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CÂU HỎI TỰ LUẬN 

LUẬT THUẾ 
THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

(Có đáp án)
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CÂU HỎI 

1. Khái niệm, đặc điểm thuế TNDN. Vai trò của thuế TNDN.

2. Trình bày quy định về thời điểm xác định DT để tính thu nhập chịu thuế TNDN. Cách xác định
DT để tính thu nhập chịu thuế.

3. Nêu điều kiện chung để một khoản CF được tính là CF được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
TNDN. Các khoản CF không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

4. Các khoản Thu nhập khác của thuế TNDN? Theo quy định hiện hành về thuế TNDN, trường
hợp chuyển nhượng BĐS có thu nhập thì có được bù trừ với lỗ của hoạt động còn lại không?

5. Phân biệt Thu nhập chịu thuế và Thu nhập tính thuế TNDN? Phương pháp tính thuế? Nơi
nộp thuế?

6. DN A góp vốn bằng 1 mảnh đất (quyền sử dụng đất) và sau đó thực hiện chuyển nhượng phần vốn
góp này đi thì thu nhập nhận được từ hoạt động này xác định là thu nhập từ chuyển nhượng bất động
sản hay thu nhập từ chuyển nhượng vốn? - Phân tích sự khác nhau về cách tính thuế, kê khai thuế
TNDN giữa hoạt động chuyển nhượng BĐS và chuyển nhượng vốn?

7. Trình bày các khoản thu nhập miễn thuế TNDN theo quy định luật thuế TNDN.

8. Hãy trình bày nguyên tắc chuyển lỗ của thuế TNDN.

9. Trình bày khái quát quy định về trích lập quỹ phát triển KHCN của DN?

10. Trình bày quy định về thuế suất thuế TNDN?

11. Trình bày ưu đãi về thuế suất khi tính thuế TNDN.

12. Trình bày quy định về miễn, giảm thuế tại luật thuế TNDN?

13. Trình bày quy định chung về doanh thu tính thuế TNDN và trường hợp đặc thù sau: Kinh doanh
BĐS, Cho thuê tài sản?

14. Những khoản thuế nào không được khấu trừ khi xác định thuế GTGT và cũng không được tính
trừ khi tính thuế TNDN.

15. Doanh thu tính thuế GTGT và Doanh thu tính thuế TNDN có luôn luôn bằng nhau không? Tại
sao?

16. Phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế đối với thuế TNDN.

17. Những khoản chi của DN không có chứng từ thanh toán qua NH nhưng vẫn được trừ khi tính
thuế TNDN theo quy định hiện hành?

18. Trình bày cách xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn?

19. Thu nhập nhận được từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài phải nộp thuế TNDN tại VN ntn?
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TRẢ LỜI 

CÂU 1: Khái niệm, đặc điểm thuế TNDN. Vai trò của thuế TNDN: 

1. Khái niệm: Thuế TNDN là loại thuế trực thu đánh vào phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản
chi phí liên quan đến thu nhập của các doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. 

2. Đặc điểm thuế TNDN:

- Là loại thuế trực thu.

- Phụ thuộc vào kết quả hoạt động KD của các DN hoặc các nhà đầu tư. Được xác định trên cơ sở
thu nhập chịu thuế, nên chỉ khi các DN, các nhà đầu tư KD có lợi nhuận mới phải nộp thuế. 

- Là thuế khấu trừ trước thu nhập cá nhân. Thu nhập mà các cá nhân nhận được từ hoạt động đầu
tư như: Lợi tức cổ phần, lãi tiền gửi ngân hàng, lợi nhuận do góp vốn liên doanh, liên kết. 

3.Vai trò của thuế TNDN

Thuế TNDN có vai trò quan trọng trong khuyến khích đầu tư phát triển ktế – XH, khuyến khích 
chuyển dịch cơ cấu ktế theo ngành và lãnh thổ thông qua các quy định về ưu đãi thuế, các yếu tố kỹ 
thuật trong tính thuế, quản lý thuế. 

Thuế thu nhập doanh nghiêp là công cụ quan trọng và hiệu quả trong việc bảo đảm nguồn thu cho 
ngân sách nhà nước đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của chính phủ. 

Thuế TNDN thu trên thu nhập của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi những chi phí để tạo ra thu nhập 
trong mỗi kỳ tính thuế, số thuế cao hay thấp tác động trực tiếp đến hiệu quả KD của doanh nghiệp, 
việc tính thuế cần dựa vào các chuẩn mực kế toán, gắn với các quy chế quản lý tài chính của mỗi 
doanh nghiệp,… 

Mặt khác việc đánh thuế TNDN nhằm từng bước thu hẹp sự phân biệt giữa đầu tư nước ngoài và 
đầu tư trong nước, giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân, đảm bảo trong sản SX 
KD phù hợp với chủ trương phát triển ktế nhiều thành phần ở nước ta. 

Vì vậy, thuế TNDN có ý nghĩa như một công cụ giúp doanh nghiệp tăng cường công tác quản lý 
nội bộ cũng như xác định chiến lược KD trong từng thời kỳ. 

CÂU 2: Trình bày quy định về thời điểm xác định DT để tính thu nhập chịu thuế TNDN và 
nêu cách xác định DT để tính thu nhập chịu thuế. 

* Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

a) Đối với hoạt động bán HH là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng HH cho
người mua. 

b) Đối với hoạt động cung ứng DV là thời điểm hoàn thành việc cung ứng DV cho người mua
hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng DV. 
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Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng DV xảy ra trước thời điểm DV hoàn thành thì thời 
điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng DV. 

c) Đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng DV vận chuyển
cho người mua. 

d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

* Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp xác định như sau:

a) Đối với HH, DV bán theo phương thức trả góp, trả chậm là tiền bán HH, DV trả tiền một lần,
không bao gồm tiền lãi trả góp, tiền lãi trả chậm. 

b) Đối với HH, DV dùng để trao đổi; tiêu dùng nội bộ (không bao gồm HH, DV sử dụng để tiếp
tục quá trình SX, KD của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, HH, DV cùng 
loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi; tiêu dùng nội bộ. 

c) Đối với hoạt động gia công HH là tiền thu về hoạt động gia công bao gồm cả tiền công, chi phí
về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công HH. 

d) Đối với HH của các đơn vị giao đại lý, ký gửi và nhận đại lý, ký gửi theo hợp đồng đại lý, ký
gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng được xác định như sau: 

- Doanh nghiệp giao HH cho các đại lý (kể cả đại lý bán hàng đa cấp), ký gửi là tổng số tiền bán
HH. 

- Doanh nghiệp nhận làm đại lý, ký gửi bán hàng đúng giá quy định của doanh nghiệp giao đại lý,
ký gửi là tiền hoa hồng được hưởng theo hợp đồng đại lý, ký gửi HH. 

e) Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường
hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho 
số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. 

Doanh nghiệp căn cứ điều kiện thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ thực tế và việc xác 
định chi phí, có thể lựa chọn một trong hai phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu 
thuế như sau: 

- Là số tiền cho thuê tài sản của từng năm được xác định bằng (=) số tiền trả trước chia (:) số năm

- Là toàn bộ số tiền cho thuê tài sản của số năm trả tiền trước.

Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN lựa chọn phương pháp 
xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều 
năm thì việc xác định số thuế TNDN từng ưu đãi thuế căn cứ vào tổng số thuế TNDN của số năm trả 
tiền trước chia (:) số năm bên thuê trả tiền trước. 

g) Đối với hoạt động KD sân gôn là tiền bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn và các khoản thu khác
trong kỳ tính thuế được xác định như sau: 
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- Đối với hình thức bán vé, bán thẻ chơi gôn theo ngày, doanh thu KD sân gôn làm căn cứ xác định
thu nhập tính thuế TNDN là số tiền thu được từ bán vé, bán thẻ và các khoản thu khác phát sinh 
trong kỳ tính thuế. 

- Đối với hình thức bán vé, bán thẻ hội viên loại thẻ trả trước cho nhiều năm, doanh thu làm căn cứ
xác định thu nhập tính thuế TNDN của từng năm là số tiền bán thẻ và các khoản thu khác thực thu 
được chia cho số năm sử dụng thẻ hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần. 

h) Đối với hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là thu từ lãi
tiền gửi, thu từ lãi tiền cho vay, doanh thu về cho thuê tài chính phải thu phát sinh trong kỳ tính thuế 
được hạch toán vào doanh thu theo quy định hiện hành về cơ chế tài chính của tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài. 

i) Đối với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu vận chuyển hành khách, HH, hành lý phát sinh
trong kỳ tính thuế. 

k) Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là số tiền cung cấp điện, nước sạch ghi trên hóa đơn
giá trị gia tăng. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là ngày xác nhận chỉ số 
công tơ điện và được ghi trên hóa đơn tính tiền điện, tiền nước sạch. 

l) Đối với lĩnh vực KD bảo hiểm, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thu được
do cung ứng DV bảo hiểm và HH, DV khác, kể cả phụ thu và phí thu thêm mà doanh nghiệp bảo 
hiểm được hưởng chưa có thuế giá trị gia tăng, bao gồm: 

- Doanh thu từ hoạt động KD bảo hiểm.

- Doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm.

m) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá
trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu. 

- Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt
động xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị. 

- Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ
hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị. 

n) Đối với hoạt động KD dưới hình thức hợp đồng hợp tác KD: doanh thu tính thuế được chia theo

o) Đối với hoạt động KD trò chơi có thưởng (casino, trò chơi điện tử có thưởng, KD có đặt cược)
là số tiền thu từ hoạt động này bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách. 

p) Đối với hoạt động KD chứng khoán là các khoản thu từ DV môi giới, tự doanh chứng khoán,
bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, 
quản lý quỹ đầu tư, phát hành chứng chỉ quỹ, DV tổ chức thị trường và các DV chứng khoán khác 
theo quy định của pháp luật. 

q) Đối với DV tài chính phái sinh là số tiền thu từ việc cung ứng các DV tài chính phái sinh thực
hiện trong kỳ tính thuế. 
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CÂU 3: Nêu điều kiện chung để một khoản CF được tính là CF được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế TNDN. Các khoản CF không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

* Điều kiện chung để một khoản CF được tính là CF được trừ khi xác định thu nhập chịu
thuế TNDN là: 

Trừ các khoản chi quy định không được trừ, DN được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập 
chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SX, KD của doanh nghiệp; khoản chi thực
hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; 

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá,
DV từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền 
mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy 
định của pháp luật. 

* Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN là:

a) Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, trừ phần giá trị tổn
thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường; 

b) Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính;

c) Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác;

d) Phần chi phí quản lý kinh doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại
Việt Nam vượt mức tính theo phương pháp phân bổ do pháp luật Việt Nam quy định; 

đ) Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng; 

e) Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng
hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố 
tại thời điểm vay; 

g) Khoản trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của pháp luật;

h) Khoản trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật;

i) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp
không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán 
chi khác để chi trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ 
theo quy định của pháp luật; 

k) Phần chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu;

l) Phần thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp
khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp; 

m) (được bãi bỏ)
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n) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả
thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của 
pháp luật, khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

o) Phần trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu
trí tự nguyện cho người lao động vượt mức quy định theo quy định của pháp luật; 

p) Các khoản chi của hoạt động kinh doanh: ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán và một số
hoạt động kinh doanh đặc thù khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

CÂU 4: Các khoản Thu nhập khác của thuế TNDN? Theo quy định hiện hành về thuế TNDN, 
trường hợp chuyển nhượng BĐS có thu nhập thì có được bù trừ với lỗ của hoạt động còn lại 
không? 

* Các khoản Thu nhập khác của thuế TNDN:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán theo hướng dẫn tại Chương IV
Thông tư này. 

2. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo hướng dẫn tại Chương V Thông tư này.

3. Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển
nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật. 

4. Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bao gồm cả tiền thu về bản quyền dưới mọi
hình thức trả cho quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập về quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập từ 
chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật. 

5. Thu nhập từ cho thuê tài sản dưới mọi hình thức.

6. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), các loại giấy tờ có giá
khác. 

7. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm cả tiền lãi trả chậm, lãi trả góp, phí bảo lãnh
tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn. 

8. Thu nhập từ hoạt động bán ngoại tệ: bằng tổng số tiền thu từ bán ngoại tệ trừ (-) tổng giá mua
của số lượng ngoại tệ bán ra. 

9. Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá.

10. Khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được.

11. Khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ.

12. Thu nhập từ hoạt động SX KD của những năm trước bị bỏ sót phát hiện ra.



Trang 8 

13. Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm
hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh cao hơn khoản 
chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền 
phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), sau khi bù 
trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác. 

14. Chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để góp vốn, để điều chuyển tài
sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 

15. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ
các nguồn tài trợ; thu nhập nhận được từ các khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh 
toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác. Các khoản thu nhập nhận được bằng hiện vật thì 
giá trị của hiện vật được xác định bằng giá trị của HH, DV tương đương tại thời điểm nhận. 

16. Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân
theo thỏa thuận, hợp đồng phù hợp với pháp luật dân sự do doanh nghiệp bàn giao lại vị trí đất cũ để 
di dời cơ sở SX KD sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, 
lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có). 

17. Các khoản trích trước vào chi phí nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết theo kỳ hạn
trích lập mà doanh nghiệp không hạch toán điều chỉnh giảm chi phí; khoản hoàn nhập dự phòng bảo 
hành công trình xây dựng. 

18. Các khoản thu nhập liên quan đến việc tiêu thụ HH, cung cấp DV không tính trong doanh thu
như: thưởng giải phóng tàu nhanh, tiền thưởng phục vụ trong ngành ăn uống, khách sạn sau khi đã 
trừ các khoản chi phí để tạo ra khoản thu nhập đó. 

19. Thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm sau khi đã trừ chi phí thu hồi và chi phí tiêu thụ.

20. Khoản tiền hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của HH đã thực xuất khẩu, thực nhập khẩu
phát sinh ngay trong năm quyết toán thuế TNDN thì được tính giảm trừ chi phí trong năm quyết toán 
đó. Trường hợp khoản tiền hoàn thuế xuất, nhập khẩu của HH đã thực xuất khẩu, thực nhập khẩu 
phát sinh của các năm quyết toán thuế TNDN trước thì tính vào thu nhập khác của năm quyết toán 
phát sinh khoản thu nhập. Khoản thu nhập này liên quan trực tiếp đến lĩnh vực SX KD đang được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN thì khoản thu nhập này được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Khoản thu nhập 
này không liên quan trực tiếp lĩnh vực SX KD được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì khoản thu nhập 
này được tính vào thu nhập khác. 

21. Các khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết ktế trong nước
được chia từ thu nhập trước khi nộp thuế TNDN. 

22. Thu nhập nhận được từ hoạt động SX, KD HH, DV ở nước ngoài.

* TH chuyển nhượng BĐS có thu nhập thì không được bù trừ với lỗ của các hoạt động còn
lại. 

CÂU 5: Phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế TNDN, pháp tính thuế? Nơi nộp 
thuế? 
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*Phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế TNDN

1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được
miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước. 

2. Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động SX, KD cộng thu
nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài VN. 

* Phương pháp tính thuế:

 Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất; 
trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập ở ngoài VN thì được trừ số thuế thu nhập đã nộp 
nhưng tối đa không quá số thuế TNDN phải nộp theo quy định của Luật này.  

* Nơi nộp thuế:

Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở SX hạch toán 
phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh 
nghiệp có trụ sở chính thì số thuế được tính nộp theo tỷ lệ chi phí giữa nơi có cơ sở SX và nơi có trụ 
sở chính. Việc phân cấp, quản lý, sử dụng nguồn thu được thực hiện theo quy định của Luật ngân 
sách nhà nước. 

CÂU 6: DN A góp vốn bằng 1 mảnh đất (quyền sử dụng đất) và sau đó thực hiện chuyển 
nhượng phần vốn góp này đi thì thu nhập nhận được từ hoạt động này xác định là thu nhập từ 
chuyển nhượng bất động sản hay thu nhập từ chuyển nhượng vốn? - Phân tích sự khác nhau 
về cách tính thuế, kê khai thuế TNDN giữa hoạt động chuyển nhượng BĐS và chuyển nhượng 
vốn? 

* DN A góp vốn bằng 1 mảnh đất (quyền sử dụng đất) và sau đó thực hiện chuyển nhượng
phần vốn góp này đi thì thu nhập nhận được từ hoạt động này xác định là thu nhập từ chuyển 
nhượng vốn. 

* Sự khác nhau về cách tính thuế, kê khai thuế TNDN giữa hoạt động chuyển nhượng BĐS
và chuyển nhượng vốn: 

Về cách tính thuế: 

- Chuyển nhượng vốn: TNTT = Giá chuyển nhượng – Giá mua phần vốn chuyển nhượng – Chi phí
chuyển nhượng 

DN có thu nhập từ chuyển nhượng vốn thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập 
khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN. 

- Chuyển nhượng BĐS: thuế thu nhập từ chuyển nhượng BĐS là TNTT và thuế suất.

TNTT = TNCT – Các khoản lỗ của hoạt động chuyển nhượng BĐS các năm trước (nếu có). 



Số thuế TNDN trong kỳ tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản bằng thu nhập 
tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản nhân (x) với thuế suất 22%. 

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Không áp dụng 
mức thuế suất ưu đãi; thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng 
bất động sản. 

Trường hợp hoạt động chuyển nhượng bất động sản bị lỗ thì khoản lỗ này bù trừ với lãi của hoạt 
động SXKD và thu nhập khác. 

Về kê khai thuế TNDN: 

- Chuyển nhượng BĐS: khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh.

- Chuyển nhượng vốn: khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào
TNCT khi tính thuế TNDN. 

CÂU 7: Trình bày các khoản thu nhập miễn thuế TNDN theo quy định luật thuế TNDN. 

1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, SX muối của hợp tác xã; thu nhập của
hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở địa bàn có 
điều kiện ktế - XH khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện ktế - XH đặc biệt khó khăn; thu nhập của 
doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở địa bàn có điều kiện ktế - XH đặc biệt 
khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản. 

2. Thu nhập từ việc thực hiện DV kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.

3. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm
đang trong thời kỳ SX thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại VN. 

4. Thu nhập từ hoạt động SX, KD HH, DV của doanh nghiệp có từ 30% số lao động bình quân
trong năm trở lên là người khuyết tật, người sau cai nghiện, người nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và có số lao động bình quân trong năm từ hai mươi 
người trở lên, không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, KD bất động sản. 

5. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn XH. 

6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước, sau
khi đã nộp thuế TNDN theo quy định của Luật này. 

7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, 
nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động XH khác tại VN. 

8. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) của doanh nghiệp được cấp chứng 
chỉ giảm phát thải. 

9. Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển VN trong hoạt động 
tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và 
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các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách XH; thu nhập của các quỹ tài chính nhà 
nước và quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của pháp luật; 
thu nhập của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu 
của các tổ chức tín dụng VN. 

10. Phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện XH hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế
và lĩnh vực XH hóa khác để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về 
lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và lĩnh vực XH hóa khác; phần thu nhập hình thành tài sản không 
chia của hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật hợp tác xã. 

11. Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở
địa bàn có điều kiện ktế - XH đặc biệt khó khăn. 

CÂU 8: Hãy trình bày nguyên tắc chuyển lỗ của thuế TNDN. 

1. KN lỗ: Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm
các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang. 

2. Nguyên tắc chuyển lỗ: Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên
tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời 
gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. 

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp 
quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm. 

- Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý
trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp xác định 
số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau 
năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên. 

- Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp
trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ 
trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm 
phát sinh lỗ. 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế TNDN xác định số lỗ 
doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác 
định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục 
không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định. 

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ 
không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau. 

3. Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá 
sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại 
hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền, số lỗ 
của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo 
năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp 
nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển 
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đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm 
tiếp sau năm phát sinh lỗ. 

CÂU 9: Trình bày khái quát quy định về trích lập quỹ phát triển KHCN của DN? 

1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật VN được trích tối đa 10% thu
nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Riêng 
doanh nghiệp nhà nước, ngoài việc thực hiện trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy 
định của Luật này còn phải bảo đảm tỷ lệ trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tối thiểu theo 
quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ. 

2. Trong thời hạn năm năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không
được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp 
phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không 
sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó.  

Thuế suất thuế TNDN dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong 
thời gian trích lập quỹ.  

Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu 
kho bạc loại kỳ hạn một năm áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm.  

Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ sử dụng sai mục đích là lãi phạt chậm 
nộp theo quy định của Luật quản lý thuế và thời gian tính lãi là khoảng thời gian kể từ khi trích lập 
quỹ đến khi thu hồi. 

3. Doanh nghiệp không được hạch toán các khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của
doanh nghiệp vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. 

4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa học

CÂU 10: Trình bày quy định về thuế suất thuế TNDN? 

1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế TNDN là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2,
khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi. 

Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế 
suất 20%. 

2. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật VN (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự
nghiệp) hoạt động SX, KD HH, DV có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế 
suất 20%. 

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 
20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán HH, cung cấp DV của năm trước liền kề được xác 
định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động SX KD của 
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kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN 
số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính 
về quản lý thuế. 

Đối với doanh nghiệp có năm trước liền kề không đủ 12 tháng, tổng doanh thu năm làm căn cứ xác 
định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng 
doanh thu bán HH, cung cấp DV của năm trước liền kề được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] 
và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động SX KD của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo 
Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN chia cho số tháng thực 
tế hoạt động SX KD trong năm, nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 
1,67 tỷ đồng thì năm sau doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%. 

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm không đủ 12 tháng thì trong năm đó doanh 
nghiệp thực hiện kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22% (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu 
đãi về thuế). Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt 
quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 
20% (trừ các khoản thu nhập quy định tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư này). Doanh thu được xác định 
căn cứ vào chỉ tiêu tổng doanh thu bán HH, cung cấp DV của doanh nghiệp chỉ tiêu mã số [01] và 
chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động SX KD theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ 
khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 
6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế. Doanh thu bình quân của các tháng trong năm đầu tiên 
không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì năm tiếp theo doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN 
20%. 

3. Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại VN từ 32%
đến 50%. Căn cứ vào vị trí khai thác, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ doanh nghiệp có dự án đầu 
tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí gửi hồ sơ dự án đầu tư đến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng 
Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể cho từng dự án, từng cơ sở KD. 

Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm 
(bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí) áp dụng 
thuế suất 50%; Trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa 
bàn có điều kiện ktế XH đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN ban hành 
kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng thuế suất thuế TNDN 40%. 

CÂU 11: Trình bày ưu đãi về thuế suất khi tính thuế TNDN. 

1. Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện ktế - XH đặc
biệt khó khăn, khu ktế, khu công nghệ cao; 

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm: nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư 
phát triển theo quy định của Luật công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp 
công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được 
ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật công nghệ cao; đầu tư xây dựng - KD cơ sở ươm tạo 
công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan 
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trọng của Nhà nước theo quy định của pháp luật; SX sản phẩm phần mềm; SX vật liệu composit, các 
loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; SX năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ 
việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học; bảo vệ môi trường;  

c) Thu nhập của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
theo quy định của Luật công nghệ cao; 

d) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực SX (trừ dự án SX mặt
hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu 
chí sau: 

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm
kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt mười nghìn tỷ 
đồng/năm, chậm nhất sau ba năm kể từ năm có doanh thu; 

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm
kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và sử dụng trên ba nghìn lao động. 

2. Áp dụng thuế suất 10% đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động XH hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo,
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường; 

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - KD nhà ở XH để bán, cho thuê, cho thuê
mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 của Luật nhà ở; 

c) Thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in theo quy định
của Luật báo chí; thu nhập của cơ quan xuất bản từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật xuất 
bản; 

d) Thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồng nông, lâm, thủy sản ở
địa bàn có điều kiện ktế - XH khó khăn; SX, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; SX, khai thác 
và tinh chế muối, trừ SX muối quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này; đầu tư bảo quản nông sản 
sau thu hoạch, bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm; 

đ) Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm 
nghiệp không thuộc địa bàn có điều kiện ktế - XH khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện ktế - XH đặc 
biệt khó khăn, trừ thu nhập của hợp tác xã quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này.  

3. Áp dụng thuế suất 20% trong thời gian mười năm đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện ktế - XH khó
khăn; 

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm: SX thép cao cấp; SX sản
phẩm tiết kiệm năng lượng; SX máy móc, thiết bị phục vụ cho SX nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, diêm nghiệp; SX thiết bị tưới tiêu; SX, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản; phát triển 
ngành nghề truyền thống.   

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, thu nhập của doanh nghiệp quy định tại khoản này được áp dụng 
thuế suất 17%. 
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4. Áp dụng thuế suất 20% đối với thu nhập của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính
vi mô. 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, thu nhập của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô 
được áp dụng thuế suất 17%. 

5. Đối với dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao thì thời gian áp
dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài thêm, nhưng thời gian kéo dài thêm không quá mười lăm năm. 

6. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính từ năm đầu tiên dự án đầu
tư mới của doanh nghiệp có doanh thu; đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công 
nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đối với dự án ứng dụng công nghệ 
cao được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao. 

CÂU 12: Trình bày quy định về miễn, giảm thuế tại luật thuế TNDN? 

* Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế:

1. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2
Điều 13 của Luật thuế TNDN và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa 
không quá chín năm tiếp theo. 

2. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 3 Điều 13 của
Luật này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp, trừ khu 
công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện ktế - XH thuận lợi theo quy định của pháp luật được miễn 
thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo. 

3. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư
mới quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự 
án đầu tư, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh 
thu từ dự án thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư. Thời gian miễn thuế, giảm 
thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy 
định tại điểm c khoản 1 Điều 13 của Luật này được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là doanh 
nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu
đãi thuế TNDN theo quy định của Luật này mở rộng quy mô SX, nâng cao công suất, đổi mới công 
nghệ SX (đầu tư mở rộng) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản này thì được lựa 
chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn 
thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng. Thời gian miễn thuế, giảm thuế 
đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy định tại khoản này bằng với thời gian miễn thuế, 
giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN.  

Dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi quy định tại khoản này phải đáp ứng một trong các tiêu 
chí sau: 
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a) Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu
từ hai mươi tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy 
định của Luật này hoặc từ mười tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại địa bàn có 
điều kiện ktế - XH khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện ktế - XH đặc biệt khó khăn theo quy định của 
pháp luật; 

b) Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài
sản cố định trước khi đầu tư; 

c) Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế 
theo quy định của Luật này mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản này thì áp 
dụng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có). 

Trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế theo diện đầu tư mở rộng thì phần thu nhập 
tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng; trường hợp không hạch toán riêng được thì thu 
nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa 
vào sử dụng cho SX, KD trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp. 

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành 
đưa vào SX, KD. 

Ưu đãi thuế quy định tại khoản này không áp dụng đối với các trường hợp đầu tư mở rộng do sáp 
nhập, mua lại doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư đang hoạt động. 

* Các trường hợp giảm thuế khác:

1. Doanh nghiệp SX, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế TNDN bằng số
chi thêm cho lao động nữ. 

2. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số được giảm thuế TNDN bằng số
chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số. 

3. Doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức,
cá nhân ở địa bàn có điều kiện ktế - XH khó khăn được giảm 50% số thuế TNDN tính trên phần thu 
nhập từ chuyển giao công nghệ. 

CÂU 13: Trình bày quy định chung về doanh thu tính thuế TNDN và trường hợp đặc thù sau: 
Kinh doanh BĐS, Cho thuê tài sản? 

* Quy định chung về doanh thu tính thuế TNDN: là toàn bộ doanh thu bán hàng hóa, doanh thu
gia công, doanh thu dịch vụ đã cung cấp bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu phụ trội mà doanh
nghiệp được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

- Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu tính thuế TN DN
là doanh thua chưa bao gồm thuế GTGT. 
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- Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu tính thuế TNDN
là doanh thu đã bao gồm thuế GTGT. 

- Trường hợp doanh nghiệp có kinh doanh dịch vụ thu tiền trước nhiều năm thì doanh thu tính thuế
được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc tính trên số tiền trả tiền một lần. Đối với trường hợp 
doanh nghiệp đang trong thời gian ưu đãi thuế thì doanh thu tinh thuế được phân bổ cho số năm trả 
tiền trước. 

* Thời điểm xác dịnh doanh thu tính thuế TNDN:

- Đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng hàng hóa không quan trọng đã
thu tiền hay chưa. 

- Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc là thời
điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ. Trường hợp thời điểm lập hóa đơn xảy ra trước thời gian hoàn 
thành việc cung ứng dịch vụ thì thời điểm xác định doanh thu là thời điểm lập hóa đơn. 

- Đối với hoạt động vận tải là thời điểm hoàn thành dịch vụ giao nhận.

- Đối với các hoạt động kinh doanh khác thời điểm theo quy định của pháp luật.

* Nguyên tắc xác định doanh thu của trường hợp kinh doanh bất động sản:

- Doanh thu được xác định theo giá thực tế tại thời điểm chuyển nhượng BĐS. Trường hợp giá
chuyển quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định thì tính theo giá do UBND 
cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng BĐS. 

- Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bên bán bàn giao BĐS, không phụ thuộc
việc bên mua đã đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, xác lập quyền sử dụng đất tại cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để
chuyển nhượng hoặc cho thuê, DN có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ xác định doanh 
thu tính thuế TNDN tạm nộp theo thời điểm thu tiền của khách hàng. 

- DN có thu tiền của khách hàng và đã xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì kê khai
nộp thuế TNDN tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí. Trường hợp chưa xác định được chi phí tương 
ứng với doanh thu thì kê khai tạm nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 2% trên doanh thu thu được tiền (doanh 
thu này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế TNDN trong năm). Khi bàn giao BĐS, DN quyết 
toán lại số thuế TNDN phải nộp. 

* Đối với hoạt động cho thuê tài sản:

- Hoạt động cho thuê tài sản, doanh thu tính thuế là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng
thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiêu năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế 
được phân bổ cho số năm trả trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền 1 lần. 

- Doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và xác định chi
phí, doanh nghiệp lựa chọn một trong 2 phương pháp xác định doanh thu sau: (i) Toàn bộ số tiền bên 
thuê trả trước; (ii) Số tiền bên thuê trả trước chia cho số năm trả tiền trước. Trường hợp doanh 
nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế và doanh nghiệp lựa chọn xác định doanh thu tính 
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thuế là toàn bộ số tiền bên thuê trả trước thì việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng 
số thuế TNDN của năm trả tiền trước chia cho số năm trả tiền trước. 

CÂU 14: Những khoản thuế nào không được khấu trừ khi xác định thuế GTGT và cũng không 
được tính trừ khi tính thuế TNDN 

- Thuế GTGT đầu vào không phục vụ cho HĐ SXKD của doanh nghiệp.

- Thuế GTGT đầu vào không hợp pháp.

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ 20 trđ trở lên (bảo gồm
cả thuế GTGT) không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Thuế GTGT đầu vào của HHDV bị tổn thất đã xác định được trách nhiệm bồi thường hoặc đã
được bảo hiểm bồi thường. 

- Thuế GTGT đầu vào của của tàu bay, du thuyền không dùng cho kinh doanh vận chuyển du lịch,
khách sạn. 

- Thuế GTGT đầu vào của VTHH vượt định mức tiêu hao do DN tự quy định hoặc do cơ quản nhà
nước có thẩm quyền quy định. 

- Thuế GTGT đầu vào tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô từ 9 chỗ
ngồi trở xuống không sử dụng cho hđ sxkd vận chuyển, du lịch, khách sạn, làm mẫu lái thử cho kinh 
doanh ô tô. 

- Trường hợp được đền bù/bồi thường do bị thiệt hại/tổn thất khách quan như bão lụt/thiên tai thì
không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và cũng không được khấu trừ khi tính thuế TNDN. 

CÂU 15: Doanh thu tính thuế GTGT và Doanh thu tính thuế TNDN có luôn luôn bằng nhau 
không? Tại sao? 

Tùy vào các hoạt động kinh doanh các mặt hàng của đơn vị mà Doanh thu tính thuế GTGT và 
Doanh thu TN DN có thể bằng nhau hoặc không bằng nhau. 

- Về nguyên tắc xác định tính doanh thu GTGT và Doanh thu tính thuế TNDN là giống nhau.

- Doanh thu tính thuế GTGT sẽ không luôn bằng với doanh thu tính thuế TNTN với các lý do sau.

+ Trong sắc thuế GTGT có quy định việc các đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT nhưng
trong sắc thuế TTDN vẫn tính doanh thu. 

Ví dụ: hoạt động kinh doanh của ngân hàng như: Hoạt động cho vay vốn, bảo lãnh cho vay 

+ Do có sự khác biệt về quy định trong việc xác định doanh thu tính thuế TNDN như: Một số hoạt
động tính vào doanh thu, một số khác tính vào thu nhập khác ví dụ như: Bán TSCĐ thì tính vào thu 
nhập khác nhưng đối với thuế GTGT thì tính tất cả. 
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+ Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
nhưng vẫn tính thuộc doanh thu tính thuế. 

+ Đối với dịch vụ thì thuế GTGT là thời điểm xuất hóa đơn hoặc hoàn thành dv, còn thuế TNDN
là thời điểm hoàn thanh từng phần or toàn bộ dịch vụ. 

+ Có sự khác biệt về thời điểm xác định doanh thu trong những trường hợp cụ thể:

Cho thuê tài sản mà bên thuê trả tiền trước cho bên cho thuê nhiều năm thì thuế GTGT sẽ tính toàn 
bộ, nhưng thuế TNDN có 2 cách tính là tính toàn bộ hoặc bằng số tiền trả trước chia cho số năm trả 
trước. 

Bán thẻ hội viên trả trước cho nhiều năm. 

CÂU 16. Phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế đối với thuế TNDN 

* Công thức tính thu nhập tính thuế TNDN như sau:

TN tính thuế = TN chịu thuế - (TN miễn thuế + các khoản lỗ được KC theo quy định) 

* Qua công thức trên ta nhận thấy rằng:

- Thu nhập tính thuế là 1 phần của thu nhập chịu thuế sau khi đã trừ thu nhập miễn thuế và lỗ kết
chuyển theo quy đinh của pháp luật. 

- Nếu có thu nhập miễn thuế và hoặc lỗ kết chuyển theo quy định của pháp luật thì thu nhập tính
thuế luôn nhỏ hơn thu nhập chịu thuế. 

- Nếu không có thu nhập miễn thuế và lỗ kết chuyển theo quy định của pháp luật thì thu tính thuế
bằng thu nhập chịu thuế. 

CÂU 17: Những khoản chi của DN không có chứng từ thanh toán qua NH nhưng vẫn được trừ 
khi tính thuế TNDN theo quy định hiện hành? 

- Các khoản thực chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc của doanh nghiệp,
bao gồm: Chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp, chi phí tổ chức truyền 
thông phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp, phí thực hiện tư vấn, khám và 
xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV là người lao động của doanh nghiệp.  

- Khoản thực chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động
của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định của 
pháp luật có liên quan. 

- Khoản thực chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp.
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CÂU 18: Trình bày cách xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn: 

a) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định:

Thu nhập tính 
thuế = Giá chuyển nhượng - 

Giá mua của phần vốn
chuyển nhượng 

- Chi phí chuyển nhượng

Trong đó: 

- Giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo
hợp đồng chuyển nhượng. 

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng vốn quy định việc thanh toán theo hình thức trả góp, trả 
chậm thì doanh thu của hợp đồng chuyển nhượng không bao gồm lãi trả góp, lãi trả chậm theo thời 
hạn quy định trong hợp đồng. 

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở 
để xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường, cơ quan thuế có quyền kiểm tra và ấn 
định giá chuyển nhượng. Doanh nghiệp có chuyển nhượng một phần vốn góp trong doanh nghiệp mà 
giá chuyển nhượng đối với phần vốn góp này không phù hợp theo giá thị trường thì cơ quan thuế 
được ấn định lại toàn bộ giá trị của doanh nghiệp tại thời điểm chuyển nhượng để xác định lại giá 
chuyển nhượng tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp chuyển nhượng. 

Căn cứ ấn định giá chuyển nhượng dựa vào tài liệu điều tra của cơ quan thuế hoặc căn cứ giá 
chuyển nhượng vốn của các trường hợp khác ở cùng thời gian, cùng tổ chức kinh tế hoặc các hợp 
đồng chuyển nhượng tương tự tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp việc ấn định giá chuyển 
nhượng của cơ quan thuế không phù hợp thì được căn cứ theo giá thẩm định của các tổ chức định giá 
chuyên nghiệp có thẩm quyền xác định giá chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng theo đúng 
quy định. 

Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn cho tổ chức, cá nhân thì phần giá trị vốn chuyển 
nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ 
thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp việc chuyển nhượng vốn không có chứng từ thanh toán 
không dùng tiền mặt thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng. 

- Giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định đối với từng trường hợp như sau:

+ Nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp là giá trị phần vốn góp lũy kế đến thời
điểm chuyển nhượng vốn trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán và được các bên tham gia đầu 
tư vốn hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh xác nhận, hoặc kết quả kiểm toán của công ty 
kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. 

+ Nếu là phần vốn do mua lại thì giá mua là giá trị vốn tại thời điểm mua. Giá mua được xác định
căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp, chứng từ thanh toán. 

Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ và thực hiện theo 
đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán có chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá 
chuyển nhượng và giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định bằng đồng ngoại tệ; Trường 
hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam có chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ 
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thì giá chuyển nhượng phải được xác định bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng 
thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản tại thời điểm chuyển nhượng. 

- Chi phí chuyển nhượng là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, có
chứng từ, hóa đơn hợp pháp. Trường hợp chi phí chuyển nhượng phát sinh ở nước ngoài thì các 
chứng từ gốc đó phải được một cơ quan công chứng hoặc kiểm toán độc lập của nước có chi phí phát 
sinh xác nhận và chứng từ phải được dịch ra tiếng Việt (có xác nhận của đại diện có thẩm quyền). 

Chi phí chuyển nhượng bao gồm: chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển 
nhượng; các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng; các chi phí giao dịch, đàm 
phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các chi phí khác có chứng từ chứng minh. 

b) Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn thì khoản thu nhập này được xác định là
khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

c) Đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ chức
này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) có 
hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện kê khai, nộp thuế như sau: 

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay 
tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng 
vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh 
nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê 
khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ 
chức nước ngoài. 

Việc kê khai thuế, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về 
quản lý thuế. 

CÂU 19: Thu nhập nhận được từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài phải nộp thuế TNDN tại 
VN như thế nào?  

- Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập
doanh nghiệp ở nước ngoài của doanh nghiệp về Việt Nam đối với các nước đã ký Hiệp định tránh 
đánh thuế hai lần thì thực hiện theo quy định của Hiệp định; đối với các nước chưa ký Hiệp định 
tránh đánh thuế hai lần thì trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp ở các nước mà doanh nghiệp đầu 
tư chuyển về có mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn thì thu phần chênh lệch so với 
số thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam. 

- Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại
nước ngoài thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu 
nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu 
đãi miễn, giảm thuế thu nhập theo quy định của nước doanh nghiệp đầu tư. Mức thuế suất thuế thu 
nhập doanh nghiệp để tính và kê khai thuế đối với các khoản thu nhập từ nước ngoài là 22% (từ ngày 
01/01/2016 là 20%), không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu 
tư ra nước ngoài đang được hưởng theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 
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- Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
(hoặc một loại thuế có bản chất tương tự như thuế thu nhập doanh nghiệp) ở nước ngoài, khi tính 
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 
được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận đầu tư trả thay (kể cả thuế 
đối với tiền lãi cổ phần), nhưng số thuế được trừ không vượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định 
của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam. Số thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 
ra nước ngoài được miễn, giảm đối với phần lợi nhuận được hưởng từ dự án đầu tư ở nước ngoài 
theo luật pháp của nước doanh nghiệp đầu tư cũng được trừ khi xác định số thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp tại Việt Nam. 

- Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài có chuyển phần thu nhập về nước mà
không thực hiện kê khai, nộp thuế đối với phần thu nhập chuyển về nước thì cơ quan thuế thực hiện 
ấn định thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại nước ngoài theo quy định của Luật 
Quản lý thuế. 

- Hồ sơ đính kèm khi kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đối với
khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài bao gồm: 

+ Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế;

+ Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế hoặc bản gốc xác
nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương đương 
có xác nhận của người nộp thuế. 

- Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài được kê khai vào quyết toán thuế thu nhập doanh
nghiệp của năm có chuyển phần thu nhập về nước theo quy định của pháp luật về đầu tư trực tiếp ra 
nước ngoài. Khoản thu nhập (lãi), khoản lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được trừ 
vào số lỗ, số thu nhập (lãi) phát sinh trong nước của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp. 




