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TÀI LIỆU ÔN TẬP 

MÔN THUẾ CHUYÊN NGÀNH 

Người biên soạn: PGS.TS Lê Xuân Trường 

Trưởng khoa Thuế và Hải quan Học viện Tài chính 

Email: lexuantruonghvtc@gmail.com 

1. Bài giảng tổng hợp lý thuyết 4 luật thuế 2019

2. 24 Bài tập thuế

3. Bài giải chi tiết

4. File ghi âm 12 buổi học
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PHẦN I: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THUẾ GTGT, THUẾ TNDN, 

THUẾ TNCN VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 

Người biên soạn: PGS.TS Lê Xuân Trường 

Trưởng khoa Thuế và Hải quan Học viện Tài chính 

Email: lexuantruonghvtc@gmail.com 

NỘI DUNG CHÍNH 

I. Thuế giá trị gia tăng

II. Thuế thu nhập doanh nghiệp

III. Thuế thu nhập cá nhân

IV. Luật Quản lý thuế

I. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

NỘI DUNG CHÍNH 

1. Phạm vi áp dụng

2. Căn cứ tính thuế

3. Phương pháp tính thuế

4. Quy định về hóa đơn, chứng từ

5. Kê khai, nộp thuế

6. Hoàn thuế

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

1.1. Đối tượng chịu thuế GTGT 

- Nguyên tắc chung

- Cơ sở của nguyên tắc

1.2. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế 

- Nghĩa vụ tính thuế và khấu trừ

mailto:lexuantruonghvtc@gmail.com
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- Số lượng…

- Bản chất…

- Phân nhóm đối tượng

- Nguyên tắc chung…

- Một số trường hợp đặc biệt...

1.3. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH VÀ NỘP THUẾ 

❖ Phân biệt các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT với đối tượng

không thuộc diện chịu thuế GTGT.

❖ Lý do những trường hợp không phải kê khai, tính và nộp thuế.

❖ Hiểu đúng đối tượng và trường hợp áp dụng: Nông sản chưa qua chế biến

❖ Chú ý ngoại lệ

- Điều chuyển tài sản

- Tiêu dùng nội bộ

1.4. NGƯỜI NỘP THUẾ 

❖ Phân nhóm người nộp thuế

❖ Một vài trường hợp đặc biệt cần chú ý

- Ủy thác nhập khẩu

- Ủy thác xuất khẩu

- Nhà thầu nước ngoài

2. CĂN CỨ TÍNH THUẾ

2.1. Giá tính thuế 

o Về nguyên tắc, giá tính thuế GTGT được quy định như thế nào? Cơ sở của

nguyên tắc này?

o Hai trường hợp cơ bản:

(i) Giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ trong nước

(ii) Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

• Thời điểm xác định thuế GTGT

• Đồng tiền xác định giá tính thuế

• Nắm quy định và giải thích lý do quy định các trường hợp đặc thù sau đây:

• Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTDB và thuế bảo vệ môi trường
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• Trao đổi, biếu tặng, trả thay lương

• Hàng hóa khuyến mại

• Cho thuê tài sản

• Bán trả góp, trả chậm

• Gia công hàng hóa

• Xây dựng, lắp đặt

• Đại lý bán đúng giá, môi giới

• Chứng từ đặc thù: tem thư, vé cước vận tải

• Casino, trò chơi điện tử có thưởng

• Dịch vụ du lịch lữ hành trọn gói

• Bất động sản…

2.2. THUẾ SUẤT 

❖ Khái quát các mức thuế suất thuế GTGT

❖ Thuế suất 0%

- Trường hợp áp dụng (Từ chìa khóa)?

- Các trường hợp coi như xuất khẩu?

- Điều kiện?

- Ngoại lệ? →

- Một số trường hợp cụ thể

- Ý nghĩa của việc áp dụng thuế suất 0%.

- Phân biệt thuế suất 0% và không thuộc diện chịu thuế GTGT?

- Phân biệt thuế suất 0% và không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

NGOẠI LỆ CỦA THUẾ SUẤT 0% 

• Một số dịch vụ xuất khẩu…

• Tài nguyên, khoáng sản chưa qua chế biến xuất khẩu/ Đã qua chế biến…giá trị tài

nguyên…51%

• HHDV cung cấp cho cá nhân không kinh doanh trong khu phí thuế quan

• Xe ô tô bán cho…khu phí thuế quan
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• Xăng dầu…phí thuế quan…mua tại nội địa

• Một số dịch vụ…phí thuế quan…

• Một số dịch vụ cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài…

• Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu: Không tính VAT đầu ra, không

được khẩu trừ VAT đầu vào ←

3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT

• Cần chia làm hai trường hợp cơ bản: (1) Đối với hàng hóa nhập khẩu; (2) Đối với

hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước và xuất khẩu.

• Với mỗi phương pháp, học viên cần nắm được hai nội dung cơ bản là: (I) Đối tượng

áp dụng phương pháp; và (II) Công thức xác định số thuế phải nộp.

3.1. Đối với hàng hóa nhập khẩu 

VAT phải nộp = Giá tính thuế GTGT x Thuế suất  

3.2. Đối với hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước và xuất khẩu 

3.2.1. PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ 

a) Đối tượng áp dụng

b) Công thức xác định

❖ Thuế GTGT đầu ra

- Trình tự xác định

- Cách xác định

❖ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

- Chứng từ sử dụng để xác định

- Trình tự và cách xác định

- Nguyên tắc

- Điều kiện

NGUYÊN TẮC KHẤU TRỪ VAT ĐẦU VÀO 

• Nguyên tắc 1: Mục đích sử dụng

• Ngoại lệ  nguyên tắc 1:

Kiểu 1: Không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
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- …TSCD là tàu bay, du thuyền, trừ trường hợp sử dụng cho vận chuyển khách,

du lịch, khách sạn.

- …Tương ứng trị giá trên 1,6 tỷ đồng của TSCD là ô chờ người từ chỗ ngồi trở

xuống trừ trường hợp sử dụng cho vận chuyển khách, du lịch…

- ….TSCD, máy móc, thiết bị của tổ chức tín dụng, bảo hiểm, bảo hiểm nhân

thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo. 

- ….TSCD để sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh.

Kiểu 2: Được khấu trừ đối với: 

- ….HHDV để kinh doanh hàng hóa…viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn

lại. 

- …Tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí.

- Hệ quả NT1: Nếu dùng chung cho cả hai hoạt động…

- Một số trường hợp đặc thù:

- …Vật tư: Bị tổn thất/ Vượt định mức tiêu hao

- …Thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài, công nhân khu công nghiệp.

• Nguyên tắc 2: Thời gian phát sinh

Nếu bị bỏ sót

Nếu có sai sót…. 

3.2.2. PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP 

a) Đối tượng áp dụng

Nhóm 1: Cơ sở kinh doanh chế tác, mua bán vàng bạc, đá quý 

Nhóm 2: Doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ; hộ kinh doanh cá thể… 

b) Công thức xác định

❖ Đối với hoạt động chế tác, mua bán vàng…

Thuế GTGT phải nộp = GTGT x Thuế suất

❖ Đối với các đối tượng khác

Thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ % x Doanh thu
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4. QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

❖ Các loại và hình thức hóa đơn theo Nghị định 11/2010/ ND-CP, 04/2014-ND-

CP, 11/2019/NĐ-CP, Thông tư 39/2014.

❖ Nguyên tắc chung về quản lý, sử dụng hóa đơn

❖ Một số trường hợp đặc thù về sử dụng hóa đơn

- Khuyến mại

- Ủy thác nhập khẩu

- Đại lý bán đúng giá

- Hàng hóa xuất cho cơ sở phụ thuộc

- Hàng bán bị trả lại / Giảm giá hàng bán / Chiết khấu thương mại

- ….

5. KÊ KHAI, NỘP THUẾ

❖ Ký khai thuế GTGT nội địa đối với doanh nghiệp

- Khai theo tháng

- Khai theo quý

❖ Khai thuế GTGT đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán

❖ Ký khai thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu

❖ Nguyên tắc kê khai thuế

❖ Thời hạn nộp tờ khai

❖ Hồ sơ khai thuế

❖ Xử lý khi có thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết

❖ Kê khai bổ sung, điều chỉnh.

❖ Những trường hợp kê khai đặc thù:

• Đơn vị trực thuộc

• CSKD xây dựng và bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

• Ủy thác nhập khẩu

• Đại lý

• Hoạt động vận tải

• Trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn
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• Một số dịch vụ bán lẻ: Xăng, dầu, điện,…

KÊ KHAI VAT CỦA CƠ SỞ TRỰC THUỘC 

❖ Nguyên tắc chung về thời hạn nộp thuế

❖ Thời hạn nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu

❖ Đồng tiền nộp thuế

❖ Xử lý khi nộp thừa hoặc thiếu thuế

❖ Những quy định đặc thù

6. HOÀN THUẾ

- Các trường hợp hoàn thuế?

- Ý nghĩa của các trường hợp hoàn thuế

Cơ sở 

trực 

thuộc 

Cùng tỉnh TP CSSX không bán 

hàng 

CSSX, KDTM, 

DV có phát 

sinh Doanh 

thu bán hàng 

Không HTKT 

Có HTKT 

Không ps 

doanh thu bán 

hàng  

Sử dụng hóa 

đơn GTGT khi 

giao hàng 

Khác tỉnh TP 

phiếu xuất kho 

kèm phiếu vận 

chuyển nội bộ 
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- Phân nhóm các trường hợp hoàn thuế thành các nhóm khác nhau theo cũng

tính chất kinh tế.

- Các điều khiện đề được khấu trừ và hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất

khẩu.

- Lưu ý điểm mới về hoàn thuế theo Thông tư 130/2016/TT-BTC và Thông tư

25/2018/TT-BTC:

- Sửa đổi đối tượng hoàn

- Sửa quy định hoàn cho hàng hóa xuất khẩu

- Sửa quy định hoàn cho dự án đầu tư

II. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU 

- Luật Thuế TNDN năm 2008

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN năm 2013

- Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

- Luật Quản lý thuế số 28/2018/QH14

- Luật số 71/2014/QH13

- Nghị định 218/2013/ND-CP

- Nghị định 83/2013/ ND-CP

- Nghị định 91/2014/ ND-CP

- Nghị định 20/2017/ ND-CP

- Nghị định 144/2017/ ND-CP

- Thông tư 76/2014/ TT-BTC

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU (tiếp) 

- Thông tư 118/2014/TT-BTC

- Thông tư 151/2014/ TT-BTC

- Thông tư 156/2013/ TT-BTC
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- Thông tư 45/2013/ TT-BTC

- Thông tư 95/2013/ TT-BTC

- Thông tư số 26/VBHN-BTC thông tư hợp nhất các thông tư về thuế TNDN

ngày 24/9/2015

- Thông tư số 28/2017/ TT-BTC

- Thông tư 41/2017/ TT-BTC

- Thông tư 25/2018/ TT-BTC

NỘI DUNG CHÍNH 

1. Người nộp thuế

2. Phương pháp và căn cứ tính thuế

3. Thuế TNDN đối với chuyển nhượng vốn

4. Thuế TNDN đối với chuyển nhượng BĐS

5. Ưu đãi thuế

6. Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế.

1. NGƯỜI NỘP THUẾ

1.1. Người nộp thuế đương nhiên 

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thành lập theo pháp luật Việt Nam

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thành lập theo pháp luật nước ngoài có hoặc

không có cơ sở thường trú ở Việt Nam

1.2. Người nộp thuế với trách nhiệm khấu trừ tại nguồn 

1.3. Nghĩa vụ thuế của mỗi loại NNT 

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ

❖ Xác định thuế phải nộp đối với TN từ nước ngoài

❖ Công thức tính thuế đối với TN trong nước

❖ Thu nhập tính thuế

. Thu nhập chịu thuế

. Nguyên tắc xác định

- Cùng mức thuế suất

- Khác mức thuế suất
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- Trường hợp đặc biệt (BĐS, chuyển nhượng dự án đầu tư…)

- Công thức

- Thu nhập miễn thuế và Lỗ kết chuyển…

❖ Trích lập quỹ PTKH&CN

❖ Thuế suất

SƠ ĐỒ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TNDN 

DOANH THU TÍNH TNCT 

❖ Gồm những khoản gì?

❖ Có bao gồm thuế GTGT không?

❖ Những khoản trừ khỏi doanh thu tính thuế?

❖ Thời điểm xác định doanh thu tính thuế?

❖ Các trường hợp đặc thứ:

Thuế 

TNDN 

phải 

nộp 

Thu nhập 

tính thuế 

Trích lập quỹ 

PTKH&CN Thuế suất 

7 8 

Thu nhập chịu 

thuế  

4 

Thu nhập 

miễn thuế 

5 

Lỗ kết chuyển 

theo q.định 

PL  

6 

Doanh thu tính TNCT 

1 

Chi phí được trừ 

2 

Thu nhập chịu thuế khác 

3 
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- Tại sao những trường hợp này được coi là đặc thù?

- Quy định cụ thể như thế nào?

CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ 

❖ Nguyên tắc chung

- Thỏa mãn đồng thời các điều kiện

- Không nằm trong số các khoản không được trừ

❖ Các điều kiện xác định chi phí được trừ

❖ Các khoản chi không được trừ theo quy định của pháp luật

CÁC ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ… 

❖ Thực tế phát sinh và liên quan đến việc tạo ra thu nhập

- Khái niệm chung

- Các ngoại lệ

❖ Hóa đơn, chứng từ hợp pháp

❖ Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt…có hóa đơn…từ 20 triệu trở lên

- Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt?

- Trường hợp thanh toán trả chậm

- Các ngoại lệ

CÁC KHOẢN CHI KHÔNG ĐƯỢC TRỪ 

❖ Vượt mức không thể

❖ Không thỏa mãn quy định cụ thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

❖ Đã được chi trả bằng nguồn kinh phí khác

❖ Không khuyến khích sự không tuân thủ

❖ Các khoản không được trừ khác.

MỘT SỐ KHOẢN CHI KHÔNG ĐƯỢC TRỪ CẦN CHÚ Ý 

Các khoản chi vượt mức khống chế 

- Chi khấu hao TSCD
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- Chi khấu hao TSCD đối với xe ô tô chở người từ chỗ trở xuống…

- Vật tư…

- Lãi vay từ đối tượng khác TCTD, TCKT

- Chi trang phục bằng tiền cho người lao động

- Chi nộp phí bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm hưu trí tự nguyện.

- Bảo hiểm nhân thọ

- Chi thuế quản lý casino, KD trò chơi có thưởng

- Quỹ lương dự phòng. Trong trường hợp hết thời hạn nộp QTT nằm con nợ lương

NLD.

- Chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động…

Các khoản chi không thỏa mãn quy định cụ thể của cơ quan nhà nước… 

- Vật tư…

- Thuế nhà của cá nhân

- Lãi vay…

- Tiền lương, tiền công…

- Từ thiện, nhân đạo, tài trợ,…

- Trích lập dự phòng

Chú ý: 

- Khi trình bày các khoản không được trừ có quy định một số khoản cụ thể được trừ

- Những ngoại lệ của quy định

Các khoản chi bù đắp bằng nguồn kinh phí khác 

- Chi ốm đau, thai sản đã chi từ quỹ BHXH

- Chi sự nghiệp

- Chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ…

Không khuyến khích sự không tuân thủ 

- Các khoản chi nộp phạt vi pháp luật: Vi phạm hành sự và vi phạm hành chính
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- Tiền chậm nộp thuế

Các khoản chi không được trừ khác 

- Khấu hao tàu bay, du thuyền (trừ trường hợp sử dụng cho vận chuyển khách…)

- Chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên

- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ đối với tiền mặt,

tiền gửi, tiền đang chuyển và nợ phải thu

- Thuế TNCN trường hợp trả lương trước thuế

- Thuế nhà thầu trường hợp giá mua bao gồm cả thuế

- Không tương ứng với doanh thu tính thuế

- Vượt mức phân bổ theo quy định

THU NHẬP CHỊU THUẾ KHÁC 

❖ Nguyên tắc áp dụng thuế suất đối với TNCT khác liên quan đến lĩnh vực ưu đãi và

địa bàn ưu đãi

❖ Lưu ý một số trường hợp cụ thể

- Chênh lệch đánh giá lại khoản mục gốc ngoại tệ vào cuối năm tài chính

- Lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn

- Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế

- Tiền hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu…

THU NHẬP MIỄN THUẾ 

❖ Phân loại thu nhập miễn thuế theo đạo lý của quy định

❖ Phân loại thu nhập miễn thuế theo thời hạn áp dụng

- Có thời hạn

- Không thời hạn

❖ Các điều kiện được miễn thuế

LỖ KẾT CHUYÊN THEO QUY ĐỊNH CỦA PL 

❖ Cách xác định lỗ
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❖ Thời gian chuyển lỗ tối đa

❖ Nguyên tắc chuyển lỗ

- Nguyên tắc chung

- Trường hợp đặc biệt

TRÍCH LẬP QUỸ PTKH&CN 

❖ Mức trích tối đa

❖ Ý nghĩa

❖ Quản lý, sử dụng quỹ

- Đảm bảo đúng mục đích

- Đảm bảo đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật

- Xử lý khi không sử dụng đúng mục đích hoặc không sử dụng hết từ 70% trở

lên của số đã trích lập

THUẾ SUẤT 

❖ Thuế suất phổ thông

❖ Thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ

❖ Mức thuế suất ưu đãi

- Các mức thuế

- Loại áp dụng có thời hạn

- Loại áp dụng không thời hạn

❖ Mức thuế suất cao hơn mức thuế suất phổ thông

3. THUẾ TN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BĐS

❖ Căn cứ và phương pháp tính thuế

- Thu nhập chịu thuế

- Thuế suất

❖ Cách thức kê khai, nộp thuế

4. THUẾ TN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

❖ Căn cứ và phương pháp tính thuế

- Thu nhập chịu thuế
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- Thuế suất

❖ Cách thức kê khai, nộp thuế

5. THUẾ TN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN

❖ Căn cứ và phương pháp tính thuế

- Thu nhập chịu thuế

- Thuế suất

❖ Cách thức kê khai, nộp thuế

6. ƯU ĐÃI THUẾ

❖ Các loại ưu đãi thuế

❖ Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế

❖ Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế

❖ Ý nghĩa của ưu đãi thuế

7. KÊ KHAI, NỘP THUẾ QUYẾT TOÁN THUẾ

❖ Kỳ kê khai thuế

- Các loại kỳ kê khai và thời hạn

- Quy định về tạm nộp thuế TNDN

- Kê khai tạm nộp thuế của trường hợp đặc thù

❖ Nộp thuế

❖ Quyết toán thuế

III. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU 

. Luật Thuế TNCN năm 2007  

. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN năm 2012 

. Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 

. Luật Quản lý thuế số 38/2015/QH14 
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. Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 

. Nghị định 65/2012/ ND-CP 

. Nghị định 53/2013/ND-CP 

. Nghị định 91/2014/ND-CP 

. Thông tư 111/2013/TT-BTC 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU 

. Thông tư 119/2014/ TT-BTC 

. Thông tư 151/2014/ TT-BTC 

. Thông tư 155/2013/ TT-BTC 

. Thông tư 92/2015/ TT-BTC 

. Thông tư 05/2016/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 của Bộ Tài chính 

. Thông tư 25/2018/ TT-BTC 

NỘI DUNG CHÍNH 

1. Người nộp thuế

2. Thu nhập chịu thuế

3. Thu nhập miễn thuế

4. Phương pháp tính thuế

5. Giảm thuế

6. Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế

1. NGƯỜI NỘP THUẾ

❖ Các loại người nộp thuế

- Cá nhân cư trú

- Cá nhân không cư trú

❖ Tiêu chí xác định
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- Tổng số ngày có mặt ở Việt Nam trong năm dương lịch hoặc 12 tháng liên

tục.

- Nơi ở thường xuyên

❖ Pháp luật nghĩa vụ thuế của cá nhân cư trú và không cư trú

2. THU NHẬP CHỊU THUẾ

❖ Các khoản thu nhập chịu thuế

- 10 khoản TNCT theo nguồn phát sinh

- Phạm vi xác định TNCT (cư trú/ không cư trú)

❖ Nguyên tắc chung khi xác định TNCT

- Là thu nhập trước thuế TNCN

- Không tính thu nhập miễn thuế và thu nhập được trừ vào TNCT

- Đồng tiền xác định TNCT

- Thời điểm  tính thuế

. Nguyên tắc chung

. Một vài trường hợp cụ thể

❖ Phân nhóm TNCT theo phương pháp xác định

❖ Lưu ý cách xác định TNCT từ tiền lương

PHÂN NHÓM THU NHẬP CHỊU THUẾ 

a)Không AD giảm trừ và

ngưỡng đánh thuế (cư trú 

và không cư trú) 

1) Kinh doanh

2) Đầu tư vốn

3) Chuyển nhượng vốn

4) Chuyển nhượng BĐS

b)Có AD ngưỡng đánh

thuế: TNCT là phần x 10

(cư trú và không cư trú)

(1)Nhận thừa kế; (2) Nhận quà tăng; (3) Trúng

thưởng; (4) Bản quyền; (5) Nhượng quyền TM

c)Phân biệt cư trú và

không cư trú
Tiền lương, tiền công 

Cư trú: TN hoãn cầu  Không cư trú: PL ở VN 
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CÁCH XÁC ĐỊNH TNCT TỪ TIỀN LƯƠNG 

❖ Tiền lương, tiền công

❖ Các khoản có bản chất tiền lương, tiền công

- Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp được trừ

- Tiền thù lao, tiền công vãng lai, tiền thưởng…trừ các khoản tiền thưởng được

trừ.

❖ Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền.

- Nguyên tắc chung

- Một số khoản lợi ích được trừ không tính thuế

- Một số khoản đặc biệt

3. THU NHẬP MIỄN THUẾ

❖ Phân loại thu nhập miễn thuế theo đạo lý

- Mục tiêu xã hội

- Mục tiêu kinh tế

❖ Lưu ý một số khoản cụ thể

- Tiền lương trả tăng thêm do làm thêm giờ…

- Nhà ở, đất ở duy nhất

4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

1.Ấn

định

BĐS, CK, KD, CN vốn 

(Non)… 

Doanh thu/ 

Giá bán 
Thuế suất 

2.Biểu thế

toàn phần

Các khoản 

khác 1 và 3 

TNTT - 

TNCT 

TN tính 

thuế 
Thuế suất 

2.Biểu thế lũy

tiền từng phần

Tiền lương 

tiền công 

(C.trú) 

Thuế: σ 𝑡ℎ𝑢ế của các bậc 
 
Thuế mỗi bậc = TNTT bậc đó x thuế suất 

Thu nhập tính thuế 

Thu nhập chịu thuế 

Đóng góp BHBB và TN 
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GIẢM TRỪ BHBB VÀ TỰ NGUYỆN 

❖ Bảo hiểm bắt buộc

- Các khoản bảo hiểm bắt buộc

- Cách xác định

❖ Bảo hiểm hưu trí tự nguyện, đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện

GIẢM TRỪ GIA CẢNH 

❖ Mức giảm trừ

- Bản thân

- Người phụ thuộc

❖ Người phụ thuộc

- Đối tượng

- Điều kiện

❖ Nguyên tắc giảm trừ

GIẢM TRỪ ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN… 

❖ Trường hợp được giảm trừ

- Đóng góp vào tổ chức, CS chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa.

- Đóng góp quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.

❖ Điều kiện

- Các cơ sở và quỹ được thành lập hợp pháp
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- Có chứng từ thu hợp pháp…

❖ Nguyên tắc

- Chỉ giảm trừ trong năm tính thuế

- Chỉ giảm tối đa bằng thu nhập tính thuế

GIẢM THUẾ 

❖ Các trường hợp giảm thuế

❖ Cách xác định

5. KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ

❖ Đối tượng khai thuế

- Tổ chức cá nhân chi trả

- Người nộp thuế

❖ Nguyên tắc kê khai: Khấu trừ lại nguồn kết hợp với tự kê khai

❖ Ký khai thuế

- Tạm tính theo tháng/ quý và quyết toán thuế theo năm

- Lần phát sinh/ chi trả

6. KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QTT (tiếp)

❖ Quyết toán thuế

- Loại thu nhập phải quyết toán thuế

- Đối tượng khai quyết toán thuế

- Ủy quyền khai quyết toán thuế

❖ Phương pháp kê khai thuế tùy thuộc vào:

- Loại đối tượng nộp thuế

- Loại thu nhập

- Đối tượng kê khai: Người chi trả thu nhập/ Người nộp thuế

IV. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

THÔNG TIN CHUNG 

- Văn bản pháp lý: Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
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- Ngày thông qua: 13/6/2019

- Hiệu lực thi hành

- Hiệu lực chung: Từ 1/7/2020

- Hiệu lực đặc thù: Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có hiệu lực từ

1/7/2022

NỘI DUNG LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 

1. Những quy định chung

2. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý

thuế

3. Đăng ký thuế

4. Kê khai, tính thuế

5. Ấn định thuế

6. Nộp thuế

7. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

8. Không thu thuế, miễn thuế, giảm thuế, tiền thuế nợ, xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp,

tiền phạt.

9. Áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử

10. Thông tin người nộp thuế

11. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm thủ tục hải quan

12. Thanh tra, kiểm tra thuế

13. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

14. Xử phạt hành chính về quản lý thuế

15. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện

16. Điều khoản thi hành

CÁCH THỨC HỌC LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 

❖ Nắm khái quát những nội dung cơ bản

❖ Hiểu mục đích của việc ban hành Luật Quản lý thuế

❖ Hiểu quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật
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❖ Hiểu những thuật ngữ quan trọng

❖ Hiểu đạo lý của các quy định trong Luật

❖ Lấy được ví dụ thực tiễn của các quy định pháp luật đối với những vấn đề phức tạp

❖ Nắm bắt những quy định mới của Luật số 28/2015/QH14 so với quy định của Luật

Quản lý thuế hiện đang có hiệu lực và ý nghĩa của những sự thay đổi đó.

QUẢN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT 

- Hoàn thiện hành lang pháp lý để mở rộng cơ sở thuế, phòng chống trốn thuế, chống

thất thu thuế.

- Sửa Luật theo hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; ứng dụng quảng lý

thuế điện tử; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi; bảo vệ người nộp thuế;

thúc đẩy tuân thủ tự nguyện.

- Khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Quản lý thuế

thời gian qua; tháo gỡ bất cập; chồng chéo trong hệ thống pháp luật quản lý thuế.

- Phục vụ hội nhập quốc tế, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các pháp luật liên quan

- Bảo đảm tính khả thi, minh bạch và thuận lợi cho tổ chức thực hiện

NHỮNG ĐIỂM MỚI CHỦ YẾU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 

1. Những vấn đề chung

❖ Bổ sung một số nguyên tắc quản lý thuế: Áp dụng nguyên tắc bản chất hoạt động,

giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế; Áp dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;

Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

❖ Bãi bỏ những nguyên tắc quản lý thuế không phù hợp

❖ Sửa đổi, bổ sung giải thích một số từ ngữ trong Luật Quản lý thuế

❖ Sửa đổi, bổ sung quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:

- Bổ sung riêng một điều quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

- Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là bất buộc đối với người nộp thuế đủ

điều kiện.
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- Khẳng định nguyên tắc đã giao dịch điện tử thi không phải thực hiện các hình

thức giao dịch khác; không phải sử dụng chứng từ giấy

- Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong tổ chức hệ thống

thông tin điện tử.

2. Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế

Bổ sung các quyền sau: 

- Được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số thuế không được hoãn và căn cứ pháp lý

đối với số thuế không được hoàn

- Không bị xử lý vi phạm về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do

người nộp thuế thực hiện theo văn bản của cơ quan quản lý thuế

- Được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin

điện tử của cơ quan quản lý thuế.

- Được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và các cơ

quan, tổ chức có liên quan.

3. Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế (tiếp)

Bổ sung các nghĩa vụ sau: 

- Cung cấp thông tin về giá trị đầu tư

- Khi phát sinh giao dịch liên kết: Phải lập, lưu trữ, kê khai, cung cấp hồ sơ

thông tin về người nộp thuế và các bên có quan hệ liên kết.

4. Trách nhiệm của cơ quan thuế

Bổ sung trách nhiệm xây dựng, tổ chức hệ thống thông tin điện tử và ứng dụng công 

nghệ thông tin để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

5. Đăng ký thuế

Bổ sung cho rõ hơn những nghĩa vụ cụ thể của đăng ký thuế: 

- Đăng ký thuế lần đầu

- Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế
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- Đăng ký tạm ngừng kinh doanh

- Đăng ký khôi phục tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

- Đăng ký chấm dứt hiệu lực mã số thuế

- Đăng ký khôi phục mã số thuế…

6. Thủ tục kê khai, tính và nộp thuế

- Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc kê khai thuế căn cứ vào mô hình hạch toán kinh

doanh và quy định về phân cấp ngân sách

- Luật hóa quy định người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi

cơ quan thuế, cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố kết luận thanh

tra thuế, kiểm tra thuế và quyết định xử lý và thuế.

- Bổ sung quy định về trách nhiệm kê khai, nộp thuế đối với người nộp thuế

kinh doanh TMĐT thực hiện bởi nhà cung cấp nước ngoài.

- Sửa đổi quy định về thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt để

đảm bảo tính hiệu lực của pháp luật thuế theo nguyên tắc các khoản có hạn

nộp xa nhất được thanh toán trước.

- Bổ sung quy định thời hạn nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong

trường hợp gặp sự cố kỹ thuât.

- Luật hóa thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán

- Sửa đổi, BS thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

- Sửa đổi quy định về thời hạn khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo

hướng kéo dài thêm 1 tháng so với hiện nay.

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm: Chậm nhất là ngày cuối cùng của

tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (Cũ: 90

ngày…)

- Bổ sung (luật hóa) thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh nộp

thuế khoán: Ngày 15/12 của năm trước liền kề. Nếu mới ra kinh doanh: 10

ngày kể từ ngày bắt đầu KD.

- Bổ sung thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế khi người nộp thuế phát hiện sai sót:

10 năm kể từ ngày hết thời hạn…
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- Luật hóa trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau thông

qua phát sinh số thuế phải nộp tăng thêm hoặc cơ quan hải quan ấn định thuế

sau thông quan, thi thời hạn nộp tiền thuế khai bổ sung, nộp tiền thuế ấn định

được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai ban đầu.

- Sửa đổi, bổ sung và quy định rõ hơn về nộp thuế trong thời gian giải quyết

khiếu nại, khởi kiện: Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế

trả tiền lãi theo mức 0,63% / ngày tính trên số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền

phạt nộp thừa.

7. Hoàn thuế

- Sửa đổi quy định về hoàn thuế theo hướng chuyển từ quy định hoàn theo từng

sắc thuế riêng sang hoàn theo 2 nhóm: (1) Hoàn thuế theo quy định pháp luật

về thuế (theo quy định của từng sắc thuế); (2)Hoàn thuế nộp thừa.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế:

- Quy định thêm về thanh tra sau hoàn thuế

- Áp dụng quản lý rủi ro trong hoàn thuế

- Thời gian thanh tra, kiểm tra sau hoàn là 5 năm kể từ ngày ban hành quyết

định hoàn thuế (Cũ: 1 năm…)

8. Khoanh tiền nợ thuế, xóa nợ tiền thuế, không thu thuế

- Bổ sung quy định về khoanh nợ thuế

- Bổ sung thẩm quyền xóa nợ thuế cho Cục trưởng cục thuế và Cục trưởng Hải

quan: Xóa nợ thuế dưới 1 tỷ đồng.

- Luật hóa quy định về không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

thuộc diện hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế: Hồ sơ, thủ tục như thủ tục hoàn

thuế.

9. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử

Bổ sung quy định về hóa đơn điện tử với những điểm mới và nội dung cơ bản sau: 

- Định nghĩa hóa đơn điện tử

- Quy định rõ hơn các loại hóa đơn điện tử
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- Luật hóa việc mở rộng đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử và kéo dài thời hạn

chuyển tiếp đến 1/7/2022.

- Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

- Dịch vu giá trị gia tăng về hóa đơn điện tử

- Cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử

10. Tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

- Bổ sung quy định Đại lý thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh

nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với điều kiện tổ chức đó có ít nhất một nhân viên có

chứng chỉ hành nghề kế toán.

- Sửa đổi quy định về thủ tục kinh doanh Đại lý thuế theo hướng quy định chỉ

còn “Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ đại lý thuế” Thay vì “Hồ sơ đề nghị

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ về thuế”.

11. Thanh tra thuế, kiểm tra thuế

- Sửa đổi, bổ sung các trường hợp thanh tra tại trụ sở NNT:

- Bãi bỏ đối tượng thanh tra là “Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh đa

dạng, phạm vi kinh doanh rộng”

- Bổ sung 3 trường hợp: (1) Theo yêu cầu của công tác quản lý thuế trên cơ sở

kết quả phân loại rủi ro trong quản lý thuế; (2) Theo kiến nghị của Kiểm toán

nhà nước, kết luận của Thanh tra nhà nước và cơ quan khác có thẩm quyền;

(3) Để thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng.

- Kéo dài thời hạn kiểm tra tại trụ sở NNT thành 10 ngày làm việc

- Hoàn thiện nguyên tắc thanh tra, kiểm tra thuế áp dụng theo cơ chế quản lý rủi

ro và thực hiện thanh tra, kiểm tra theo phương thức điện tử.

- Bổ sung quy định về thanh tra lại trong hoạt động thanh tra thuế trên cơ sở

quy định tại Luật Thanh tra 2010 và tình hình thực tế quản lý thuế trong công

tác thanh tra.

12. Xử lý vi phạm hành chính về QLT

- Sửa đổi tên gọi
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- Bổ sung quy định: NNT sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp

pháp hóa đơn dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế thì không xử phạt vi phạm hành

chính về hóa đơn mà bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

- Bổ sung quy định không phạt vi phạm về thủ tục đối với hành vi chậm nộp hồ

sơ quyết toán thuế TNCN mà phát sinh số thuế được hoãn.

13. Quản lý thuế đối với giao dịch liên kết

Luật hóa một số nguyên tắc cơ bản về giao dịch liên kết đã được quy định tại Nghị

định số 20, cụ thể như sau:

a) Nguyên tắc quản lý thuế đối với NNT có phát sinh giao dịch liên kết

b) Áp dụng cơ chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết đối

với người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro thấp.

c) Nghĩa vụ cung cấp hồ sơ, thông tin dữ liệu đối với người nộp thuế có phát sinh

giao dịch liên kết.

d) Quy định về trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế Việt Nam và cơ quan thuế nước

ngoài phục vụ công tác quản lý giá chuyển nhượng đối với người nộp thuế có

phát sinh giao dịch liên kết.

14. Quản lý thuế đối với thương mại điện tử

Bổ sung những quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động thương mại

theo hướng:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử như:

khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử, nộp thuế online…

- Trách nhiệm của các Bộ, ngành, các tổ chức, đơn vị liên quan đến hoạt động

kinh doanh thương mại điện tử.
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PHẦN II: BÀI TẬP THUẾ MÔN THI TỰ LUẬN ÔN THI CÔNG 

CHỨC THUẾ 2019 

Người biên soạn: PGS, TS Lê Xuân Trường 

Trưởng khoa Thuế và Hải quan  

Học viện tài chính 

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 

▪ Những nguyên tắc chung khi làm bài tập

▪ Các dạng bài tập cơ bản và hướng dẫn cụ thể các giải các bài tập

NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG 

▪ Xác định văn bản pháp lý có hiệu lực:

- Nếu dữ kiện đề bài cho rõ kỳ tính thuế; tháng 6/2019; năm 2018, năm 2019…

- Nếu dữ kiện đề bài không cho rõ kỳ tính thuế; Năm 2000, trong năm tính thuế, tháng

tính thuế...

▪ Nếu đề bài không cho rõ dữ kiện để tính thuế

▪ Đọc kỹ yêu cầu đề thi trước khi đọc dữ kiện

▪ Nguyên tắc chung về trình bày
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- Viết công thức

- Liệt kê rõ từng căn cứ

- Giải thích rõ cách tính

CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN 

1) Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

2) Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

3) Tính GTGT theo phương pháp trực tiếp kết hợp với tính thuế TNCN

4) Tính thuế TNDN chi phí xuôi

5) Tính thuế TNDN chi phí ngược

6) Tính bổ sung thuế TNDN so với thuế đã kê khai

7) Tính thuế TNCN người Việt Nam

8) Tính thuế TNCN người nước ngoài

DẠNG 1: TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO 

PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ 

BÀI 1: 

Một doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo ở Hà Nội nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 

kê khai thuế theo tháng trong tháng 7/2012 có tình hình sau: 

1) Mua máy đóng gói kẹo từ công ty A, giá mua chưa có thuế GTGT ghi trên hoá đơn

GTGT 400 trđ, thanh toán qua ngân hàng đúng quy định pháp luật. 

2) Mua ngô hạt do Công ty cổ phần ABC trực tiếp trồng bán ra theo giá chưa thuế GTGT

ghi trên hoá đơn 200 trđ, thanh toán qua ngân hàng đúng quy định của pháp luật. 

3) Mua công cụ SX, giá mua chưa thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT 19 trđ, thanh toán

bằng tiền mặt. 
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4) Mua xe ô tô chở người 5 chỗ ngồi với giá mua đã có thuế GTGT ghi trên hoá đơn 2.200

trđ, Công ty đã thanh toán qua ngân hàng đúng quy định của pháp luật. 

5) Thuế suất thuế GTGT đối với các mặt hàng trên là 10%, riêng ngô hạt là 5%.

▪ Yêu cầu:

1. Cho biết thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế tháng 7/2019 của công ty này.

2. Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh trong tháng của công ty. Biết rằng,

hoá đơn mua vào đều là hoá đơn hợp pháp, được lập đúng quy định của pháp luật. 

3. Giả sử tổng số thuế GTGT đầu ra trong tháng là 250 trđ, thuế GTGT đầu vào chưa khấu

trừ hết tháng 6/2019 chuyển sang là 10 trđ. Hãy xác định số thuế GTGT phải nộp tháng 

7/2019 của công ty này. 

BÀI 2 

Một DN kinh doanh ô tô ở TP Hồ Chí Minh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 

khai thuế theo tháng trong tháng 9/2019 có tình hình sau: 

1) Mua 40 chiếc xe ô tô chở người 5 chỗ ngồi từ Công ty Toyota Việt Nam với giá mua

chưa thuế GTGT ghi trên hoá đơn là 1.800 trđ/chiếc. Trong đó, 36 chiếc mua theo đơn đặt 

hàng của khách, 2 chiếc sử dụng làm mẫu để khách mua ô tô lái thử, 2 chiếc sử dụng làm 

phương tiện đi lại của cán bộ, nhân viên trong công ty. Công ty thanh toán trả chậm theo 

quy định tại hợp đồng. 

2) Tổng số tiền mua xăng dầu theo giá chưa có thuế GTGT phục vụ hoạt động kinh doanh

trong tháng theo các hoá đơn GTGT là 200 triệu đồng. Công ty đã thanh toán qua ngân hàng 

đúng quy định của pháp luật. 

3) Xuất tiền mặt trả tiền mua công cụ tháng 7/2019 với tổng số tiền thanh toán trên hoá đơn

GTGT là 88 triệu đồng. Số thuế GTGT đầu vào mua công cụ này đã được khấu trừ ở kỳ 

khai thuế tháng 7/2019. 
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4) Phát hiện tờ hoá đơn mua đồ dùng văn phòng tháng 6/2019 bị bỏ sót chưa kê khai với giá

mua chưa thuế GTGT là 6 triệu đồng. 

▪ Yêu cầu:

1, Cho biết thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế tháng 9/2019 của công ty này. 

2, Xác định tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh tháng 9/2019 của công ty 

này. Biết rằng, tất cả các hoá đơn mua hàng đều là hoá đơn hợp pháp. 

3. Giả sử tổng số thuế GTGT đầu ra trong tháng là 7.800 trđ. Hãy xác định số thuế GTGT

phải nộp tháng 9/2019 của công ty này. 

BÀI 3 

Một doanh nghiệp kinh doanh taxi ở Hà Nội nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ kê 

khai thuế theo tháng trong tháng 5/2019 có tình hình như sau: 

1) Mua xăng xe, giá mua đã có thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT 6.600 trđ, hoá đơn hợp

pháp và lập đúng quy định pháp luật. 

2) Mua 15 xe ô tô chở người 5 chỗ ngồi phục vụ hoạt động kinh doanh, giá mua chưa thuế

GTGT mỗi chiếc ghi trên hoá đơn GTGT hợp pháp 2 tỷ đồng. 

3) Chi trả tiền thuế sửa chữa lớn các xe, giá sửa chữa chưa thuế GTGT ghi trên hoá đơn

GTGT hợp pháp 400 trđ. 

4) Thuế suất thuế GTGT của các hàng hoá, dịch vụ trên đầu là 10%.

5) Hàng hoá và dịch vụ mua vào đầu thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của

pháp luật. 

▪ Yêu cầu

1. Cho biết thời gian nộp tờ khai và nộp thuế tháng 5/2019 của công ty này.

2. Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng 5/2019 của công ty này.
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3. Giả sử tổng số thuế GTGT đầu ra trong tháng là 400 trđ. Số thuế chưa khấu trừ hết tháng

trước chuyển sang là 200 trđ. Hãy xác định số thuế GTGT phải nộp tháng 5/2019 của công 

ty này. 

4. Giả sử hoá đơn mua xăng xe người bán chỉ ghi tổng giá thanh toán, không ghi tách riêng

giá bán chưa thuế GTGT, thuế GTGT và tổng giá thanh toán thì việc xử lý khấu trừ thuế 

GTGT đối với trường hợp này như thế nào? 

BÀI 4 

Một doanh nghiệp sản xuất xi măng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khai thuế 

theo tháng trong tháng 9/2019 có tình hình sau: 

1) Xuất kho tiêu thụ nội địa 22.000 tấn xi măng. Trong đó, 2000 tấn tặng khách hàng theo

chương trình khuyến mại (mua 10 tặng 1) đúng quy định pháp luật về thương mại. Giá bán 

chưa thuế GTGT 1 trđ/tấn. 

2) Xuất khẩu 10.000 tấn clinker với giá FOB 600.000 đ/tấn. Hàng xuất khẩu có đủ hồ sơ

theo quy định của pháp luật. 

3) Xuất kho 200 tấn xi măng để xây dựng nhà văn phòng của công ty.

4) Xuất kho 100 tấn xi măng tặng khách hàng dùng thử không thu tiền. Hoạt động khuyến

mại này chưa đăng ký với CQ nhà nước có thẩm quyền. 

▪ Yêu cầu:

1. Cho biết thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế GTGT tháng 9/2019 của công ty này.

2. Các trường hợp xi măng xuất kho để xây dựng nhà văn phòng, khuyến mại, tặng khách

hàng dùng thử có phải tính thuế GTGT không? Giá tính thuế được quy định như thế nào? 

3. Tính thuế GTGT phải nộp trong tháng 9/2016 của doanh nghiệp này. Biết rằng, tổng thuế

GTGT đầu vào phát sinh trong tháng 9/2019 là 1.300 trđ. DN không có thuế GTGT đầu vào 

chưa khấu trừ hết từ tháng 9/2019 chuyển sang. 
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BÀI 5 

▪ Công ty ABC nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong tháng 4/2019 có tài

liệu sau:

▪ Mua 100 tấn hạt điều tươi từ công ty BB với giá chưa thuế GTGT 24.000 đồng/kg.

Chi phí vận chuyển số điều này trả cho một doanh nghiệp vận tải theo giá chưa thuế

GTGT ghi trên hoá đơn GTGT là 100 trđ. Trong tháng, công ty bán lại cho doanh

nghiệp X 90 tấn với giá chưa thuế GTGT là 26.000 đồng/kg. 10 tấn còn lại được bán

cho các hộ kinh doanh cá thể với giá bán chưa thuế GTGT là 26.200 đồng/kg.

▪ Uỷ thác cho công ty AAA nhập khẩu 20 tấn thịt bò đông lạnh từ Úc, già CIF 200

trđ/tấn. Hoa hồng uỷ thác nhập khẩu trả cho công ty AAA đã bao gồm thuế GTGT là

55 trđ. Trong tháng công ty ABC đã bán toàn bộ số thịt bò này cho các DNTM KD

siêu thị với giá bán chưa thuế GTGT 210 tr/tấn.

▪ Mua từ một DNSX 300.000gram giấy Double A với giá mua chưa có thuế GTGT

60.000 đồng/gram. Trong tháng đã tiêu thụ 290.000gram với giá bán đã có thuế

GTGT 77.000 đồng/gram.

▪ Xuất 200gram giấy Double A để sử dụng cho các bộ phận quản lý của công ty.

▪ Sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý để giao 50.000 chiếc áo cho một đại lý

bán đúng giá. Cuối tháng, đại lý lập bảng kê báo cáo đã tiêu thụ 50.000 chiếc (theo

giá bán chưa thuế GTGT do DN quy định 200.000 đ/chiếc). Hoa hồng đại lý đã trả

4% giá bán chưa thuế GTGT của số lượng áo tiêu thụ trong tháng.

▪ Chi trả tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài với giá thuê chưa thuế GTGT 40 trđ.

Theo hợp đồng ký với bên nước ngoài, bên Việt Nam phải chịu chi phí ăn ở trong

thời gian chuyên gia làm việc ở Việt Nam. Chuyên gia nhận lương từ DN nước

ngoài.

▪ Tổng thuế GTGT của các hàng hoá, dịch vụ mua ngoài khác tập hợp trên hoá đơn

GTGT phục vụ hoạt động kinh doanh là 50 triệu đồng. Trong đó, thuế GTGT đầu

vào của một số vật tư bị tổn thất do hoả hoạn không xác định được trách nhiệm bồi

thường và không mua bảo hiểm là 10 triệu đồng.

▪ Yêu cầu 1. Xác định thuế GTGT doanh nghiệp này phải nộp trong tháng, biết rằng:
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▪ Thuế xuất thuế GTGT của các hàng hoá, dịch vụ …: 10%. Riêng thuế suất hạt điều

tươi và thịt bò đông lạnh ở khâu thương mại là 5%.

▪ Các hàng hoá, dịch vụ mua vào đều thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định

của PL và có hoá đơn hợp pháp. Hoá đơn bán hàng được lập đúng quy định của pháp

luật.

▪ Thuế GTGT chưa được khấu trừ hết kỳ trước chuyển sang là 15 trđ.

2. Giả xử hoá đơn công ty AAA lập cho hoa hồng uỷ thác không ghi tách riêng giá bán chưa

thuế GTGT, chỉ ghi tổng giá thanh toán của tiền hoa hồng nhận được là 55 trđ. Các điều 

kiện khác không đổi. Hãy xác định lại thuế GTGT công ty ABC phải nộp. 

3. Giả xử hoá đơn bán giấy Double A công ty ABC lập không tách riêng giá bán chưa thuế,

chi phí tổng giá bán theo giá thanh toán là 77.000 đồng/gram. Các điều kiện khác không 

đổi. Hãy xác định lại thuế GTGT công ty ABC phải nộp. 

BÀI 6 

Công ty cổ phần Lan Lan và công ty sản xuất và kinh doanh thuỷ sản, kê khai thuế GTGT 

theo phương pháp khấu trừ thuế. Trong kỳ tính thuế tháng 6/2019, công ty có các số liệu 

như sau: 

1) Bán 3 tấn cá basa nguyên con do Công ty mua của các hộ dân cho Công ty A với giá bán

chưa có thuế GTGT là 15.000 đ/kg. Công ty A đã ứng trước 22.000.000 đồng bằng tiền mặt 

để đảm bảo thực hiện hợp đồng, số còn lại thanh toán đầy đủ qua ngân hàng. 

2) Xuất khẩu 4 tấn philee cá basa cho Công ty Natzu của Nhật Bản với giá bán FOB là 3

USD/kg. 

3) Bán 5.000 nồi cá basa kho tộ đã tẩm ướp gia vị cho hệ thống siêu thị Coopmart với giá

chưa có thuế GTGT là 25.000 đồng/nồi. Phía người mua mới thanh toán trước 70.000.000 

đồng, số còn lại sẽ thanh toán tiếp vào hợp đồng sau. 

4) Mua 50 tấn cá basa nguyên con của các hộ dân với giá 12000 đồng/kg, đã thanh toán đầy

đủ theo quy định của pháp luật. 
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5) Mua 3 tấn thức ăn cho cá của Công ty thức ăn thuỷ sản Hoài Nhơn để phục vụ hoạt động

nuôi cá, giá chưa có thuế GTGT là 2.000 đồng/kg, đã thanh toán đầy đủ cho người bán qua 

ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

6) Thanh toán tiền điện cho Công ty điện lực, giá chưa có thuế GTGT là 280 triệu đồng.

7) Công ty mua vào nhiên liệu của Công ty xăng dầu Cửu Long từ tháng 6/2019 với giá

chưa có thuế GTGT là 40 trđ nhưng chưa kê khai. Công ty đã thanh toán qua ngân hàng. 

Công ty kê khai vào kỳ khai thuế tháng 11/2019. 

8) Bán philê cá basa do Công ty tự nuôi cho Công ty B, giá chưa có thuế GTGT là 60 trđ.

9) Mua gia vị để tẩm ướp cá basa với giá mua chưa thuế GTGT ghi trên hoá đơn hợp pháp

là 10 triêu đồng, đã thanh toán bằng tiền mặt. 

Yêu cầu: Xác số thuế GTGT phải nộp của công ty này trong kỳ tính thuế tháng 11/2019. 

Biết rằng: 

▪ Công ty không còn thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết của tháng 10/2019 chuyển

sang:

▪ Tỷ giá tính thuế: 1 USD = 23.000 đồng.

▪ Hàng xuất khẩu có đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

BÀI 7 

Một doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ có trụ sở chính ở Hà Nội trong tháng 5/2015 thuế có số 

liệu sau: 

▪ Tiêu thụ 90.000 bộ bàn ghế được sản xuất tại nhà máy ở Hà Nội với giá bán chưa

thuế GTGT 3.000.000 đ/bộ.

▪ Nhận 50.000 bộ bàn ghế cơ sở sản xuất trực thuộc không tổ chức hạch toán kế toán ở

Vĩnh Phúc. Trong tháng đã tiêu thụ toàn bộ số sản phẩm này với giá bán đã thuế

GTGT 4.400.000/bộ.

▪ Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ

xuất cho cửa hàng trực thuộc hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn Bắc Ninh 5.000
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bộ bàn ghế. Giá giao cho cửa hàng (chưa thuế GTGT) là 3.100.000đ/bộ. Cuối kỳ cửa 

hàng báo về đã tiêu thụ được 4.000 bộ với giá chưa có thuế GTGT 3.200.000 đ/bộ. 

▪ Điều chuyển một xe vận tải đã sử dụng 2 năm xuống phục vụ hoạt động kinh doanh

của chi nhánh Vĩnh Phúc. Giá trị còn lại của chiếc xe trên sổ sách kế toán là 500 triệu

đồng.

▪ Điều chuyển một chiếc xe chờ người 5 chỗ đã qua sử dụng cho xí nghiệp hạch toán

độc lập sản xuất chân tay giả ở quận Hà Đông, giá trị còn lại của chiếc xe trên số

sách kế toán là 500 triệu đồng.

▪ Mua 100.000 m3 gỗ xẻ công nghiệp với giá mua đã có thuế GTGT 3.300.000 đồng/

m3.

▪ Thuế GTGT đầu vào của các HHDV khác phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh

doanh được khấu trừ trong tháng tại trụ sở chính là 220 triệu đồng.

▪ Thuế GTGT đầu vào của HHDV khác được khấu trừ tại chi nhánh Bắc Ninh là 5

triệu đồng.

Yêu cầu: 

1. Xác định thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp tại Hà Nội, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh. Biết

rằng: 

- Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Hàng hoá bán ra được lập hoá đơn đúng quy định của pháp luật.

- Thuế xuất thuế GTGT của các hàng hoá, dịch vụ nói trên 10%. Cuối tháng doanh nghiệp

đã có chứng từ nộp thuế ở Vĩnh Phúc. 

- Hàng hoá mua vào có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp và đều thanh toán không dùng

tiền mặt theo quy định của pháp luật. 

- Giá thành bàn ghế do chi nhánh Vĩnh Phúc sản xuất ra là 3.800.000 đ/bộ.

2. Giả sử hoá đơn bán bàn ghế được sản xuất ra tại Vĩnh Phúc chỉ ghi giá thanh toán, không

ghi tách riêng giá bán chưa thuế và thuế GTGT. Các yếu tố khác không đổi. Hãy xác định 

lại thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp này. 
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DẠNG 2. TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO 

PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP 

BÀI 8 

Một doanh nghiệp chế tác và kinh doanh mua bán vàng, bạc trong tháng 6/2019 có số liệu 

sau: 

▪ Tổng giá bán ra đã bao gồm thuế GTGT của vàng trang sức là 14 tỷ đồng.

▪ Tổng giá bán ra đã bao gồm thuế GTGT của vàng thỏi là 10 tỷ đồng.

▪ Giá thanh toán theo giá đã có thuế GTGT của nguyên liệu vàng trang sức tương ứng

với vàng trang sức bán ra là 12,6 tỷ đồng.

▪ Giá thanh toán theo giá chưa có thuế GTGT của vàng thỏi doanh nghiệp trực tiếp

nhập khẩu tương ứng với vàng thỏi bán ra 9 tỷ đồng.

▪ Thuế xuất thuế GTGT của cả vàng trang sức và vàng thỏi đều là 10%.

▪ Giá trị gia tăng âm tháng 5/2019 là 100 trđ.

▪ Yêu cầu:

1. Cho biết thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế GTGT tháng 6/ 2019 của doanh nghiệp

này.

2. Xác định thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp này tháng 6/2019

3. Giả sử số liệu trên là của tháng 1/2018. Số GTGT âm tháng 12/2017 là 80 trđ. Nghĩa

vụ thuế GTGT của doanh nghiệp này có gì thay đổi không? Tại sao?

BÀI 9 

Một công ty TNHH thành lập tháng 3/2019 nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 

hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ trong tháng 8/2019 có số liệu sau: 

▪ Tổng doanh thu theo giá thanh toán của các hàng hoá tiêu thụ nội địa là 5 tỷ đồng,

trong đó, doanh thu hàng không chịu thuế GTGT: 400 triệu đồng.

▪ Tổng doanh thu hàng xuất khẩu theo giá FOB: 6 tỷ đồng.

▪ Tổng doanh thu theo giá thanh toán của hoạt động vận chuyển khách nội địa:1,8 tỷ

đồng.
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▪ Tổng doanh thu dịch vụ đào tạo lái xe theo giá thanh toán là 500 triệu đồng.

▪ Yêu cầu:

1. Cho biết thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế tháng 8/2019 của công ty này.

2. Xác định số thuế GTGT công ty này phải nộp trong tháng tính thuế. Biết rằng: Tỷ lệ

thuế GTGT đối với phân phối, cung cấp hàng hoá 1%; dịch vụ 5%; vận tải 2%; hoạt

động kinh doanh khác 2%.

DẠNG 3: TÍNH THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNCN 

BÀI 10 

Một cá nhân kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thương mại tổng 

hợp trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: 

1) Doanh thu khoán của cơ quan thuế;

- Doanh thu mua bán hàng hoá: 400 trđ;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: 300 trđ;

- Doanh thu sản xuất hàng hoá: 200 trđ;

2) Trong kỳ tính thuế cá nhân kinh doanh này còn đến cơ quan thuế mua hoá đơn lẻ cung

cấp cho khách hàng. Cụ thể như sau: 

- Doanh thu đối với dịch vụ: 100 trđ;

- Doanh thu sản xuất hàng hoá: 60 trđ;

Yêu cầu:  

Xác định thuế GTGT và thuế TNCN mà cá nhân kinh doanh này phải nộp. Biết rằng: 

Phân phối, cung cấp hàng hoá: Tỷ lệ thuế GTGT là 1%; tỷ lệ thuế TNCN là 0,5%. 

- Dịch vụ: Tỷ lệ thuế GTGT là 5%; tỷ lệ thuế TNCN là 2%.
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- Sản xuất: Tỷ lệ thuế GTGT là 3%: Tỷ lệ thuế TNCN là 1,5%

DẠNG 4: TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

CHI PHÍ XUÔI 

BÀI 11 

Một công ty TNHH kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu trong năm tính thuế 2019 có tài liệu 

sau: 

▪ Doanh thu bán hàng chưa thuế GTGT: 420 tỷ đồng.

▪ Chi phí kinh doanh phân bố cho doanh thu tiêu thụ trong năm.

- Khấu hao TSCĐ: 30 tỷ đồng trong đó: khấu hao máy móc dừng hoạt động 12 tháng

để sửa chữa là: 200 triệu đồng, khấu hao của xe ô tô đưa đóng công nhân trích theo

chế độ quy định: 300 triệu đồng.

- Giá mua của hàng bán ra: 280 tỷ đồng, trong đó chi phí hàng hoá bị hư hỏng do lũ lụt

không được bảo hiểm bồi thường: 4 tỷ đồng.

- Tiền lương phải trả người lao động: 24 tỷ đồng; đã trả người lao động tính đến hết thời hạn

nộp hồ sơ quyết toán thuế năm: 22 tỷ đồng. 

- Chi tài trợ cho Hội người cao tuổi địa phương: 60 trđ.

- Phí BHBB phải nộp theo chế độ quy định là 5,04 tỷ đồng. Công ty đã nộp 4,54 tỷ. Còn nợ

BHBB 1 tỷ đồng. 

- Chi mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động theo quy định tại hợp đồng lao

động: 2,4 tỷ đồng. 

- Chi nộp các khoản phạt: 1 tỷ đồng, trong đó: phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 800 trđ; phạt

khai thiếu thuế: 200 trđ. 
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Các chi phí khác: 50 tỷ đồng, trong đó, chi phí chơi gôn của Giám đốc công ty:500 triệu 

đồng. 

▪ TNCT khác: Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 900 trđ.

Yêu cầu: 

1. Rà soát các khoản chi DN kê khai để xác định các khoản được trừ và không được trừ với

mức cụ thể. 

2. Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm. Biết rằng:

- Thuế suất thuế TNDN: 20%;

- Doanh nghiệp có 200 người lao động;

- Các khoản chi phí của DN đều có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp và thanh toán không

dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật; 

- DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;

- DN có trích lập quỹ lương dự phòng ở mức tối đa theo quy định của pháp luật.

- Năm tính thuế 2018, công ty trích lập quỹ lương dự phòng là 500 trđ nhưng đến hết ngày

30/6/2019, công ty mới sử dụng để chi trả tiền lương còn nợ người lao động của năm 2018 

là 300 trđ. 

3. Giả sử số tiền lương đã trả người lao động khi đến hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế

năm là 20 tỷ đồng. Số tiền nợ lương còn lại là do DN trích lập dự phòng quỹ lương ở mức 

tối đa theo quy định của pháp luật. Các điều kiện khác không đổi. Hãy xác định lại thuế 

TNDN phải nộp. 
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DẠNG 5: TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

CHI PHÍ NGƯỢC 

BÀI 12 

Công ty ABC hoạt động trong lĩnh vực SX năm 2018 có tài liệu sau (đơn vị tiền: triệu 

đồng); 

1) Doanh thu tính thu nhập chịu thuế: 120.000

2) Tổng chi phí công ty kê khai để xác định thu nhập chịu thuế TNDN: 100,000. Trong đó:

▪ Chi ủng hộ UBND huyện nơi đóng trụ sở tổ chức Lễ hội du lịch: 200

▪ Chi phí khấu hao xe ô tô chở người 5 chỗ ngồi trích theo phương pháp đường thẳng

đúng thời gian quy định: 400, trong đó, phần tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6

tỷ đồng: 200

▪ Chi hỗ trợ Đoàn TN của công ty ABC tổ chức phong trào thi đua: 300

▪ Chi đóng góp hình thành nguồn kinh phí quản lý cho công ty mẹ của công ty ABC:

120

▪ Chi phí mua vé máy bay cho nhân viên đi công tác nước ngoài: 400

▪ Chi khoản tiền đi lại và chỗ ở khi đi công tác cho nhân viên theo Quy chế tài chính

công ty: 600

▪ Chi phí đầu tư xây dựng sân tennis: 300

▪ Chi thưởng hoàn thành kế hoạch cho CNV: 400

▪ Các khoản chi phí còn lại không kể trên đều được trừ theo quy định của pháp luật.

3) Thu nhập chịu thuế khác:

▪ Chuyển nhượng bất động sản: - 400 (lỗ).

▪ Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại quốc gia M sau khi nộp thuế cho

nước này với thuế xuất 17%: 3.320.

Yêu cầu: 
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Tính thuế TNDN doanh nghiệp này phải nộp trong năm tính thuế 2018 và giải thích cách 

tính. Biết rằng: 

- Quốc gia M chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam.

- DN không được ưu đãi thuế, không trích lập quỹ phát triển KHCN, không có lỗ kết

chuyển. 

- Các khoản chi của DN đều có hoá đơn, chứng từ hợp pháp. Riêng khoản tiền thưởng hoàn

thành kế hoạch được quy định trong hợp đồng nhưng không ghi rõ mức và điều kiện hưởng. 

Các văn bản khác của DN cũng không thể hiện điều này. 

- Các khoản chi đều được thanh toán từ tài khoản thanh toán của DN. Riêng khoản chi mua

vé máy bay cho nhân viên đi công tác nước ngoài được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của 

cá nhân. Sau đó, DN chi trả lại cho cá nhân theo Quy chế. 

- Doanh nghiệp áp dụng thuế suất phổ thông.

BÀI 13 

Tại một công ty TNHH nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm tính thuế 

2018 có tình hình sau: (Đơn vị tiền: triệu đồng): 

1) Doanh thu tính thu nhập chịu thuế: 50.000

2) Tổng chi phí doanh nghiệp kê khai: 40.000; trong đó

▪ Chi phí vật tư 10.000; trong đó, phần bị tổn thất do thiên tai đã được bồi thường:

400; không xác định được trách nhiệm bồi thường: 200.

▪ Chi phí khấu hao một số TSCD đủ điều kiện được trích khấu hao nhanh: 250. Đây là

mức trích tương đương 2,5 lần mức trích theo phương pháp đường thẳng.

▪ Chi phí khấu hao nhà thư việc do công ty đầu tư xây dựng theo chế độ quy định: 180

▪ Tiền lương phải trả theo hợp đồng lao động: 10500

Tiền lương đã trả tính đến 31/3/2019: 9600

▪ Chi tài trợ xây dựng một trường tiểu học công lập tại địa phương: 400


