
ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH ĐỢT 2 

MIỀN BẮC 2016

( Ngạch chuyên viên – Kiểm tra viên) 

Câu 1: Trình bày những nội dung sửa đổi, bổ sung mới về phương pháp tính thuế thu nhập cá 

nhân đối với cá nhân kinh doanh của Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các luật về thuế? 

Đáp án 

Những nội dung sửa đổi, bổ sung mới về phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá 

nhân kinh doanh của Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật về thuế: 

1. Bổ sung quy định về mức/ ngưỡng doanh thu nộp thuế TNCN của cá nhân kinh doanh: cá nhân

kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu/năm trở xuống thì không phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập

từ kinh doanh.

Trước: chưa quy định mức/ ngưỡng doanh thu nộp thuế TNCN của cá nhân kinh doanh, do đó cá

nhân nếu có phát sinh thu nhập chịu thuế TNCN từ kinh doanh theo quy định của Luật thuế TNCN thì

sẽ phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh.

2. Sửa đổi, bổ sung quy định về việc tính thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh:

2.1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực,

ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

2.2. Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh

trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn

định doanh thu theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2.3. Thuế suất:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0.5%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%.

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 1%.

Trước: Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh được xác định như sau:

- Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh (thu nhập chịu thuế được xác định bằng doanh thu tính

thuế trừ chi phí được trừ cộng các khoản thu nhập khác phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Trường hợp cá nhân kinh doanh chưa thực hiện chế độ kế toán, không xác định được thu nhập chịu

thuế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu, tỷ lệ thu nhập chịu thuế để xác định thu nhập

chịu thuế phù hợp với từng ngành nghề sản xuất kinh doanh), sau đó xác định thu nhập tính thuế trên

cơ sở giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản đóng góp từ

thiện, nhân đạo, khuyến học theo quy định và áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần để tính ra số thuế

TNCN phải nộp.



- Trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì xác

định tổng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương tiền công, sau đó trừ các khoản giảm trừ

theo quy định để xác định thu nhập tính thuế và áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần.

Câu 2: Theo quy định của Luật thuế GTGT, trình bày các trường hợp áp dụng thuế suất thuế 

GTGT 0%? Ý nghĩa của thuế suất thuế GTGT 0%? Phân biệt sự khác nhau giữa hàng hóa, 

dịch vụ chịu thuế GTGT với hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT ở doanh nghiệp nộp 

thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế? 

Đáp án 

1/ Các trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%: 

Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ 

không chịu thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu trừ các trường hợp sau đây: 

a) Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài;

b) Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài;

c) Dịch vụ cấp tín dụng;

d) Chuyển nhượng vốn;

đ) Dịch vụ tài chính phát sinh;

e) Dịch vụ bưu chính, viễn thông;

g) Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; sản

phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên,

khoáng sản công với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được tiêu dung ở ngoài Việt Nam, trong khu phi

thuế quan, hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chinhs phủ.

2/ Ý nghĩa của thuế suất thuế GTGT 0%:

2.1/ Khuyến khích hoạt động xuất khẩu:

Các cơ sở kinh doanh khi thực hiện hoạt động xuất khẩu, đủ điều kiện xuất khẩu có số thuế GTGT

đầu ra bằng không vầ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào có trong HH, DV xuất khẩu. DN sẽ được

khấu trừ thuế hoặc sẽ được hoàn lại phần thuế GTGT có trong HH, DV xuất khẩu khi số tiền thuế đầu

vào lớn hơn hoặc bằng 300 triệu đồng;

2.2/ Kiểm soát hoạt động xuất khẩu nói chung và chất lượng HH, DV xuất khẩu nói riêng:

Với thuế suất thuế GTGT đầu ra 0% cơ sở kinh doanh có hoạt động xuất khẩu không phải tính thuế

đầu ra nhưng vẫn đăng ký, kê khai thuế. Việc hoàn thuế ở khâu xuất khẩu sẽ khuyến khích các cơ sở

xuất khẩu tích cực chủ động kê khai HH, DV xuất khẩu, qua đó giúp Nhà nước quản lý được HH, DV

xuất khẩu, ổn định kinh tế trong nước.

2.3/ Hạ giá thành HH, DV giúp HH Việt Nam dễ cạnh tranh trên thị trường nước ngoài:

Khi HH, DV không tiêu dùng trong nước sẽ không ảnh hưởng đến việc cạnh tranh đối với HH, DV

tiêu dùng trong nước. Trong khi đó xuất khẩu là hoạt động mà mọi quốc gia đều khuyến khích để

phát triển sản xuất, phát triển sản xuất hàng xuất khẩu thu ngoại tệ cho quốc gia. Vì vậy, việc không

thu thuế GTGT cho hàng xuất khẩu nhằm tạo ra sự cạnh tranh về giá đối với HH, DV nước ngoài.

3/ Sự khác biệt của HH, DV chịu thuế và không chịu thuế GTGT ở DN nộp thuế theo phương

pháp khấu trừ:



3.1/ Khi tiêu thụ HH, DV ở nội địa: 

* HH, DV chịu thuế GTGT được tính thuế GTGT đầu ra và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đủ

điều kiện khấu trừ;

* HH, DV không chịu thuế GTGT thuế GTGT đầu ra không tính và thuế GTGT đầu vào không được

khấu trừ.

3.2/ Khi xác định chi phí của HH, DV tiêu thụ:

* HH, DV mua dùng sản xuất, kinh doanh HH, DV chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào đã được

khấu trừ nên trong chi phí mua không có thuế GTGT;

* HH, DV mua dùng sản xuất, kinh doanh HH, DV không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào

không được khấu trừ nên trong chi phí mua gồm cả thuế GTGT.

Câu 3: Theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành, anh (chị) hãy cho biết: 

- Kiểm tra thuế, thanh tra thuế là gì?

- So sánh sự khác nhau cơ bản của kiểm tra thuế và thanh tra thuế.

Đáp án: 

1. Khái niệm kiểm tra thuế, thanh tra thuế:

* Kiểm tra thuế:

- Kiểm tra thuế là hoạt động thường xuyên mang tính nghiệp vụ của cơ quan quản lý thuế nhằm đánh

giá tính đầy đủ, chính xác của các thông tin, chứng từ trong hồ sơ thuế hoặc đánh giá việc tuân thủ

pháp luật của người nộp thuế;

(Khái niệm kiểm tra thuế trong giáo trình Quản lý thuế của Học viện Tài chính: Kiểm tra thuế là hoạt

động của cơ quan thuế trong việc xem xét tình hình thực tế của đối tượng kiểm tra, từ đó đối chiếu

với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra đối với đối tượng kiểm tra để có những nhận xét, đánh giá về

tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế của đối tượng kiểm tra).

* Thanh tra thuế:

- Thanh tra thuế là hoạt động của cơ quan quản lý thuế nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật của

người nộp thuế, xác minh và thu thập chứng cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật về thuế dựa

trên cơ sở phân tích thông tin, dữ liệu liên quan đến người nộp thuế.

(Khái niệm thanh tra thuế trong giáo trình Quản lý thuế của Học viện Tài chính: Thanh tra thuế là

hoạt động kiểm tra của tổ chức chuyên trách làm công tác kiểm tra của cơ quan thuế đối với đối

tượng thanh tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi trái pháp luật)

2. So sánh sự khác nhau cơ bản của kiểm tra thuế và thanh tra thuế:

Kiểm tra thuế Thanh tra thuế 

2.1. Tính chất công việc: 

Đây là công việc thường xuyên mang tính 

nghiệp vụ của cơ quan quản lý thuế 

Đây là công việc được tiến hành theo kế hoạch 

hoặc đột xuất của cơ quan quản lý thuế 

2.2. Phạm vi: 

Kiểm tra thuế được tiến hành với bất kỳ người 

nộp thuế nào 

(Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan quản lý thuế 

thực hiện thường xuyên đối với các hồ sơ thuế. 

Kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thực 

Thanh tra thuế áp dụng đối với: (01) DN có 

ngành nghề kinh doanh đa dạng, phạm vi kinh 

doanh rộng; (02) Khi có dấu hiệu vi phạm pháp 

luật về thuế; (03) Để giải quyết khiếu nại, tố 

cáo hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan 



hiện với các trường hợp: (01) Người nộp thuế 

không giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế theo 

yêu cầu của cơ quan quản lý thuế hoặc giải 

trình, khai bổ sung không đúng, không chứng 

minh số thuế phải nộp, số thuế miễn, giảm, 

hoàn đúng; (02) Các trường hợp kiểm tra sau 

thông quan bao gồm kiểm tra theo kế hoạch, 

kiểm tra chọn mẫu, kiểm tra đối với hàng hóa 

xuất nhập khẩu đã được thông quan có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật về thuế; (03) Kiểm tra 

đối với các đối tượng kiểm tra theo tiêu chí 

đánh giá rủi ro về thuế) 

quản lý thuế các cấp hoặc Bộ trưởng Bộ Tài 

Chính. 

2.3. Địa điểm thực hiện: 

Tại cơ quan thuế hoặc tại trụ sở người nộp thuế 

trong trường hợp cần thiết. 

Chỉ thực hiện tại trụ sở người nộp thuế 

2.4. Mục đích: 

Nhằm đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các 

thông tin, chứng từ trong hồ sơ thuế hoặc đánh 

giá việc tuân thủ pháp luật về thuế của người 

nộp thuế. 

Ngoài việc đánh giá việc chấp hành pháp luật 

của người nộp thuế, còn có thể xác minh và thu 

thập chứng cứ để xác định hành vi vi phạm 

pháp luật về thuế dựa trên cơ sở phân tích 

thông tin, dữ liệu liên quan đến người nộp 

thuế. 
2.5. Thời gian: 

Tối đa không quá 5 ngày làm việc; gia hạn một 

lần tối đa không quá 5 ngày 

Tối đa không quá 30 ngày làm việc; gia hạn 

một lần tối đa không quá 30 ngày 

Câu 4: Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp phải nộp trong năm? 

Đáp án 

Xác định thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp trong năm: 

I/ Doanh thu: 

Doanh thu:                                               50.000 

II/ Chi phí được trừ: 

Chi phí sản xuất kinh doanh phân bổ cho sản phẩm tiêu thụ:  46.000; 

Căn cứ Luật thuế TNDN, những khoản chi phí không được trừ trong chi phí DN kê khai như sau: 

(II.1) Chi nộp phạt do nộp thuế chậm không được tính vào chi phí:    20; 

(II.2) Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ không tính vào chi phí:   200; 

(II.3) Thiệt hại vật tư do thiên tai được BH bồi thường đã tính vào chi phí:   100; 

(II.4) Đối với chứng từ chỉ là hóa đơn GTGT có giá chưa thuế  200, DN thanh toán bằng tiền mặt 

20%, nên giá chưa thuế không được tính vào chi phí của chứng từ là: 200  ×   20%    = 40; 

- Đối với chứng từ chỉ là hóa đơn thường (hóa đơn bán hàng) có giá thanh toán 40 mà doanh

nghiệp đã tính theo giá thanh toán vào chi phí thì phần tương ứng với thanh toán bằng tiền mặt 

không được khấu trừ: 40 × 40% = 16 



- Đối với chứng từ chỉ là hóa đơn GTGT có giá thanh toán là 19,8 thì đây là trường hợp

không bắt buộc phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng và 

không bắt buộc phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được trừ khi tính thuế TNDN. Việc 

doanh nghiệp tính toàn bộ chi phí vào chi phí theo giá thanh toán như trên thì chưa đủ thông tin 

để xác định loại bỏ chi phí được trừ. Vì vậy sẽ có 3 khả năng xử lý trong trường hợp này. 

+ Giả định 1: Doanh nghiệp tính toàn bộ vào chi phí theo giá thanh toán 19,8 và không kê

khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chứng từ này và hóa đơn hợp pháp thì toàn bộ chi phí của 

hóa đơn này được tính vào chi phí được trừ, không loại bỏ khỏi chi phí được trừ. 

+ Giả định 2: Doanh nghiệp tính toàn bộ vào chi phí theo giá thanh toán 19,8 nhưng vẫn

tính thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hóa đơn này vào chi phí và nằm trong số thuế GTGT 

đầu vào đã được khấu trừ 200 nêu trên thì số thuế GTGT đầu vào này đã được loại bỏ khi loại bỏ 

200 nêu trên. Do vậy, toàn bộ chi phí của hóa đơn này được tính vào chi phí được trừ, không loại 

bỏ khỏi chi phí được trừ. 

+ Giả định 3: Doanh nghiệp tính toàn bộ vào chi phí theo giá thanh toán 19,8 nhưng vẫn

tính thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hóa đơn này vào chi phí và không nằm trong số thuế 

GTGT đầu vào đã được khấu trừ 200 nêu trên thì số thuế GTGT đầu vào này chưa được loại bỏ 

khi loại bỏ 200 nêu trên. Do vậy, phần thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ không được tính vào 

chi phí được trừ là [19,8/(1+10%)] × 10% = 1,8. 

a) Tổng các khoản chi không được trừ theo giả định 1 và 2

 Tổng các khoản chi không được trừ loại khỏi chi phí doanh nghiệp kê khai theo giả

định 1 và giả định 2: 20 + 200 +100 + 40 + 16 = 376

 Tổng các khoản chi không được trừ loại khỏi chi phí doanh nghiệp kê khai theo giả

định 2 và giả định 2: 20 + 200 + 100 + 40 + 16 + 1,8 = 377,8

b) Tổng chi phí được trừ

 Tổng chi phí được trừ theo giả định 1 giả định 2: 46.000 – 376 = 45.624

 Tổng chi phí được trừ theo giả định 3: 46.000 – 377,8 = 45.622,2

1) TNCT khác: 200

2) TNCT:

a) Theo giả định 1 và 2: 50.000 – 45.624 + 200 = 4.576

b) Theo giả định 3: 50.000 – 45.622,2 + 200 = 4.577,8

3) Kết chuyển lỗ: 200

4) Thu nhập tính thuế:

a) Thu nhập tính thuế theo giả định 1 và 2: 4.576 – 200 = 4.376

b) Thu nhập tính thuế theo giả định 3: 4.577,8 – 200 = 4.377,8

5) Thuế TNDN phải nộp

a) Theo giả định 1 và 2: 4.376 × 20% = 875,2

b) Theo giả định 3: 4.377,8 × 20% = 875,56




