ sở nộp thuế GTGT theo phƣơng 

pháp khấu trừ chậm nhất không quá ? 

B43: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’) 

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ đƣợc hoàn thuế 

GTGT khi nào? 

B44: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’) 

Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam có thuộc đối tƣợng 

chịu thuế GTGT hay không? Nếu có hãy chỉ ra mức thuế suất đƣợc áp dụng? 

B45: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’) 

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì đƣợc khấu trừ 

nhƣ thế nào? 

B46: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’) 

Thuế GTGT là sắc thuế? 

B47: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’) 
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Giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thu đặc biệt do 

cơ sở sản xuất bán ra là? 

B48: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’) 

Theo quy định của Luật thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT có những mức nào? 

B49: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’) 

Nêu cách xác định số thuế GTGT phải nộp theo phƣơng pháp khấu trừ? 

B50: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’) 

Vàng đã chế tác thành đồ trang sức khi nhập khẩu có thuộc đối tƣợng chịu thuế 

GTGT hay không? Nếu có thì hãy chỉ ra mức thuế suất đƣợc áp dụng? 

B51: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’) 

Sản phẩm là giống vật nuôi khi xuất khẩu có thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT 

hay không? Nếu có hãy chỉ ra mức thuế suất đƣợc áp dụng? 

B52: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’) 

Sản phẩm trồng trọt chƣa qua chế biến có thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT hay 

không? Nếu có hãy chỉ ra mức thuế suất đƣợc áp dụng? 

B53: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’) 

Vũ khí, tài nguyên chuyên dung phục vụ an ninh, quốc phòng thuộc đối tƣợng 

chịu thuế GTGT hay không? Nếu có hãy chỉ ra mức thuế suất đƣợc áp dụng? 

B54: (Đề Thi 2012 Trắc Nghiệm 45’ – Đề lẻ) 

Sản phẩm trồng trọt chƣa qua chế biến do các tổ chức tự sản xuất trực tiếp bán 

trên thị trƣờng nội địa có thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT hay không? Nếu có 

hãy chỉ ra mức thuế suất đƣợc áp dụng? 

B55: (Đề Thi 2012 Trắc Nghiệm 45’ – Đề lẻ) 

Máy móc thiết bị nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu 

khoa học có thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT không? Nếu: 

-Máy móc, thiết bị thuộc loại trong nƣớc đã sản xuất đƣợc. 

-Máy móc, thiết bị thuộc loại trong nƣớc đã sản xuất đƣợc. 
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B56: (Đề Thi 2012 Trắc Nghiệm 45’ – Đề lẻ) 

Điều kiện để cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ đƣợc 

hoàn thuế? 

B57: (Đề Thi 2012 Trắc Nghiệm 45’ – Đề lẻ) 

Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam có thuộc đối tƣợng 

chịu thuế GTGT hay không? Nếu có hãy chỉ ra mức thuế suất đƣợc áp dụng? 

B58: (Đề Thi 2012 Trắc Nghiệm 45’ – Đề lẻ) 

Trong các trƣờng hợp sau đây, trƣờng hợp nào thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT 

với mức thuế suất 0%?  

-Nhập khẩu chè hộp. 

-Nhập khẩu máy móc thiết bị để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu 

khoa học. 

-Hàng hóa bán cho các tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không 

hoàn lại cho Việt Nam. 

-Vận tải quốc tế. 

B59: (Đề Thi 2012 Trắc Nghiệm 45’ – Đề lẻ) 

Thời hạn nộp thuế GTGT tháng của các cơ sở nộp thuế GTGT theo phƣơng 

pháp khấu trừ chậm nhất không quá bao nhiêu ngày? 

B60: B57: (Đề Thi 2012Trắc Nghiệm 45’ – Đề lẻ) 

Khoáng sản khai thác chƣa chế biến khi xuất khẩu thuộc đối tƣợng chịu thuế 

GTGT hay không? Nếu có hãy chỉ ra mức thuế suất đƣợc áp dụng? 

B61: (Đề Thi 2010 Trắc Nghiệm 45’ – Ngạch Kiểm soát viên thuế& Chuyên 

viên) 

Có những phƣơng pháp tính thuế GTGT nào đƣợc áp dụng? 

B62: (Đề Thi 2010 Trắc Nghiệm 45’ – Ngạch Kiểm soát viên thuế& Chuyên 

viên) 

Đồng tiền sử dụng khi xác định giá tính thuế GTGT? 
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B63: (Đề Thi 2010 Trắc Nghiệm 45’ – Ngạch Kiểm soát viên thuế& Chuyên 

viên) 

Khái niệm thuế GTGT? Căn cứ tính thuế GTGT?  

B64: (Đề Thi 2010 Trắc Nghiệm 45’ – Ngạch Kiểm soát viên thuế& Chuyên 

viên) 

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ thuế khi chấm 

dứt hoạt động đƣợc hoàn thuế GTGT trong trƣờng hợp nào? 

B65: (Đề Thi 2010 Trắc Nghiệm 45’ – Ngạch Kiểm soát viên thuế& Chuyên 

viên) 

Thuế GTGT đƣợc khai quyết toán thuế năm trong trƣờng hợp nào? 

B66: (Đề Thi 2010 Trắc Nghiệm 45’ – Ngạch Kiểm soát viên thuế& Chuyên 

viên) 

Ngƣời nộp hồ sơ khai thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ 

quan thuế nào?  

B67: Công ty A bán một lô hàng X cho công ty B với giá bán đã có thuế GTGT 

của cả lô hàng là 22 triệu, thuế suất thuế GTGT là 10%. Giá tính thuế của lô 

hàng này là bao nhiêu? 

B68: Cửa hàng kinh doanh thƣơng mại điện tử ABC xuất bán một lô hàng nồi 

cơm điện với giá bán 800.000 đ/cái với số lƣợng là 5.000 cái. Để khuyến mãi 

nhân dịp khai trƣơng cửa hàng quyết định giảm giá bán đi 5%. Giá tính thuế của 

lô hàng này là bao nhiêu? 

B69: Doanh nghiệp A bán 5 quạt điện, giá bán chƣa có thuế GTGT 500.000 

đồng/cái. Thuế suất 10%. Thuế GTGT dầu ra của số quạt đó bằng bao nhiêu? 

B70: Doanh nghiệp B nhập khẩu 1000 chai rƣợu 39 độ giá chƣa có thuế tiêu thụ 

đặc biệt là 300.000 đồng/chai, thuế suất thuế TTĐB là 30%. Giá tính thuế 

GTGT của 1 chai rƣợu vang đỏ là bao nhiêu? 

B71: Doanh nghiệp X có doanh thu bán sản phẩm đồ chơi trẻ em chƣa bao gồm 

thuế GTGT trong tháng 5/2017 là 100.000.000 đồng 

-Thuế GTGT đầu vào tập hợp đƣợc đủ điều kiện khấu trừ thuế: 2.000.000 đồng 

-Biết thuế suất thuế GTGT của sản phẩm đồ chơi trẻ em 5%. 
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Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng 07/2017 của công ty là bao 

nhiêu?  

B72: Công ty Y có doanh thu trong kỳ tính thuế là 2.000.000 đồng. Trong đó: 

-Doanh thu từ thực hiện hợp đồng xây dựng với doanh nghiệp Z là 

1.500.000.000 đồng 

-Doanh thu từ thực hiện hợp đồng xây dựng khác 500.000.000 đồng. 

-Thuế GTGT đầu vào tập hợp đƣợc đủ điều kiện thực hiện khấu trừ : 

20.000.000 đồng 

-Biết thuế suất thuế GTGT của hoạt động xây dựng là 10%. 

Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng của Công ty Y là bao nhiêu? 

B73: Công ty cổ phần thƣơng mại và xây dựng M có doanh thu trong kỳ tính 

thuế là 5.000.000 đồng. Trong đó:  

+Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thƣơng mại : 2.000.000.000 đồng. 

+Doanh thu từ thực hiện hợp đồng xây dựng khác: 3.000.000.000 đồng. 

- Thuế GTGT đầu vào tập hợp đƣợc đủ điều kiện thực hiện khấu trừ : 

75.000.000 đồng 

- Biết thuế suất thuế GTGT của hoạt động kinh doanh thƣơng mại và xây dựng 

là 10%. 

Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng của công ty M là bao nhiêu? 

B74: Công ty N có doanh thu bán thiết bị y tế chƣa bao gồm thuế GTGT trong 

tháng 5/2017 là 1.000.000 đồng. 

-Thuế GTGT đầu vào tập hợp đƣợc đủ điều kiện thực hiện khấu trừ: 20.000.000 

đồng. 

-Biết thuế suất thuế GTGT của sản phẩm y tế là 5%. 

Thuế GTGT phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 5/2017 của công ty N là bao 

nhiêu?  

B75: Công ty du lịch Hà Nội ký hợp đồng du lịch với Công ty B tại Thái Lan 

theo hình thức lữ hành trọn gói cho 20 khách du lịch là 32.000 USD. Trong đó: 
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+Tiền vé máy bay đi về: 9.000 USD. 

+Chi phí trả cho phía nƣớc ngoài: 1.000 USD 

Tỷ giá 1 USD= 22.000 VNĐ. 

Xác định giá tính thuế GTGT? 

B76: Kỳ tính thuế tháng 7/2017, công ty thƣơng mại A có số liệu sau: 

-Số thuế GTGT đầu vào: 400.000.000 đồng (trong đó có một hóa đơn có số thuế 

GTGT đầu vào là 30.000.000 đồng đƣợc thanh toán bằng tiền mặt). 

-Số thuế GTGT đầu ra: 800.000.000 đồng đƣợc thanh toán bằng tiền mặt. 

-Số thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ tính thuế tháng 06/2017 là: 0 đồng. 

Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 7/2017 của công ty A là bao 

nhiêu? 

B77: Kỳ tính thuế tháng 7/2017, công ty thƣơng mại Phƣơng Đông có số liệu: 

-Số thuế GTGT đầu vào tập hợp đƣợc: 600.000.000 đồng (trong đó mua 1 tài 

sản cố định có số thuế GTGT đầu vào là 500.000.000 đồng dung để sản xuất 

hàng hóa chịu thuế GTGT là 50% thời gian; dung để sản xuất hàng hóa không 

chịu thuế GTGT là 50% thời gian). 

-Số thuế GTGT đầu ra tập hợp đƣợc: 700.000.000 đồng. 

Số thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ trong kỳ tính thuế tháng 8/2017 là bao 

nhiêu? 

B78: Công ty cố phần Thăng Long cung cấp dịch vụ tƣ vấn, khảo sát, lập báo 

cáo khả thi đối với dự án đầu tƣ tại Lào cho công ty cổ phần đầu tƣ An Bình. 

Tổng doanh thu chƣa có thuế GTGT Công ty cổ phần Thăng Long nhận đƣợc là 

4 tỷ đồng. Hợp đồng giữa 2 doanh nghiệp không xác định đƣợc doanh thu thực 

hiện tại Việt Nam và doanh thu thực hiện tại Lào. Công ty cổ phần Thăng Long 

tính toán đƣợc các chi phí thực hiện ở Lào (chi phí khảo sát, thăm dò) là 1,8 tỷ 

đồng. Công ty cổ phần Thăng Long phải kê khai doanh thu chƣa có thuế GTGT 

là bao nhiêu? 

B79: Công ty du lịch Thiên Sơn (Hà Nội) thực hiện hợp đồng du lịch với công 

ty du lịch Indonesia theo hình thức trọn gói cho 100 khách hàng trong thời gian 

5 ngày tại Việt Nam, tổng số tiền thanh toán 80.000 USD. Công ty Thiên Sơn 
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chi trả toàn bộ vé máy bay, chi phí ăn, ở và tham quan theo chƣơng trình thỏa 

thuận trong hợp đồng. Trong đó: 

-Chi phí ăn ở và thăm quan tại Việt Nam là 35.000 USD. 

-Chi phí vé máy bay từ Indonesia sang Việt Nam và ngƣợc lại là 25.000 USD. 

Tỷ giá 1USD=22.000 VNĐ. 

Xác định giá tính thuế của dịch vụ du lịch theo hợp đồng? 

B80: Cơ sở A kinh doanh dịch vụ casino, trong kỳ tính thuế tháng 04/2017 có 

số liệu sau:  

-Số tiền thu đƣợc do đổi cho khách hàng trƣớc khi chơi tại quầy đổi tiền là: 50 

tỷ đồng. 

-Số tiền đổi trả lại cho khách hàng sau khi chơi: 9,3 tỷ đồng. 

Giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ casino của cơ sở A là bao nhiêu?  

B81: Kỳ tính thuế tháng 6/2017 , Công ty cổ phần xây dựng ACB có số liệu 

sau: 

-Hoàn thành bàn giao các công trình, giá trị xây lắp chƣa thuế GTGT: 

12.000.000.000 đồng.  

-Thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ: 500.000.000 đồng. 

-Thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ tính thuế tháng 06/2017: 0 đồng 

-Thuế suất thuế GTGT của hoạt động xây dựng, lắp đặt là 10%. 

Xác định số thuế GTGT mà công ty ACB phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 

6/2017? 

B82: Công ty thƣơng mại X đăng ký nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu 

trừ. Trong tháng 8/2017, theo yêu cầu của khách hàng công ty đã xuất 1 hóa đơn 

GTGT không ghi khoản thuế GTGT đầu ra mà chỉ ghi tổng giá thanh toán là 

660.000.000 đồng. Biết rằng mặt hàng này có thuế suất thuế GTGT là 10%. Số 

thuế GTGT đầu ra tính trên hóa đơn này là bao nhiêu? 

B83: Kỳ tính thuế tháng 09/2017, công ty cổ phần ô tô Trƣờng Hải có số liệu 

sau: 
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-Bán 10 xe ô tô 9 chỗ ngồi theo phƣơng thức trả góp, thời gian thanh toán trong 

vòng 2 năm (chia thành 10 kỳ, mỗi kỳ thanh toán 220.000.000 đồng) với giá 

bán chƣa có thuế GTGT là 2.000.000.000 đồng, lãi trả góp 200.000.000 

đồng/xe. Thuế suất thuế GTGT là 10%. Công ty đã xuất hóa đơn cho khách 

hàng. Số thuế GTGT đầu ra kỳ tính thuế tháng 7/2017 là bao nhiêu? 

B84: Doanh nghiệp A nhận gia công hàng hóa cho doanh nghiệp B có số liệu 

sau: 

-Tiền công doanh nghiệp B trả cho Doanh nghiệp A là 40 triệu đồng. 

-Nhiên liệu, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ gia công hàng hóa do doanh 

nghiệp A mua (chƣa có thuế GTGT) là 15 triệu đồng. 

-Nguyên liệu chính do Doanh nghiệp B cung cấp (chƣa có thuế GTGT) là 135 

triệu đồng. 

Giá tính thuế GTGT trong trƣờng hợp này là bao nhiêu? 

B85: Doanh nghiệp A nhận ủy thác xuất khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp B và 

đã thực hiện xuất khẩu. Giá trị lô hàng xuất khẩu (chƣa có thuế GTGT) : 820 

triệu đồng. Hoa hồng ủy thác (chƣa có thuế GTGT) : 5%. Giá tính thuế trong 

trƣờng hợp này là bao nhiêu? 

B86: Cơ sở kinh doanh A kinh doanh xe gắn máy, trong tháng 4/2017 có số liệu 

sau: 

-Bán xe theo phƣơng thức trả góp 3 tháng, giá bán trả góp chƣa có thuế GTGT 

là 30,3 triệu đồng/ xe (trong đó giá bán xe là 30 triệu đồng/ xe, lãi trả góp 3 

tháng là 0,3 triệu đồng). 

-Trong tháng 4/2017 thu đƣợc 10,1 triệu đồng.  

Xác định giá tính thuế GTGT ? 

B87: Ngày 09/01/2017, cơ sở kinh doanh A chuyên kinh doanh du lịch mua xe 

ô tô 7 chỗ, giá chƣa có thuế GTGT là 2 tỷ đồng. Cơ sở kinh doanh đƣợc khấu 

trừ thuế GTGT đầu vào là bao nhiêu? 

B88: Trong kỳ tính thuế, công ty A thanh toán dịch vụ đầu vào đƣợc tính khấu 

trừ là loại hóa đơn đặc thù nhƣ các loại vé. Tổng giá thanh toán theo hóa đơn là 

110 triệu đồng (giá có thuế GTGT), dịch vụ này chịu thuế GTGT là 10%. Số 

thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ là bao nhiêu? 
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B89: Lô hàng xe máy đƣợc nhập khẩu từ nƣớc ngoài vào Việt Nam. Giá nhập 

chƣa bao gồm chi phí vận tải theo hợp đồng ngoại thƣơng là 9 tỷ đồng. giá tính 

thuế nhập khẩu là 10 tỷ đồng. Mặt hàng này chịu thuế nhập khẩu với thuế suất 

10%. Giá tính thuế GTGT của lô hàng này là bao nhiêu? 

B90: Doanh nghiệp đổi 2 chiếc xe tải do mình sản xuất ra lấy một lô thiết bị 

điện tử và sau đó đã bán lô hàng điện tử với giá chƣa có thuế GTGT là 1.000  

triệu đồng. Trong trƣờng hợp thƣơng mại bình thƣờng, giá bán chƣa có thuế 

GTGT của 1 chiếc xe tải loại này là 450 triệu đồng. Trong trƣờng hợp đã chiết 

khấu thƣơng mại, giá bán của một chiếc xe tải loại này là 420 triệu đồng. giá 

tính thuế GTGT của 2 chiếc xe tải là bao nhiêu?  

B91: Công ty TNHH Long Khánh nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ 

mua vật tƣ phục vụ hoạt động sản xuất phân bón với giá mua đã có thuế theo 

thuế suất 10% là 220 triệu đồng. Hóa đơn mua hàng hợp pháp và lập đúng quy 

định; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật. Số 

thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ của vật tƣ mua vào là bao nhiêu?  

B92: Một công ty cổ phần đăng ký nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ 

trong tháng tính thuế có tình hình sau: Bán 1000 tấn dầu cho các tàu chở hàng 

quốc tế, giá bán chƣa có thuế GTGT là 5 triệu đồng/ tấn. Bán cho một công ty 

thƣơng mại trong nƣớc 500 tấn xăng, giá bán chƣa có thuế GTGT là 8 triệu 

đồng/ tấn. Bán 400 tấn dầu cho một doanh nghiệp chế xuất, giá bán tại cửa khẩu 

khu chế xuất là 5 triệu đồng/ tấn. Thuế suất thuế GTGT của xăng dầu là 10%. 

Hàng hóa bán ra đều có đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật. Thuế GTGT 

đầu ra trong tháng của công ty này là bao nhiêu?  

C. Bài tập tổng hợp (Ôn thi vòng 2 180’) 

C1: (Đề Thi Miền Bắc CS&KTV trung cấp thuế 120’) 

Một công ty sản xuất đƣờng và bánh kẹo có tình hình sản xuất kinh doanh trong 

tháng 8/2014 nhƣ sau: 

1.Sản xuất 35 tấn đƣờng kết tinh, đã bán cho một công ty thƣơng mại 28 tấn với 

giá bán chƣa có thuế GTGT 12.800.000 đồng/tấn, trao đổi bằng lấy vật tƣ 5 tấn, 

số còn lại chuyển sang bộ phận sản xuất bánh kẹo của công ty. 

2. Sản xuất đƣợc 150.000 hộp bánh. Công ty đã tiêu thụ đƣợc 146.000 hộp bánh 

với giá bán chƣa có thuế GTGT là 20.000 đồng/ hộp. 
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3. Thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện đƣợc khấu trừ phát sinh trong tháng 

282.360.000 đồng. 

4. Công ty nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ thuộc diện kê khai thuế 

GTGT theo tháng. Các hàng hóa mua vào, bán ra đều đƣợc thanh toán qua ngân 

hàng và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp; các tài khoản ngân hàng dùng 

để thanh toán đã đăng ký với cơ quan thuế. Thuế GTGT còn đƣợc khấu trừ từ 

tháng 7/2014 chuyển sang tháng 8/2014 là 0 đồng. 

5. Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng đƣờng là 5%; bánh kẹo là 10%. 

Yêu cầu: 

1.Xác định thuế GTGT công ty phải nộp trong tháng 8/2014? 

2.Xác định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế GTGT tháng 8/2014?  

C2: (Đề thi 2010- Ngạch cán sự và kiểm thu viên thuế ) 

Công ty TNHH bánh kẹo Hải Hà (là đối tƣợng đăng ký nộp thuế theo phƣơng 

pháp khấu trừ). Trong tháng 7/2010 Công ty mở rộng sản xuất, đầu tƣ mua một 

dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất kẹo với giá thanh toán là 2,2 tỷ đồng, 

thuế GTGT là 200 triệu đồng. 

Anh/chị hãy cho biết:  

a) Công ty có đƣợc khấu trừ số thuế GTGT của dây chuyền máy móc, thiết bị 

đầu tƣ hay không? Số thuế đƣợc khấu trừ? 

b) Trƣờng hợp dây chuyền máy móc thiết bị nêu trên do công ty trực tiếp nhập 

khẩu thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với số máy 

móc, thiết bị nêu trên đƣợc pháp luật quy định nhƣ thế nào? 

C3: Công ty TNHH Hồng Hà, chuyên sản xuất hàng tiêu dùng, thực hiện kê 

khai thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ. Trong kỳ tính thuế tháng 9/2016 

có tình hình nhƣ sau: 

1.Mua 5 tấn sợi, giá chƣa có thuế GTGT là 250 triệu đồng. 

2.Mua 1 xe ô tô dƣới 9 chỗ, số thuế GTGT ghi trên hóa đơn là 200 triệu đồng. 

3.Mua 5 chiếc quạt điện của Công ty Z, giá chƣa có thuế GTGT là 1 triệu đồng/ 

1 chiếc. Do ghi sai thông tin nên ngƣời bán trực tiếp tẩy xóa, sửa chữa trên hóa 

đơn.  
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Tất cả các hàng hóa trên đều dùng cho hoạt động sản xuất hàng chịu thuế GTGT 

và công ty đã thanh toán tiền mua hàng qua Ngân hàng, có hóa đơn thuế GTGT 

đầy đủ.  

4.Ngày 7/9 xuất khẩu một lô quần áo cho công ty M ở nƣớc ngoài giá xuất là 

200.000 USD , có đầy đủ hóa đơn hợp đồng xuất khẩu và tờ khai hải quan theo 

quy định. 

5.Ngày 12/9 bán cho công ty A ở Việt Nam lô 10.000 bộ quần áo, với giá chƣa 

có thuế GTGT là 1 triệu đồng/ 1 bộ. 

6.Ngày 15/9 xuất 100 hộp bánh trung thu tặng các cháu con em trong công ty 

nhân tết trung thu, có giá mua là 700.000 đồng/ hộp.  

Anh/Chị hãy tính toán xác định số thuế GTGT phải nộp? giải thích cách xác 

định? 

Biết rằng:  

-Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua bán công ty là 10%. 

-Tỷ giá ngoại tệ quy đổi : 1 USD= 21.000 VNĐ 

C4: Công ty đầu tƣ kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Y đƣợc Nhà nƣớc cho 

thuê 500.000 m
2
 đất trong thời gian 50 năm để xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho 

thuê. Giá cho thuê đất là 300.000 đồng/ m
2
/ năm. Sau khi đầu tƣ hạ tầng, công 

ty Y cho công ty Z thuê 5.000 m
2
 trong 20 năm để xây dựng Nhà máy sản xuất, 

giá thuê chƣa có thuế GTGT (chƣa kể phí tiện ích công cộng) là 800.000 

đồng/m
2
/năm. Công ty Z trả tiền thuê hạ tầng một năm một lần. 

Anh/chị hãy tính thuế GTGT phải nộp trong năm của Công ty Y? 

C5: Công ty cổ phần thƣơng mại M có doanh thu trong kỳ tính thuế tháng 

5/2016 là 5.000.000 đồng. 

Trong đó:  

+Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thƣơng mại: 2.000.000.000 đồng. 

+Doanh thu từ thực hiện hợp đồng xây dựng khác: 3.000.000.000 đồng. 

-Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng 5 là 120 triệu (trong đó có 1 hóa 

đơn có số thuế GTGT đầu vào là 30.000.000 đồng đƣợc thanh toán bằng tiền 

mặt) 
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Biết rằng thuế suất thuế GTGT của hoạt động kinh doanh thƣơng mại và xây 

dựng là 10%.  

-Hàng hóa dịch vụ mua vào đều dùng cho sản xuất kinh doanh HHDV chịu thuế 

GTGT. Hóa đơn chứng từ đều hợp pháp. 

Anh/chị hãy cho biết: Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng 5/2016 

của công ty M là bao nhiêu? Số thuế đầu vào chƣa đƣợc khấu trừ là 50 triệu. 

Hãy tính số thuế phải nộp? 

C6: Kỳ tính thuế tháng 6/2014, Công ty may 20 Bộ quốc phòng có số liệu sau: 

-Thuế GTGT đầu vào tập hợp đƣợc đủ điều kiện thực hiện khấu trừ trong tháng 

5 chƣa đƣợc khấu trừ hết là 75 triệu đồng. 

-Thuế GTGT đầu vào của vải nhựa PVC dùng may hàng tiêu dùng và sản phẩm 

chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh, phát sinh trong tháng 6 là 150 triệu 

đồng. 

-Thuế GTGT đầu vào của 1 số máy khâu hình thành tài sản cố định của công ty 

có số Thuế GTGT đầu vào là 300 triệu vừa dùng để may sản phẩm áo đi mƣa, 

phao tắm biển vừa may sản phẩm chuyên dùng cho quốc phòng an ninh.  

-Thuế GTGT đầu vào của ô tô con 4 chỗ ngồi, sử dụng chung cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh của công ty là 250 triệu đồng. 

-Số thuế GTGT đầu vào hợp pháp khác đủ điều kiện khấu trừ toàn bộ: 115 triệu 

đồng.  

-Doanh thu tiêu thụ trong kỳ là 12 000 triệu đồng.  

Trong đó doanh thu sản phẩm chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh là 3000 

triệu đồng, còn lại là sản phẩm tiêu dùng.  

Biết rằng các hợp đồng  mua hàng hóa và dịch vụ đều đƣợc thanh toán qua ngân 

hàng theo quy định. 

Anh/chị hãy tính số thuế GTGT phải nộp trong kỳ của Công ty 20? 

C7: Tháng 10/2016, Công ty cơ khí Thăng Long thực hiện kê khai thuế GTGT 

theo phƣơng pháp khấu trừ, có số liệu sau:  

-Số thuế GTGT đầu vào tháng 9 chƣa đƣợc khấu trừ chuyển sang là 5 triệu 

đồng.  
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-Mua 500 thùng sơn, bên bán xuất hóa đơn GTGT có giá thanh toán là 550 triệu 

đồng, trong đó thuế GTGT là 50 triệu, có hợp đồng mua bán bằng văn bản 

thanh toán trả chậm qua ngân hàng vào ngày 1/1/2017. 

-Mua dây emay 22 triệu đồng, trong đó thuế GTGT là 2 triệu đồng, công ty 

thanh toán bằng tiền mặt nhƣng có đầy đủ HĐGTGT. 

-Mua phụ liệu 110 triệu đồng bao gồm cả thuế GTGT, công ty đã thanh toán 

qua ngân hàng và bên bán đã xuất hóa đơn bán hàng. 

-Bán ra 600 chiếc quạt, giá bán chƣa có thuế GTGT là 1 triệu đồng/ chiếc. 

-Thƣởng cho cán bộ công nhân viên 100 chiếc quạt nhân ngày tết độc lập không 

thu tiền.  

Anh/chị hãy cho biết:  

1.Thuế GTGT phải nộp của tháng 10 là bao nhiêu? Giải thích cách xác định 

thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ? 

2.Thời gian nộp thuế GTGT của tháng 10 vào NSNN? 

C8: Công ty kinh doanh A có số liệu về khai thuế GTGT tháng 10 năm 2016 

nhƣ sau:  

-Thuế GTGT còn đƣợc khấu trừ kỳ trƣớc: 600 triệu đồng. 

-Thuế GTGT đầu vào: 8200 triệu đồng. 

+Trong số thuế đầu vào 8200 triệu đó có 1 hóa đơn GTGT có số tiền thuế 

GTGT đầu vào là 50 triệu mua của DN B, doanh nghiệp A đã thanh toán qua 

ngân hàng, có chứng từ hàng hóa thực tế nhập kho. Doanh nghiệp nhận đƣợc 

thong tin từ cơ quan thuế thông báo Doanh nghiệp B đang thuộc đối tƣợng bỏ 

trốn. 

-Thuế GTGT đầu ra là 10.200 triệu đồng 

-Công ty bị cơ quan thuế thông báo thuế thông báo truy thu tiền hoàn thuế 

GTGT của Qúy 1 năm 2015 là 210 triệu đồng do không thanh toán qua ngân 

hàng của 1 lô hàng xuất khẩu. 

-Công ty tự phát hiện ra tháng 5/2013 đã kê khai sai tờ thuế GTGT: Sai số cơ 

học dẫn đến làm tang thuế GTGT đầu ra 20 triệu đồng và nhầm lẫn thuế GTGT 

nộp hộ nhà thầu đã làm tang thuế GTGT đầu vào 120 triệu đồng. 
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Anh/chị hãy tính số thuế phải nộp trong kỳ của Công ty A? 

C9: Công ty A trong kỳ tính thuế tháng 3/2017 có phát sinh các nghiệp vụ kinh 

tế nhƣ sau: 

Nghiệp vụ 1: Mua 1 máy điều hòa của Công ty B có hóa đơn GTGT số 01 ngày 

12/3/2017 trị giá 10.000.000 đồng, thuế GTGT đầu vào : 1.000.000 đồng, đồng 

thời trong ngày cũng mua tiếp 10 máy điều hòa của Công ty B có hóa đơn 

GTGT đầu vào 02 trị giá 100.000.000 đồng; thuế GTGT đầu vào là 10 triệu 

đồng. Công ty A thanh toán tiền mua hàng hóa đơn lần đầu số 01 bằng tiền mặt, 

hóa đơn lần 2 thanh toán qua ngân hàng. 

Nghiệp vụ 2: Trong tháng 3/2017 đã lập hóa đơn GTGT bán 10 máy điều hòa trị 

giá chƣa thuế 120.000.000 đồng, tiền thuế GTGT là 12 triệu đồng. 

1.Hãy tính thuế GTGT đầu ra của Công ty A trong tháng 3/2017?  

2.Hãy tính thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ của Công ty A trong tháng 

03/2017? 

3.Tính số thuế GTGT phải nộp của Công ty A? 

C10: Công ty sản xuất và thƣơng mại B trong kỳ tính thuế tháng 01/2017 có 

phát sinh nghiệp vụ kinh tế nhƣ sau:  

Nghiệp vụ 1: Ký hợp đồng kinh tế mua lô hàng 100 máy vi tính trị giá chƣa thuế 

là 3 tỷ đồng; tiền thuế GTGT là 300 triệu đồng, hàng hóa đƣợc lập hóa đơn 

GTGT vào ngày 15/1/2017. Công ty chƣa thanh toán tiền vì theo thỏa thuận tại 

hợp đồng mua bán công ty đƣợc trả chậm trong vòng 3 tháng. 

Nghiệp vụ 2: Xuất bán 60 máy vi tính cho khách hàng trị giá 1 máy chƣa thuế là 

40 triệu đồng; xuất 5 máy vi tính để làm TSCĐ phục vụ sản xuất các loại hàng 

hóa chịu thuế GTGT. 

1.Hãy tính thuế GTGT đầu ra của Công ty trong tháng 1/2017? 

2.Hãy tính thuế GTGT đƣợc khấu trừ trong tháng 1/2017? 

3.Tính số thuế phải nộp của công ty B? 
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                     PHẦN 2: THUẾ TNCN 

 Đối tƣợng nộp thuế TNCN: cƣ trú, không cƣ trú 

 Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN 

 Các khoản thu nhập đƣợc miễn thuế TNCN 

 Các khoản thu nhập đƣợc trừ không tính thuế 

 Giảm trừ gia cảnh 

 Giảm trừ nhân đạo, từ thiện 

 Biểu thuế và cách xác định thuế TNCN phải nộp 

 Cách thức kê khai nộp thuế 

 Ngƣỡng xác định cá nhân cƣ trú; mức giảm trừ gia cảnh; mức giảm trừ 

BH tự nguyện tối đa; các mức thuế suất; mức khấu trừ thu nhập vãng lai; 

các mức để không phải kê khai quyết toán thuế… 

 

A. Câu hỏi lý thuyết ôn thi 

C1: Anh/ chị hãy liệt kê các đối tƣợng nộp thuế TNCN? Đối với mỗi đối tƣợng 

nộp thuế thì Luật điều chính những khoản thu nhập phát sinh trong và ngoài 

lãnh thổ Việt Nam nhƣ thế nào và nêu rõ điều kiện xác định đối với mỗi đối 

tƣợng nộp thuế TNCN? 

C2: Anh/chị hãy nêu các khoản thu nhập chịu thuế TNCN? Từ ngày 01/01/2009 

nếu cá nhân chuyển quyền sử dụng đất thì có nộp thuế theo Luật thuế chuyển 

quyền sử dụng đất nữa hay không (nêu rõ lý do)? Và nếu không thì nộp thuế 

nhƣ thế nào? 

C3: Theo quy định tại Luật thuế TNCN thì thu nhập từ tiền lƣơng, tiền công 

bao gồm những khoản nào? 

C4: Anh/chị hãy trình bày các khoản thu nhập chịu thuế TNCN? Theo quy định 

hiện hành thì từ việc chuyển nhƣợng bất động sản giữa mẹ kế và con riêng của 

chồng; giữa bố dƣợng và con riêng của vợ thì có đƣợc miễn thuế TNCN không? 

C5: Anh/chị hãy trình bày các trƣờng hợp đƣợc giảm thuế TNCN và nguyên tắc 

thực hiện giảm thuế TNCN? 

C6: Theo quy định tại Luật thuế TNCN, kỳ tính thuế TNCN của cá nhân cƣ trú 

và cá nhân không cƣ trú đƣợc quy định nhƣ thế nào? 

C7: Anh/chị hãy trình bày các trƣờng hợp hoàn thuế TNCN? 
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C8: Anh/chị hãy trình bày khái niệm khoản giảm trừ gia cảnh và mức giảm trừ 

gia cảnh hiện hành? 

C9: Anh/chị hãy trình bày nguyên tắc xác định giảm trừ gia cảnh và liệt kê các 

đối tƣợng là Ngƣời phụ thuộc theo quy định tại Luật thuế TNCN và các văn bản 

hƣớng dẫn hiện hành? 

C10: Trình bày nội dung các khoản thu nhập chịu thuế TNCN đối với thu nhập 

từ tiền lƣơng, tiền công; trúng thƣởng; chuyển nhƣợng vốn. 

C11: Thế nào là giảm trừ gia cảnh? Nêu quy định về giảm trừ gia cảnh? 

C12: Nêu 8 khoản thu nhập đƣợc miễn thuế TNCN? 

C13: Nêu 8 khoản phụ cấp đƣợc trừ không tính thuế TNCN? 

C14: Thế nào là cá nhân không cƣ trú? 

C15: Phân biệt thu nhập chịu thuế với thu nhập tính thuế đối với thuế TNCN? 

C16: Cách xác định nghĩa vụ thuế giữa cá nhân cƣ trú và cá nhân không cƣ trú 

có những khác biệt cơ bản gì? 

C17: Chỉ ra những điểm khác biệt trong xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập 

từ tiền lƣơng, tiền công của cá nhân cƣ trú với thu nhập trúng thƣởng của cá 

nhân cƣ trú? 

C18: Thế nào là giảm trừ gia cảnh? Nêu khái quát quy định về giảm trừ gia 

cảnh trong Luật thuế TNCN. Giải thích ý nghĩa của giảm trừ gia cảnh. 

C19: Nêu các khoản thu nhập đƣợc miễn thuế TNCN? Nêu ý nghĩa của việc 

miễn thuế TNCN? 

C20: Việc khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền công vãng lai đƣợc quy định 

nhƣ thế nào? Tại sao lại quy định nhƣ vậy? 

C21: Giảm trừ cho đóng góp từ thiện đƣợc quy định nhƣ thế nào? Phân tích ý 

nghĩa của giảm trừ đóng góp từ thiện? 

C22: Những khoản tiền nào DN chi trả hoặc thanh toán cho cá nhân không 

đƣợc tính vào chi phí đƣợc trừ khi tính thuế TNDN nhƣng vẫn phải tính vào 

TNCN thu nhập cá nhân? 
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C23: Những khoản chi trả hoặc thanh toán nào đƣợc tính vào chi phí đƣợc trừ 

khi tính thuế TNDN nhƣng không phải tính vào TNCT thu nhập cá nhân?   

C24: Ông Tony Phạm là Việt kiểu Mỹ, đang định cƣ tại bang Forida, có quốc 

tịch Mỹ. Năm 2014, ông đƣợc công ty Mỹ cử về Việt Nam làm việc 3 đợt và có 

thu nhập phát sinh ở Việt Nam. Ông Tony Phạm có xuất trình cho cơ quan thuế 

Việt Nam các giấy tờ hợp pháp chứng minh ông đang nuôi 2 con dƣới 18 tuổi 

và yêu cầu cơ quan thuế VN cho đƣợc giảm trừ gia cảnh khi xác định thuế 

TNCN phải nộp ở Việt Nam. Anh(chị) hãy cho biết yêu cầu của ông Tony 

Phạm đƣợc giải quyết nhƣ thế nào là đúng pháp luật? 

C25: Ông An là đối tƣợng cƣ trú theo quy định của Luật thuế TNCN. Ông có 2 

ngƣời con, đứa con lớn 24 tuổi đang học Đại Học ở Học viện Tài chính. Còn 

đứa bé 16 tuổi, đang học phổ thong. Ngoài ra, ông còn có một đứa con nuôi mới 

12 tuổi. Ông có bà vợ 46 tuổi bị tàn tật sau một thời gian tai nạn giao thông hiện 

ở nhà không đi làm. Anh(chị) hãy cho biết với điều kiện nhƣ trên, mức giảm trừ 

gia cảnh của ông An nhƣ thế nào? 

C26: (Đề Miền Nam – Ngạch CV&KTV thuế 2014 180’) 

Anh/chị hãy trình bày căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ bản quyền 

của cá nhân cƣ trú? 

C27: (Đề Miền Nam- Ngạch CS&KTV thuế 2014 120’) 

Qua nghiên cứu Luật thuế TNCN hiện hành. Anh(chị) hãy cho biết giảm trừ gia 

cảnh là gì? Mức giảm trừ gia cảnh đƣợc quy định nhƣ thế nào? 

C28: (Đề Miền Trung – Ngạch CV&KTV thuế 2014 180’) 

Qua nghiên cứu Luật thuế TNCN hiện hành, Anh(chị) hãy cho biết: 

1.Thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lƣơng, tiền công bao gồm những khoản thu 

nhập nào? 

2.Trƣờng hợp cá nhân A đƣợc Qũy bảo hiểm xã hội chi trả tiền lƣơng hƣu hàng 

tháng thì cá nhân A phải kê khai, tính thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền 

lƣơng hƣu này không? Giải thích? 

C29: (Đề Khu vực Phía Bắc – Kiểm soát viên thuế 2012) 

Qua nghiên cứu luật thuế thu nhập cá nhân anh (chị) cho biết: 
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1. Thế nào là cá nhân cƣ trú? 

2. Cách xác định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh cua cá 

nhân cƣ trú và cá nhân không cƣ trú có những điểm khác biệt căn bản gì? 

C30: (Đề 2012 – Khu vực Phía Nam ) 

Theo quy định của Luật thuế TNCN anh/chị hãy cho biết: 

1. Ngƣời nộp thuế TNCN đƣợc giảm trừ gia cảnh đối với ngƣời phụ thuộc khi 

xác định thu nhập tính thuế TNCN phải thỏa mãn các điều kiện gì? 

2. Tháng 6 năm 2011, bà A nhận thừa kế từ mẹ kế một mảnh đất ở Bình Dƣơng. 

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhận thừa kế, tháng 9 năm 2012, bà tặng một phần 

đất để xây nhà mẫu giáo cho trẻ em trong xã nơi bà đang sinh sống. Phần diện 

tích đất còn lại bà tặng lại cho con trai. Các thủ tục cho, tặng và chuyển giao 

quyền sử dụng đã đƣợc hoàn tất trong năm. Anh/chị hãy giải thích đối tƣợng 

nào phải nộp thuế TNCN trong tình huống trên. 

C31: (Đề 2010 – Kiểm soát viên và chuyên viên thuế 2010) 

Theo quy định pháp luật thuế TNCN thì giảm trừ gia cảnh bao gồm những phần 

nào (tính giảm trừ gia cảnh cho đối tƣợng nào) và mức cụ thể? 

B. Bài tập tự luận ngắn (Ôn thi vòng 1 trắc nghiệm) 

C. Bài tập tổng hợp (Ôn thi vòng 2 –Tự luận 180’) 
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        PHẦN 3: THUẾ TNDN 

 Doanh thu tính thuế TNDN 

 Các điều kiện xác định chi phí đƣợc trừ 

 Các khoản chi phí không đƣợc trừ 

 Thuế suất thuế TNDN 

 Các trƣờng hợp miễn thuế TNDN 

 Các mức khống chế tối đa tính chi phí đƣợc trừ; thời gian chuyển lỗ tối 

đa; mức trích lập quỹ NCKH và PT Công nghệ; thuế suất phổ thông; thuế 

suất ƣu đãi… 

A.Câu hỏi lý thuyết ôn thi: 

C1: Anh/chị hãy trình bày quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu 

nhập chịu thuế TNDN và nêu cách xác định doanh thu để tính thu nhập chịu 

thuế đối với 5 trƣờng hợp cụ thể? 

C2: Anh/chị hãy nêu điều kiện chung để một khoản chi phí đƣợc tính là chi phí 

đƣợc trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và liệt kê 10 khoản chi phí 

không đƣợc trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN? 

C3: Anh/chị hãy liệt kê 10 khoản thu nhập khác của thuế TNDN? Theo quy 

định hiện hành về thuế TNDN, trƣờng hợp chuyển nhƣợng bất động sản có thu 

nhập thì có đƣợc bù trừ với lỗ của hoạt động còn lại không? 

C4: Trƣờng hợp Doanh nghiệp A góp vốn bằng một mảnh đất (quyền sử dụng 

đất) và sau đó thực hiện chuyển nhƣợng phần vốn góp này đi thì thu nhập nhận 

đƣợc từ hoạt động chuyển nhƣợng này xác định là thu nhập từ chuyển nhƣợng 

bất động sản hay thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn? Anh/chị hãy phân tích sự 

khác nhau về cách tính thuế, kê khai thuế TNDN giữa hoạt động chuyển 

nhƣợng bất động sản và chuyển nhƣợng vốn? 

C5: Anh/chị hãy trình bày các khoản thu nhập đƣợc miễn thuế TNDN theo quy 

định tại Luật thuế TNDN? 

C6: Anh/chị hãy trình bày nguyên tắc chuyển lỗ của thuế TNDN? 

C7: Anh/chị hãy trình bày khái quát quy định về trích lập quỹ phát triển khoa 

học và công nghệ của Doanh Nghiệp? 

C8: Anh/chị hãy trình bày quy định về thuế suất thuế TNDN? 
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C9: Anh/chị hãy trình bày quy định về trƣờng hợp miễn, giảm thuế tại Luật 

thuế TNDN?  

C10: Trình bày quy định về thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN? 

C11: Nêu quy định về xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với các trƣờng 

hợp sau: Trao đổi, cho thuê tài sản, bán trả góp. 

C12: Nêu 5 khoản chi phí không đƣợc trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

TNDN? 

C13:  Nêu cách xác định thuế phải nộp đối với thu nhập từ nƣớc ngoài? 

C14: Nêu 8 khoản thu nhập đƣợc miễn thuế TNDN? 

C15: Trình bày quy định về kê khai, nộp thuế TNDN? 

C16: Trình bày cách xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với thu nhập từ 

hoạt động kinh doanh bất động sản? 

C17: Phân tích các điều kiện xác định chi phí đƣợc trừ. Cho ví dụ minh họa? 

C18: Nêu các khoản chi phí bị khống chế mức tối đa khi xác định chi phí đƣợc 

trừ tính thuế TNDN. Cho ví dụ minh họa? 

C19: Trình bày cách xác định thuế phải nộp đối với thu nhập từ chuyển nhƣợng 

vốn? Cho ví dụ minh họa? 

C20: Phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế đối với thuế TNDN? 

C21: Nêu các cách thức ƣu đãi thuế TNDN? Nêu ý nghĩa của việc miễn thuế 

TNDN? 

C22: Những khoản tiền nào DN chi trả hoặc thanh toán cho cá nhân không 

đƣợc tính vào chi phí đƣợc trừ khi tính thuế TNDN nhƣng vẫn phải tính vào thu 

nhập chịu thuế TNCN?  

C23: Những khoản chi trả hoặc thanh toán nào đƣợc tính vào chi phí đƣợc trừ 

khi tính thuế TNDN nhƣng không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN?  

C24: Những khoản thuế nào không đƣợc khấu trừ khi xác định thuế GTGT và 

cũng không đƣợc trừ khi tính thuế TNDN? 

C25: Hàng hóa bị tổn thất do nguyên nhân khách quan thì xử lý khấu trừ thuế 

GTGT và xác định chi phí đƣợc trừ tính thuế TNDN nhƣ thế nào? 
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C26: Nhận định sau đây có đúng không, tại sao, cho ví dụ minh họa “ Toàn bộ 

chi phí tập hợp trên các hóa đơn, chứng từ hợp pháp đều đƣợc trừ khi tính thuế 

TNDN trong kỳ tính thuế”. 

C27: Công ty cổ phần Bách Việt trong năm tính thuế TNDN có tài liệu sau về 

chi phí tiền lƣơng, tiền công (hạch toán tƣơng ứng với doanh thu tiêu thụ sản 

phẩm): 

-Tiền lƣơng của Ban Giám đốc công ty: 2 tỷ đồng. 

-Tiền lƣơng Hội đồng quản trị: 3 tỷ đồng. 

-Tiền lƣơng cán bộ, công nhân viên: 20 tỷ đồng. 

-Tiền thƣởng sang kiến, cải tiến kỹ thuật: 500 triệu đồng. 

-Tiền thƣởng cuối năm: 2 tỷ đồng. 

-Đến hết thời hạn nộp báo cáo quyết toán thuế năm, công ty không còn nợ 

lƣơng ngƣời lao động. 

Hãy cho biết cần thêm những điều kiện gì nữa để xác định chi phí tiền lƣơng 

đƣợc trừ của công ty này. Với các giả định về điều kiện đó, hãy xác định chi phí 

tiền lƣơng đƣợc trừ của công ty này trong năm tính thuế? 

C28: Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNDN có luôn bằng 

nhau không? Vì sao? 

C29: (Đề 2010 –Kiểm soát viên thuế) 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (năm 2008) có quy định các khoản chi phí 

không đƣợc trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, trình bày 5 khoản chi phí 

trong số đó? 

B.Bài tập tự luận ngắn (Ôn thi trắc nghiệm vòng 1) 

C.Bài tập tổng hợp (Ôn thi vòng 2 Môn chuyên ngành viết 180’) 
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         PHẦN 4: QUẢN LÝ THUẾ 

 Cách thức kê khai, nộp thuế 

 Các định nghĩa thuật ngữ quan trọng: Kỳ tính thuế, mã số thuế, tờ khai 

thuế, đại diện ngƣời nộp thuế… 

 Đối tƣợng đƣợc ƣu tiên trong áp dụng thủ tục thuế 

 Các loại hồ sơ khai thuế 

 Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế; địa điểm nộp thuế; hình thức nộp thuế; 

đồng tiền nộp thuế… 

 Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp… 

 Các trƣờng hợp xóa nợ thuế 

 Các biện pháp cƣỡng chế nợ thuế 

 Các biện pháp áp dụng thanh tra thuế khi có dấu hiệu trốn thuế 

 Thời hạn nộp tờ khai, thời hạn nộp thuế, hoàn thuế, gia hạn nộp tờ khai 

thuế, gia hạn nộp thuế, thanh tra thuế, kiểm tra thuế, giải trình hồ sơ khai 

thuế, các mức xử phạt vi phạm thuế, tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế, thời 

hạn xử phạt vi phạm hành chính thuế… 

A.Câu hỏi lý thuyết ôn thi 

C1: Trình bày nghĩa vụ của ngƣời nộp thuế theo Luật quản lý thuế? 

C2: Theo Luật Quản lý thuế, ngƣời nộp thuế có những quyền gì? 

C3: Theo Luật Quản lý thuế, cơ quan thuế có những quyền gì? 

C4: Nêu nguyên tắc chung về khai thuế? 

C5: Nêu các trƣờng hợp hoàn thuế theo Luật Quản lý thuế? 

C6: Các trƣờng hợp bị ấn định thuế theo Luật Quản lý thuế? 

C7: Nêu các trƣờng hợp đƣợc gia hạn nộp thuế theo Luật Quản lý thuế? 

C8: Nêu các trƣờng hợp đƣợc xóa nợ thuế, xóa tiền phạt thuế theo Luật Quản lý 

thuế? 

C9: Mã số thuế chấm dứt hiệu lực trong những trƣờng hợp nào? 

C10: Sau khi nộp hồ sơ khai thuế, NNT có đƣợc nộp bổ sung hồ sơ khai thuế 

không? Cho ví dụ minh họa. 
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C11: Nêu các loại thủ tục xác định số thuế đƣợc miễn, giảm theo Luật Quản lý 

thuế. Cho ví dụ minh họa. 

C12: Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế khi cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn 

thuế nhƣ thế nào? Mục đích của việc phân loại hồ sơ hoàn thuế? 

C13: Việc khấu trừ thuế đối với khoản thu nhập từ tiền công vãng lai đƣợc quy 

định nhƣ thế nào? Tại sao lại quy định nhƣ vậy? 

C14:  Khi kiểm tra quyết toán thuế tại một ngân hàng thƣơng mại, cán bộ thuế 

xác định thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ giảm 200 triệu. Hãy cho biết những 

nguyên nhân về pháp luật của tình hình trên. 

C15: Khi kiểm tra quyết toán thuế tại một cơ sở kinh doanh, cán bộ thuế loại trừ 

chi phí lãi vay khỏi chi phí cơ sở kinh doanh đó kê khai là 150 triệu. Hãy chỉ ra 

những nguyên nhân về pháp lý của tình hình trên. 

C16: Một doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào chƣa đƣợc khấu trừ hết trong 

tháng tính thuế là 300 triệu. Hãy cho biết, với những điều kiện nào thì trong 

tháng tính thuế đó doanh nghiệp này đủ điều kiện đƣợc hoàn thuế? 

C17: Công ty cổ phần sản xuất đồ gỗ Nam Thanh vừa sản xuất bàn ghế, vừa sản 

xuất chân tay giả. Trong tháng tính thuế, bảng kê thuế GTGT đầu vào của công 

ty có tổng số thuế GTGT đầu vào tập hợp trên hóa đơn GTGT hợp pháp là 180 

triệu đồng. Hãy cho biết việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của công ty này 

đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? Biết rằng hàng hóa dịch vụ mua vào đều có chứng 

từ thanh toán qua ngân hàng. 

C18: Một ngân hàng thƣơng mại có các hoạt động: Cho vay, bảo lãnh ngân 

hàng, chuyển tiền. Hãy cho biết thuế GTGT đầu vào của ngân hàng này không 

đƣợc khấu trừ trong trƣờng hợp nào? Cho ví dụ minh họa. 

C19: Công ty cổ phần Bách Việt trong năm tính thuế TNDN có tài liệu sau về 

chi phí tiền lƣơng, tiền công (hạch toán tƣơng ứng với doanh thu tiêu thụ sản 

phẩm): 

-Tiền lƣơng của Ban Giám đốc công ty: 2 tỷ đồng. 

-Tiền lƣơng Hội đồng quản trị: 3 tỷ đồng. 

-Tiền lƣơng cán bộ, công nhân viên: 20 tỷ đồng. 

-Tiền thƣởng sang kiến, cải tiến kỹ thuật: 500 triệu đồng. 

-Tiền thƣởng cuối năm: 2 tỷ đồng. 
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-Đến hết thời hạn nộp báo cáo quyết toán thuế năm, công ty không còn nợ 

lƣơng ngƣời lao động. 

Hãy cho biết cần thêm những điều kiện gì nữa để xác định chi phí tiền lƣơng 

đƣợc trừ của công ty này. Với các giả định về điều kiện đó, hãy xác định chi phí 

tiền lƣơng đƣợc trừ của công ty này trong năm tính thuế? 

C20: Ông Tony Phạm là Việt kiểu Mỹ, đang định cƣ tại bang Forida, có quốc 

tịch Mỹ. Năm 2014, ông đƣợc công ty Mỹ cử về Việt Nam làm việc 3 đợt và có 

thu nhập phát sinh ở Việt Nam. Ông Tony Phạm có xuất trình cho cơ quan thuế 

Việt Nam các giấy tờ hợp pháp chứng minh ông đang nuôi 2 con dƣới 18 tuổi 

và yêu cầu cơ quan thuế VN cho đƣợc giảm trừ gia cảnh khi xác định thuế 

TNCN phải nộp ở Việt Nam. Anh(chị) hãy cho biết yêu cầu của ông Tony 

Phạm đƣợc giải quyết nhƣ thế nào là đúng pháp luật? 

C21: Ông An là đối tƣợng cƣ trú theo quy định của Luật thuế TNCN. Ông có 2 

ngƣời con, đứa con lớn 24 tuổi đang học Đại Học ở Học viện Tài chính. Còn 

đứa bé 16 tuổi, đang học phổ thong. Ngoài ra, ông còn có một đứa con nuôi mới 

12 tuổi. Ông có bà vợ 46 tuổi bị tàn tật sau một thời gian tai nạn giao thông hiện 

ở nhà không đi làm. Anh(chị) hãy cho biết với điều kiện nhƣ trên, mức giảm trừ 

gia cảnh của ông An nhƣ thế nào? 

C22: (Câu 1 Đề Thi Miền Bắc 2014– Ngạch CV&KTV thuế 180’ ) 

Qua nghiên cứu Luật Quản lý thuế, Anh(chị) hãy cho biết: 

1.Các trƣờng hợp thuộc diện hoàn thuế? 

2.Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế khi cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ hoàn 

thuế? Mục đích của việc phân loại hồ sơ hoàn thuế? 

C23: (Câu 4 Đề Thi Miền Bắc 2014– Ngạch CV&KTV thuế 180’ ) 

Anh(chị) hãy trình bày các nguyên tắc của việc khai thuế, tính thuế theo quy 

định của Luật Quản lý thuế? Nêu hồ sơ khai thuế đối với loại thuế nộp theo 

tháng? 

C24: (Đề Thi Miền Bắc 2014-Ngạch CS&KTV trung cấp thuế 120’) 

Qua nghiên cứu Luật Quản lý thuế, Anh(chị) hãy trình bày nghĩa vụ của ngƣời 

nộp thuế?  

C25: (Câu 3 Đề Thi Miền Nam 2014-Ngạch CV&KTV thuế 180’) 

Qua nghiên cứu Luật Quản lý thuế hiện hành, anh(chị) cho biết: 

1.Ngƣời nộp thuế đƣợc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong trƣờng hợp nào? Thời 

gian quy định gia hạn nộp hồ sơ khai thuế?  

2.Thẩm quyền gia hạn nộp thuế? 
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C26: (Câu 1 Đề Thi Miền Trung 2014 – Ngạch CV&KTV thuế 180’) 

Theo quy định Luật Quản lý thuế hiện hành, anh(chị) hãy trình bày các trƣờng 

hợp bị cƣỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế? 

C27: (Câu 1 Đề Thi Miền Trung 2014- Ngạch CS&KTV trung cấp thuế 

120’) 

Anh(chị) hãy cho biết các hành vi vi phạm thủ tục thuế theo quy định của Luật 

Quản lý thuế? 

C28: (Đề Thi Khu vực Phía Nam 2012 – CV&KTV 180’) 

Anh(chị) hãy trình bày trách nhiệm của Cơ quan Quản lý thuế theo Luật Quản 

lý thuế? 

C29: (Câu 4 - Đề Thi Khu vực Phía Bắc 2012 180’) 

Theo quy định của Luật Quản lý thuế, NNT nộp thuế theo phƣơng pháp kê khai 

bị ấn định thuế trong các trƣờng hợp nào? 

C30: (Câu 1 - Đề Thi Khu vực Phía Bắc 2012 Ngạch cán sự) 

Trình bày quyền của ngƣời nộp thuế theo Luật Quản lý thuế? 

C31: (Đề thi 2010 - Môn chuyên ngành 180’) 

Trình bày trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật quản lý 

thuế? 
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      PHẦN 5: KIẾN THỨC CHUNG 
 

 Quản lý Nhà nƣớc về kinh tế - tài chính (Câu 1) 

 Hiểu biết chung về Quản lý Ngân sách Nhà nƣớc (Câu 2) 

 Luật cán bộ công chức (Câu 3 hoặc câu 4) 

 Cơ cấu tổ chức hoặc vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuế (một 

trong 3 cấp). (Câu 3 hoặc câu 4)  

A.Câu hỏi ôn thi 

I.Quản lý Nhà nước về Kinh tế - Tài chính 

C1: Trình bày khái niệm, đặc điểm của phƣơng pháp kinh tế trong Quản lý nhà 

nƣớc về kinh tế? 

C2: Trình bày khái niệm, đặc điểm của phƣơng pháp hành chính trong Quản lý 

Nhà nƣớc về kinh tế? 

C3: Trình bày khái niệm, đặc điểm của phƣơng pháp giáo dục trong Quản lý 

Nhà nƣớc về kinh tế? 

C4: Phân tích nhận định sau “Lĩnh vực kinh tế thƣờng chứa đựng nhiều mâu 

thuẫn và chỉ có Nhà nƣớc mới có đủ khả năng và thẩm quyền giải quyết những 

mâu thuẫn đó”> 

C5: Thế nào là tài chính công? Phân tích các đặc điểm của tài chính công? 

C6: Nêu khái niệm Quản lý Nhà nƣớc về kinh tế. Tại sao nói quản lý nhà nƣớc 

về kinh tế vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật, nghề nghiệp? 

C7: Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ trong Quản lý Nhà nƣớc về kinh tế. 

Tại sao trong Quản lý Nhà nƣớc về kinh tế phải thực hiện nguyên tắc này? 

C8: Phân biệt sự khác nhau giữa Quản lý hành chính Nhà nƣớc về kinh tế và 

quản lý, sản xuất kinh doanh. Lý do của sự phân biệt đó? 

C9: Trong các biện pháp sau, hãy chỉ ra một biện pháp kinh tế đã đƣợc áp dụng 

đối với doanh nghiệp Việt Nam: 

-Khuyến khích tổ chức thành lập hiệp hội ngành nghề. 

-Giảm thuế, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. 
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-Tôn vinh biểu dƣơng doanh nghiệp. 

C10: Trong các biện pháp sau, hãy chỉ ra một biện pháp giáo dục, thuyết phục 

đã đƣợc sử dụng ở Việt Nam trong thời gian qua: 

-Tuyên truyền sử dụng năng lƣợng tiết kiệm, hiệu quả; tiết kiệm điện. 

-Xử phạt vi phạm hành chính. 

-Khuyến khích tổ chức thành lập hiệp hội ngành nghề. 

C11: Doanh nghiệp A vi phạm quy định của Nhà nƣớc về vận chuyển lƣu thông 

hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Trong trƣờng hợp này, DN A sẽ chịu xử 

phạt hành chính nhƣ thế nào? 

C12: Doanh nghiệp B có hành vi vi phạm quy định của Nhà nƣớc về sở hữu trí 

tuệ làm hàng giả. Khi bị phát hiện, doanh nghiệp B sẽ bị xử phạt về vi phạm 

hành chính nhƣ thế nào? 

C13: Doanh nghiệp C có hành vi vi phạm chậm nộp thuế. Hành vi này bị xử 

phạt vi phạm về vi phạm hành chính nhƣ thế nào? 

C14: (Đề 2014 Miền Bắc – Ngạch CV&KTV 180’) 

Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà nƣớc về kinh tế? 

C15: (Đề 2014 Miền Nam – Ngạch CV&KTV 180’) 

Phƣơng pháp hành chính là một trong những phƣơng pháp quản lý nhà nƣớc về 

kinh tế. Hãy trình bày khái niệm, đặc điểm và những trƣờng hợp áp dụng các 

phƣơng pháp này?  

C16: (Đề Thi 2014 Miền Trung – Ngạch CS&KTV trung cấp thuế 120’) 

Trình bày nội dung cơ bản về quản lý nhà nƣớc về kinh tế? Việc xây dựng kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của Doanh Nghiệp 100% vốn Nhà nƣớc có trong 

phạm vi của nội dung Quản lý nhà nƣớc về kinh tế? 

C17: (Đề Thi 2014 Miền Trung – Ngạch CV&KTV thuế 180’) 

Phƣơng pháp kinh tế là một trong những phƣơng pháp quản lý nhà nƣớc về kinh 

tế. Hãy trình bày khái niệm, đặc điểm và những trƣờng hợp áp dụng của phƣơng 

pháp này? 

C18: (Đề thi 2012 Môn kiến thức chung 180’) 
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Phân tích nhận định sau : lĩnh vực kinh tế thƣờng chứa đựng nhiều mâu thuẫn 

và chỉ có nhà nƣớc mới có đủ thẩm quyền và khả năng giải quyết các mâu thuẫn 

đó? 

C19: (Đề thi 2010- Ngạch kiểm soát viên chuyên viên) 

Phƣơng pháp kinh tế là một trong những phƣơng pháp quản lý nhà nƣớc về kinh 

tế. Hãy trình bày khái niệm, đặc điểm của phƣơng pháp này? Trong các biện 

pháp sau, hãy chỉ ra một biện pháp kinh tế đã đƣợc áp dụng đối với Doanh 

nghiệp Việt Nam? 

C20: (Đề Thi 2010 – Môn kiến thức chung 180’) 

Phân biệt sự khác nhau giữa quản lý hành chính nhà nƣớc về kinh tế và quản lý 

sản xuất kinh doanh? Lý do của sự phân biệt đó? 

II.Quản lý Ngân sách Nhà nước 

C21: Thu NSNN là gì? Trình bày các cách phân loại thu NSNN? 

C22: Thế nào là tài chính công? Phân tích các chức năng của tài chính công? 

C23: Trong các chức năng sau đây, hãy chỉ ra một chức năng không phải của tài 

chính công? Vì sao? 

-Định hƣớng sự phát triển của nền kinh tế. 

-Tạo lập vốn. 

-Phân phối lại và phân bổ. 

C24: Vai trò của NSNN trong thực hiện công bằng xã hội và giải quyết các vấn 

đề xã hội?  

C25: Thế nào là thu NSNN? Căn cứ vào phạm vi phát sinh thì thu NSNN gồm 

những khoản nào? 

C26: Chỉ ra sự khác nhau giữa mô hình Quản lý NSNN theo đầu ra, kết quả với 

mô hình quản lý NSNN theo đầu vào? 

C27: Trong các khoản thu sau đây, khoản thu nào không phải khoản thu thuộc 

Ngân sách Nhà nƣớc ?Vì sao? 

-Thu từ quỹ dự trữ tài chính. 

-Thu từ lãi vay các Ngân hàng thƣơng mại. 
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-Thu từ các khoản vi phạm hành chính, bán tang vật tịch thu sung quỹ nhà nƣớc 

do vi phạm hành chính. 

C28: (Đề 2014 Miền Bắc – Ngạch CS&KTV 120’) 

Anh(chị) hãy trình bày khái niệm phân cấp và nội dung phân cấp quản lý ngân 

sách nhà nƣớc. Vì sao nói phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc là một tất yếu 

khách quan? 

C29: (Đề thi 2014 Miền Bắc – Ngạch CV&KTV 180’) 

Căn cứ vào nội dung kinh tế, những khoản thu ngân sách nhà nƣớc ở nƣớc ta 

bao gồm những khoản nào? Trong các khoản thu sau đây, hãy chỉ ra một khoản 

thu không phải khoản thu của ngân sách nhà nƣớc? giải thích tại sao? 

-Thu học phí. 

-Thu từ cho thuê tài sản nhà nƣớc. 

-Thu từ viện trợ không hoàn lại của Chính Phủ các nƣớc cho Chính phủ Việt 

Nam. 

-Thu hồi tiền cho vay của Nhà nƣớc (cả gốc và lãi). 

C30: (Đề 2014 Miền Nam – Ngạch CV&KTV 180’) 

Hệ thống Ngân sách nhà nƣớc bao gồm: Ngân sách trung ƣơng, ngân sách tỉnh 

(thành phố trực thuộc trung ƣơng), ngân sách huyện (quận, thành phố, thị xã  

trực thuộc tỉnh), ngân sách xã (phƣờng). Hãy chứng minh việc tổ chức ngân 

sách nhà nƣớc thành nhiều cấp là một tất yếu khách quan và phụ thuộc vào cơ 

chế phân cấp quản lý hành chính nhà nƣớc.  

C31: (Đề thi 2014 Miền Trung – Ngạch CV&KTV 180’) 

Tài chính công là gì? Anh/chị hãy trình bày những chức năng của Tài chính 

công? 

C32: (Đề thi 2012 Môn kiến thức chung 180’) 

Cho biết vai trò của ngân sách nhà nƣớc trong việc thực hiện công bằng xã hội 

và giải quyết các vấn đề xã hội? 

C33: (Đề thi 2010- Ngạch kiểm soát viên chuyên viên) 
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Căn cứ vào nội dung kinh tế, các khoản thu ngân sách bao gồm những khoản 

nào? Trong các khoản thu sau đây, có một khoản thu không phải của ngân sách 

nhà nƣớc, đó là khoản thu nào? Vì sao? 

-Thu học phí. 

-Thu bán tài sản nhà nƣớc. 

-Thu từ cho thuê tài sản Nhà nƣớc. 

C34: (Đề Thi 2010 – Môn kiến thức chung 180’) 

Trình bày những nguyên tắc cơ bản quản lý NSNN? 

C35: (Đề thi 2010 – Ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế 120’) 

Trình bày nội dung chức năng giám đốc và điều chỉnh của tài chính công? 

III.Cơ cấu tổ chức của Cơ quan thuế 

C36: Trình bày vị trí, chức năng của Tổng cục thuế? 

C37: Trình bày vị trí, chức năng của Cục thuế? 

C38: Trình bày vị trí, chức năng của Chi cục thuế? 

C39: Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục thuế? 

C40: Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Cục thuế? 

C41: Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục thuế? 

C42: Phân biệt điều động cán bộ và luân chuyển cán bộ? 

C43: Phân biệt cán bộ và công chức? 

C44: Chỉ ra sự khác biệt cơ bản về nhiệm vụ, quyền hạn giữa Tổng cục thuế và 

Cục thuế? 

C45: (Đề 2014 Miền Bắc – Ngạch CV&KTV 180’) 

Theo anh/chị trong nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Tổng cục thuế có trách 

nhiệm trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định các loại văn bản nào? 

C46: (Đề 2014 Miền Bắc – Ngạch CS&KTV 120’) 

Một trong những nhiệm vụ của cơ quan thuế đƣợc quy định là công khai hóa 

thủ tục để tạo thuận lợi phục vụ cho ngƣời nộp thuế thực hiện chính sách, pháp 

luật về thuế. Anh/chị hiểu nhƣ thế nào về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế 

và ý nghĩa của việc cải cách thủ tục hành chính thuế? 

C47: (Đề 2014 Miền Nam – Ngạch CV&KTV 180’) 
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Anh/Chị hãy cho biết đối với các trƣờng hợp nộp thuế khai sai số thuế, ngƣời 

nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế. Tổng cục thuế có các quyền thực hiện các 

biện pháp nào? 

C48: (Đề Thi 2014 Miền Trung – Ngạch CS&KTV trung cấp thuế 120’) 

Vị trí, chức năng của Cục thuế và Chi cục thuế? Mối quan hệ giữa 2 cơ quan? 

C49: (Đề thi 2014 Miền Trung – Ngạch CV&KTV 180’) 

Anh/Chị hãy cho biết, liên quan đến pháp luật thuế, Tổng cục thuế có những 

nhiệm vụ chủ yếu nào? Đơn vị nào thuộc Tổng cục thuế có nhiệm vụ tuyên 

truyền hỗ trợ ngƣời nộp thuế? 

C50: (Đề thi 2012 Môn kiến thức chung 180’) 

Một trong những nhiệm vụ cơ bản của cơ quan thuế các cấp là tổ chức thực hiện 

công tác tuyên truyền, hƣớng dẫn, giải thích chính sách thuế của nhà nƣớc, hỗ 

trợ ng nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. 

Với hiểu biết của mình a/c hãy cho biết cơ quan thuế các cấp cần phải triển khai 

những công việc gì để thực hiện nội dung này? 

C51: (Đề thi 2010- Ngạch kiểm soát viên chuyên viên) 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Tổng cục thuế có nhiệm vụ trình 

Bộ trƣởng Bộ tài chính xem xét quyết định những văn bản nào? Đƣợc quyền 

ban hành những văn bản nào? 

C52: (Đề thi 2010- Môn kiến thức chung 180’) 

Trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của Cục thuế trực thuộc Tổng cục thuế? 

C53: (Đề thi 2010- Ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp 120’) 

Trình bày vị trí chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế? 

IV.Luật cán bộ, công chức 
C54: Trình bày nội dung đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ công chức theo Luật cán bộ, 

công chức hiện hành? 

C55: Trình bày và phân tích những nội dung văn hóa giao tiếp của cán bộ công 

chức với nhân dân theo Luật của cán bộ công chức hiện hành. Nếu trở thành 

công chức thuế, anh/chị sẽ thực hiện nội dung này ở một công việc cụ thể nhƣ 

thế nào? 

C56: Một trong những nhiệm vụ cơ bản của Cơ quan thuế các cấp là tổ chức 

thực hiện công tác tuyên truyền, hƣớng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà 

nƣớc, hỗ trợ ngƣời nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của Pháp 

luật. Với hiểu biết của mình, anh/chị hãy cho biết Cơ quan thuế các cấp triển 

khai những công việc gì để thực hiện nội dung này? 
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C57: Luật cán bộ công chức quy định “Cán bộ công chức phải thực hiện cần, 

kiệm, liêm, chính, chí công vô tƣ trong thực hiện công vụ”. Anh/chị hãy phân 

tích quy định nêu trên. Nếu trở thành công chức thuế, anh/chị sẽ làm gì để thực 

hiện quy định nêu trên? 

C58: Một trong những nhiệm vụ của cơ quan thuế đƣợc quy định là phải công 

khai các thủ tục về thuế. Anh/chị hiểu thế nào về thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực thuế và ý nghĩa của việc cải cách thủ tục hành chính thuế? 

C59: Nêu các nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nƣớc và Nhân 

dân. Chỉ ra những biểu hiện cụ thể của nghĩa vụ đó. Nếu trúng tuyển vào ngành 

thuế, anh/chị sẽ làm gì để hoàn thành những nghĩa vụ đó? 

C60: Một trong những quyền hạn của Tổng cục thuế là “Ban hành văn bản 

hƣớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản quy phạm nội bộ, văn bản cá biệt 

thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục thuế”. Anh/chị hãy cho một số ví dụ về các 

loại văn bản trên đối với việc thực hiện chức năng của Tổng cục thuế? 

C61: Theo yêu cầu nhiệm vụ công chức A đang ở Bộ X (Hà Nội) đƣợc biệt phái 

đến làm việc tại tỉnh H. Hết thời hạn biệt phái công chức A có đơn đề nghị trở 

về làm việc tại Bộ. Theo anh/chị trƣờng hợp này đƣợc giải quyết nhƣ thế nào? 

Vì sao? 

C62: Theo yêu cầu nhiệm vụ, công chức D đang làm việc tại bộ Y (Hà Nội) 

đƣợc biệt phái đến làm việc tại tỉnh M với thời hạn 2 năm. Sau 1 năm làm 

nhiệm vụ, công chức D có đơn đề nghị trở về làm việc tại Bộ. Đề nghị của công 

chức D có đƣợc chấp thuận theo Luật cán bộ công chức không? Vì sao? 

C63: Công chức A có hành vi vi phạm quy định tại Luật cán bộ công chức vào 

tháng 12/2009 ở mức độ cảnh báo đến tháng 4 năm 2011 mới bị phát hiện. Công 

chức A có bị xử lý kỷ luật không? Vì sao? 

C64: Ông A làm việc theo chế độ hợp đồng một số công việc tại Tổng cục X, 

đƣợc hƣởng lƣơng hàng tháng. Ông A có phải là công chức Nhà nƣớc không? 

Vì sao? 

C65: Ông K là sỹ quan quân đội nhân dân hiện đang làm việc tại tổng cục A- 

Bộ Quốc Phòng. Ông K có phải là công chức nhà nƣớc không? Tại sao?  

C66: (Đề Miền Bắc 2014 – Ngạch CV&KTV 180’) 

Quyền của cán bộ, công chức đƣợc đảm bảo các điều kiện thi hành công vụ 

đƣợc pháp luật hiện hành quy định nhƣ thế nào? 

C67: (Đề Miền Bắc 2014 – Ngạch CS&KTV trung cấp thuế 120’) 

Theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008, để đƣợc đăng ký dự tuyển cán 

bộ, công chức phải đáp ứng những điều kiện nào? Anh(chị) hãy liệt kê những 
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trƣờng hợp không đƣợc đăng ký dự tuyển cán bộ, công chức theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

C68: (Đề 2014 Miền Nam – Ngạch CV&KTV 180’) 

Luật cán bộ, công chức 2008 quy định nhƣ thế nào về nguyên tắc quản lý cán 

bộ, công chức? 

C69: (Đề Thi 2014 Miền Trung – Ngạch CS&KTV trung cấp thuế 120’) 

Công chức là gì? Việc tuyển dụng công chức thực hiện theo những nguyên tắc 

nào? 

C70: (Đề thi 2014 Miền Trung – Ngạch CV&KTV 180’) 

Theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008, có những ngạch công chức 

nào? Việc bổ nhiệm ngạch công chức đƣợc thực hiện trong những trƣờng hợp 

nào? 

C71: (Đề thi 2012 Môn kiến thức chung 180’) 

Trình bày và phân tích nội dung văn hóa giao tiếp của cán bộ công chức với 

nhân dân theo quy định tại luật cán bộ công chức hiện hành? Nếu trở thành công 

chức thuế, a/c sẽ thực hiện nội dung này nhƣ thế nào trong 1 vị trí công việc cụ 

thể (ví dụ công chức tại bộ phận kiểm tra thuế hoặc công chức tại bộ phận tuyên 

truyền hỗ trợ ngƣời nộp thuế) ? 

C72: (Đề thi 2010- Ngạch kiểm soát viên chuyên viên) 

Luật cán bộ, công chức có những quy định nào về biệt phái công chức? Theo 

yêu cầu nhiệm vụ, công chức A đang làm việc tại Bộ Z (Hà Nội) đƣợc biệt phái 

đến làm việc tại tỉnh H. Hết thời hạn biệt phái công chức A có đơn đề nghị trở 

về làm việc tại Bộ. Theo anh/chị trƣờng hợp này giải quyết thế nào? 

C73: (Đề Thi 2010 – Môn kiến thức chung 180’) 

Trong điều 15 Luật cán bộ công chức năm 2008 quy định "Cán bộ công chức 

phải thực hiện cần, kiện, liêm, chính, chí công vô tƣ trong hoạt động công vụ", 

Anh/chị hãy phân tích quy định trên? Nếu đƣợc tuyển dụng vào làm công chức 

thuế, anh chị sẽ thực hiện quy định trên nhƣ thế nào? 

C74: (Đề thi 2010- Ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp 120’) 

Trình bày nghĩa vụ của cán bộ công chức trong thi hành công vụ? 
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