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MỞ ĐẦU
1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Luật quản lý thuế ra ñời có hiệu lực từ 1/7/2007, ñã làm
thay ñổi căn bản cơ chế quản lý thuế trước ñây, trao quyền chủ ñộng
hơn cho người nộp thuế về việc thực hiện nghĩa vụ, người nộp thuế
tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cơ chế này
nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, tuy nhiên công tác
quản lý thuế ngày càng khó khăn, phức tạp hiện tượng khai man, trốn
thuế xảy ra nhiều hơn. Cùng với sự phát triển của Khu kinh tế mở
Chu Lai, khu vực kinh tế Ngoài quốc doanh trên ñịa bàn huyện Núi
Thành trong những năm gần ñây phát triển nhanh về số lượng, tỷ lệ
ñóng góp cho ngân sách Nhà nước ngày càng lớn, vì vậy trong quá
trình kê khai, nộp thuế không tránh khỏi việc kê khai thiếu thuế, gian
lận thuế. Vì vậy, ñể tăng thu cho ngân sách Nhà nước cần có các giải
pháp mang tính thực tiển nhằm kích thích việc thực hiện nghĩa vụ
thuế và kiểm soát quá trình kê khai của người nộp thuế.
Xuất phát từ những vấn ñề nêu trên, ñề tài “Các giải pháp
quản lý thuế ñối với khu vực kinh tế Ngoài quốc doanh trên ñịa
bàn huyện Núi Thành” ñược lựa chọn ñể nghiên cứu.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Mục ñích chủ yếu của luận văn là nghiên cứu làm rõ cơ sở
lý luận và thực trạng quản lý thu thuế ñối với doanh nghiệp Ngoài
quốc doanh và hộ kinh doanh cá thể, chỉ ra kết quả, hạn chế và
nguyên nhân, ñề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế ñối với
khu vực này trên ñịa bàn huyện Núi Thành trong thời gian ñến.
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3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Đối tượng nghiên cứu: Quản lý thu thuế ñối với khu vực
kinh tế Ngoài quốc doanh (bao gồm doanh nghiệp và hộ kinh doanh
cá thể) trên ñịa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Địa bàn nghiên cứu: Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
+ Luận văn chỉ tập trung vào nghiên cứu quản lý nhà nước
ñối với hoạt ñộng thu thuế nội ñịa dưới sự quản lý của Cục thuế tỉnh
Quảng Nam và Chi cục thuế huyện Núi Thành không bao gồm sự
quản lý các khoản thuế quan dưới sự quản lý của cơ quan hải quan.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp nghiên cứu của ñề tài là tiếp cận phân tích
ñặc ñiểm về kê khai, nộp thuế của khu vực kinh tế Ngoài quốc
doanh, ñồng thời ñánh giá thực trạng quản lý thu thuế ñể có ñược cơ
sở thông tin cho hoàn thiện công tác quản lý thu thuế của Nhà nước
ñối với khu vực này trên ñịa bàn huyện Núi Thành. Cụ thể, ñề tài sử
dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
- Sử dụng phương pháp ñiều tra chọn mẫu nhằm khảo sát
sự hài lòng về mức ñộ phục vụ của cơ quan thuế cũng như nhu cầu
của người nộp thuế yêu cầu ñối với cơ quan thuế cần phải ñáp ứng.
- Sử dụng phương pháp tiếp cận phân tích hệ thống ñể xác
ñịnh các yếu tố tác ñộng ñến số thu ngân sách của khu vực kinh tế
Ngoài quốc doanh.
- Sử dụng phương pháp thống kê ñể ñánh giá sự tăng
trưởng về thuế của khu vực kinh tế Ngoài quốc doanh.
5. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI
Trên cơ sở nghiên cứu khoa học và hệ thống hoá những
vấn ñề lý luận và thực tiễn, luận văn có những ñóng góp sau:
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- Trên cơ sở chủ trương, ñường lối, quan ñiểm của Đảng và
Nhà nước về thuế ñề tài nêu bật vai trò quan trọng của thuế và quản
lý thuế ñối với phát triển kinh tế xã hội.
- Đề tài làm rõ những vấn ñề cơ bản vai trò Nhà nước về
quản lý thuế, nội dung và những nhân tố ảnh hưởng ñến nâng cao vai
trò Nhà nước về quản lý thuế mà cụ thể là quản lý thuế ñối với khu
vực kinh tế Ngoài quốc doanh.
- Từ những nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm ñề tài ñã ñề
xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao vai trò Nhà
nước về quản lý thuế ñối với khu vực kinh tế Ngoài quốc doanh
6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN:
Ngoài phần mở ñầu, kết luận, kiến nghị, phụ lục và danh
mục tài liệu tham khảo, luận văn ñược viết thành 3 chương.
Chương 1: Tổng quan về quản lý thuế khu vực kinh tế
Ngoài quốc doanh.
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế khu vực kinh
tế Ngoài quốc doanh trên ñịa bàn huyện Núi Thành
Chương 3: Giải pháp quản lý thuế khu vực kinh tế Ngoài
quốc doanh trên ñịa bàn huyện Núi Thành trong thời gian ñến.
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CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THUẾ KHU VỰC KINH TẾ
NGOÀI QUỐC DOANH
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ VÀ KHU VỰC KINH
TẾ NGOÀI QUỐC DOANH
1.1.1. Khái quát chung về thuế
1.1.1.1. Khái niệm
Thuế là một khoản ñóng góp bắt buộc của các tổ chức, cá
nhân cho Nhà nước theo mức ñộ và thời hạn ñược pháp luật quy
ñịnh, không mang tính chất hoàn trả trực tiếp, nhằm sử dụng cho
mục ñích chung toàn xã hội. [15]
1.1.1.2. Đặc ñiểm của thuế
- Thuế luôn luôn gắn liền với quyền lực Nhà nước.
- Thuế là một phần thu nhập của các tầng lớp dân cư bắt
buộc phải nộp cho Nhà nước
- Thuế là hình thức chuyển giao thu nhập không mang tính
chất hoàn trả trực tiếp.
1.1.1.3. Vai trò cơ bản của thuế
* Huy ñộng tập trung nguồn tài chính.
* Điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Điều chỉnh chu kỳ nền kinh
tế, góp phần hình thành cơ cấu ngành hợp lý theo yêu cầu của từng
giai ñoạn phát triển nền kinh tế, ñiều chỉnh tích luỹ tư bản, thuế có
thể ñược sử dụng ñể ñiều tiết việc làm và thất nghiệp, thuế ñược sử
dụng như một công cụ có hiệu quả ñể góp phần thực hiện chính sách
ñối ngoại và bảo hộ nền sản xuất trong nước và thúc ñẩy sự hoà nhập
kinh tế trong khu vực và quốc tế.
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* Công cụ ñiều hoà thu nhập, thực hiện công bằng xã hội.
* Công cụ kiểm tra, kiểm soát hoạt ñộng sản xuất kinh
doanh.
1.1.1.4. Các yếu tố cấu thành một sắc thuế
* Đối tượng nộp thuế. Đối tượng nộp thuế theo quy ñịnh
của pháp luật về thuế là thể nhân hoặc pháp nhân có trách nhiệm trực
tiếp nộp thuế cho Nhà nước.
* Đối tượng chịu thuế. Theo các luật thuế hiện hành của
Việt Nam, ñối tượng chịu thuế là ñối tượng ñược ñưa ra ñể ñánh
thuế. Đối tượng chịu thuế thường ñược xác ñịnh là thu nhập, hàng
hoá hay tài sản.
* Căn cứ tính thuế. Căn cứ tính thuế ñối với một sắc thuế là cơ
sở tính thuế và thuế suất.
1.1.2. Đặc ñiểm của khu vực kinh tế Ngoài quốc doanh
1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ THUẾ KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI
QUỐC DOANH
1.2.1. Quản lý ñăng ký thuế, kê khai và nộp thuế:Quy trình này
là khâu ñầu tiên trong công tác quản lý thu thuế ngoài quốc
doanh, quản lý quá trình ñăng ký, kê khai và nộp thuế.
1.2.2. Quản lý thông tin người nộp thuế
Mục tiêu của quản lý thông tin người nộp thuế là ñể phục
vụ công tác quản lý thuế của cơ quan thuế và cung cấp thông tin cho
các cơ quan quản lý nhà nước phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước,
ñồng thời là cơ sở ñể thực hiện quản lý thuế, ñánh giá mức ñộ
chấp hành pháp luật của người nộp thuế, ngăn ngừa, phát hiện vi
phạm pháp luật về thuế
1.2.3. Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế
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- Tuyên truyền: Mục tiêu của công tác tuyên truyền là
tác ñộng vào những hành vi tâm lý xã hội của người nộp thuế,
tăng cường tính tự nguyện tuân thủ của người nộp thuế. Đồng
thời giảm chi phí quản lý hành chính thuế như các chi phí thanh
tra, cưỡng chế thuế.
- Hỗ trợ: Dịch vụ hỗ trợ tư vấn là các dịch vụ thông tin
mà cơ quan thuế cung cấp cho người nộp thuế ñể họ có thể hoàn
thành nghĩa vụ thuế.
1.2.4. Thanh tra, kiểm tra thuế: Là việc cơ quan thuế thực hiện
chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy ñịnh về
chính sách thuế của người nộp thuế ñể phát hiện, chấn chỉnh và
xử lý các vi phạm.
1.2.5. Thu nợ, cưỡng chế thuế và xử phạt về thuế: Mục tiêu của
công tác cưỡng chế thu nợ thuế là kịp thời phát hiện và xử lý các ñối
tượng nộp thuế cố ý chây ỳ, nợ thuế, chiếm ñoạt tiền thuế và các
khoản tiền phạt liên quan ñến thuế, ñể ñảm bảo thu ñúng, thu ñủ, thu
kịp thời các khoản thu vào NSNN, phù hợp với pháp luật thuế.
1.2.6. Xử lý khiếu nại và tố cáo các vấn ñề về thuế. Xử lý khiếu
nại, tố cáo là việc cơ quan thuế phải thực hiện giải quyết giải
quyết các yêu cầu của người nộp thuế do chưa thỏa mãng với
cách xử lý của cơ quan thuế.
1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THUẾ NQD
Thứ nhất, nội dung của các sắc thuế: nội dung của các sắc
thuế quá phức tạp
Thứ hai, trình ñộ hiểu biết về thuế và ý thức chấp hành luật
thuế của các doanh nghiệp NQD
Thứ ba, các qui ñịnh của Nhà nước về quản lý kinh tế xã hội
tạo cơ sở cho quản lý thu thuế ñối với các doanh nghiệp NQD..
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CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ KHU VỰC
KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN NÚI THÀNH
2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ THỰC
TRẠNG KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH
2.1.1. Đặc ñiểm tự nhiên, kinh tế - xã hội
2.1.1.1. Vị trí ñịa lý
2.1.1.2. Diện tích
2.1.1.3. Dân số
2.1.1.4. Tình hình phát triển kinh tế
2.1.2. Thực trạng kinh tế Ngoài quốc doanh
2.1.2.1. Số lượng
2.1.2.2. Về cơ cấu ngành nghề
2.1.2.3. Quy mô về vốn
2.1.2.4. Giá trị sản xuất
2.1.2.5. Tỷ lệ ñóng góp ngân sách trên giá trị sản xuất của Khu
vực kinh tế Ngoài quốc doanh
2.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ KẾT QUẢ QUẢN LÝ THUẾ
KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH
2.2.1.Tổ chức quản lý
2.2.1.1. Bộ máy tổ chức.
2.2.1.2.Về công tác cán bộ:
2.2.2. Kết qủa thu thuế trong thời gian qua.
2.2.2.1. Công tác lập dự toán
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2.2.2.2. Kết quả thu qua các năm. Số thu thuế lĩnh vực kinh tế
Ngoài quốc doanh qua các năm hầu hết ñều hoàn thành kế hoạch
ñược giao, riêng năm 2005 thu chỉ ñạt 64,21% do số thu từ
doanh nghiệp Ngoài quốc doanh không ñạt. Giai ñọan 20062008 số thu ñạt kế hoạch, tuy nhiên số thu vượt không cao, năm
2009, 2010 số thu tăng ñột biến, năm 2009 tăng 209%, năm 2010
tăng 122%.
*Tỷ trọng số thu thuế khu vực kinh tế Ngoài quốc
doanh trên tổng thu ngân sách trên ñịa bàn: Về tỷ trọng thuế của
khu vực kinh tế Ngoài quốc doanh so với tổng thu trên ñịa bàn,
năm 2005 chỉ chiếm 12,58%, tuy nhiên ñến năm 2008 chiếm
60,97% ñến năm 2010 chiếm 92,86% tổng thu ngân sách trên ñịa
bàn.
*Tỷ lệ từng loại thuế trên tổng thu khu vực Ngoài quốc
doanh:
Thuế Giá trị gia tăng chiếm tỷ trọng tương ñối lớn
trong tổng số thuế thu ñược, và tăng ñều qua các năm, năm 2010
so với số thuế thu ñược năm 2006 tăng hơn 16 lần. Tuy nhiên, tỷ
lệ thuế giá trị gia tăng trong tổng thu ngày càng giảm dần năm
2006 chiếm 75% nhưng ñến năm 2010 tỷ lệ này chỉ còn lại 25%.
2.3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN LÝ THUẾ KHU VỰC
KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TRONG THỜI GIAN QUA
2.3.1. Công tác ñăng ký, kê khai. Đến 31/12/2010, ñã cấp mã số
thuế cho 2.679 ñối tượng. Hàng năm Bộ phận tiếp nhận tờ khai thuế
ñã nhận ñược khoảng 10.000 từ khai thuế các loại, ñều xử lý kịp thời
vào chương trình quản lý thuế của ngành. So với năm 2005 tỷ lệ nộp
tờ khai của khu vực NQD chỉ ñạt khoảng 85%, ñến năm 2010 ý thức
chấp hành nộp thuế của các ñối tượng nộp thuế ñã nâng lên rõ rệt thể
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hiện trong việc tự giác kê khai nộp thuế GTGT hàng tháng ñạt trên
95%, thuế TNDN và các loại thu khác cũng thực hiện tương ñối tốt.
Tuy nhiên, qua xử lý tờ khai thuế tại Chi cục ñã phát hiện sai sót ñề
nghị người nộp thuế ñiều chính hàng năm chiếm khoản 20% tổng số
tờ khai phải xử lý.
2.3.2. Quản lý ñối tượng và căn cứ tính thuế
*Khu vực hộ cá thể:
- Về quản lý số lượng hộ: Năm 2010, tổng số thuế thu từ
khu vực cá thể là 4.703 triệu ñồng, tăng 20% so với năm 2005.
Số hộ quản lý thu thuế GTGT và TNCN hàng tháng của Chi cục
thuế chỉ ñạt 60% so với số hộ quản lý môn bài, (844 hộ), hộ
thuộc diện không thu thuế GTGT do thu nhập thấp là 562 hộ.
Qua kiểm tra của Chi cục thuế cho thấy nhiều ñịa bàn tỷ lệ bỏ
sót hộ kinh doanh cố ñịnh từ 6% ñến 10%.
- Về công tác quản lý doanh thu: Đối với các hộ kinh
doanh thuộc ñối tượng thu theo phương pháp khoán và ổn ñịnh
thuế rất khó quản lý ñúng doanh thu phát sinh.
* Đối với loại hình doanh nghiệp:
- Về công tác quản lý ñối tượng tương ñối tốt vì có sự
phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và Sở kế hoạch và ñầu tư.
- Về quản lý căn cứ tính thuế: Trong thời gian qua công
tác quản lý căn cứ tính thuế ñối với doanh nghiệp trên ñịa bàn
huyện Núi Thành cơ bản ñáp ứng ñược yêu cầu ñối với phần lớn
doanh nghiệp. Tuy nhiên, ñây là công việc rất phức tạp, khó
quản lý, ñối tượng quản lý lớn, nhiều loại thuế phát sinh, ngành
nghề kinh doanh ña dạng vì vậy việc quản lý căn cứ tính thuế
chưa sát ñúng so với thực tế phát sinh. Trong qúa trình quản lý
ñã xác ñịnh ñược một số nội dung do doanh nghiệp cố tình làm
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sai lệch căn cứ tính thuế nhàm làm giảm số thuế phải nộp, tăng
số thuế ñược hoàn, miễn giảm làm thất thu cho ngân sách nhà
nước, cụ thể như sau:
+ Về hóa ñơn chứng từ:
. Đối với hóa ñơn, chứng từ mua vào, doanh nghiệp sử
dụng hóa ñơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa ñơn
ñể hoạch toán thuế hoặc chi phí ñầu vào ñể giảm số thuế phải
nộp hoặc tăng số thuế ñược hoàn.
. Đối với hóa ñơn chứng từ ñầu ra không lập hóa ñơn ñầu
ra khi bán hàng hóa dịch vụ hoặc lập hóa ñơn ñầu ra có giá trị
thấp hơn giá thực tế giao dịch.
+ Đối với sổ sách kế tóan:
. Làm hai hệ thống sổ sách kế tóan ñể ñối phó với cơ
quan thuế và cơ quan chức năng khi kiểm tra.
. Hoạch tóan những khoản không ñúng theo quy ñịnh
của chế ñố kế tóan, chính sách thuế ñể làm tăng chi phí giảm thu
nhập chịu thuế.
+ Về thuế suất:
. Đối với hóa ñơn ñầu ra ghi thuế suất thấp hơn so với
thuế suất quy ñịnh trong các luật thuế nhằm trốn một phần thuế
phải nộp.
. Đối với hóa ñơn ñầu vào ghi thuế suất cao hơn thuế
suất theo quy ñịnh ñể làm tăng thêm số thuế ñược hoàn lại, tăng
thêm chi phí ñầu vào ñể giảm số thuế phải nộp.
+ Đối tượng chịu thuế: Kê khai sai ñối tượng chịu thuế
nhằm giảm số thuế phải nộp.
+ Miễn giảm, hoàn thuế: Xác ñịnh không ñúng ñối
tượng, ñịa bàn, thời gian, ñiều kiện miễn giảm, hoàn thuế.

13

+ Một số ngành nghề kinh doanh cơ quan thúê quản lý
căn cứ tính thuế chưa khoa học vì vậy mức ñộ thất thu lớn:
. Thất thu thuế ñối với các cơ sở kinh doanh ngoài tỉnh
có hoạt ñộng kinh doanh trên ñịa bà huyện Núi Thành.
. Thất thu trong hoạt ñộng khai thác khoáng sản.
. Thất thu do bán hàng cho người trực tiếp tiêu dùng
không cần hóa ñơn.
. Thất thu trong hoạt ñộng kinh doanh vận tải.
. Thất thu trong hoạt ñộng kinh doanh lưu trú.
. Thất thu trong hoạt ñộng kinh doanh xăng dầu.
2.3.3. Công tác tuyên truyền hỗ trợ. Công tác tuyên truyền hỗ
trợ người nộp thuế trong thời gian qua cơ bản ñáp ứng nhu cầu
của người nộp thuế tuy nhiên vẫn còn một số bất cập:
-

Các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện

thông tin ñại chúng còn ñơn ñiệu, cứng nhắc, chưa gây ñược ấn
tượng, thu hút công chúng.
- Hình thức hỗ trợ chưa ña dạng, ñồng bộ, phong phú,
ñặc biệt là chưa xác ñịnh ñược phương hướng ñể phát triển mạnh
hệ thống ñại lý thuế.
2.3.4. Công tác thanh tra, kiểm tra
Công tác thanh tra, kiểm tra thời gian qua ñã ñạt ñược
một số kết quả, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục cụ
thể: Tỷ lệ doanh nghiệp ñược thanh tra kiểm tra còn quá thấp (mới
chỉ chiếm 10-15% tổng số doanh nghiệp). Chưa thực hiện ñánh giá,
phân loại rủi ro trong công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm
phát hiện ñối tượng có nhiều khả năng trốn thuế, lậu thuế ñể tiến
hành thanh tra, kiểm tra.
2.3.5. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế thuế
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Qua các năm số nợ ñọng Khu vực Ngoài quốc doanh ñều
tăng lên năm 2007 là hơn 7,8 tỷ ñồng thì ñến năm 2010 là 17 tỷ
ñồng tăng hơn 2 lần, tỷ lệ nợ ñọng thuế khu vực Ngoài quốc doanh
chiếm tỷ trong lớn trong tổng số nợ ñọng trên ñịa bàn khoản trên
80%. Tình hình nợ ñọng thuế có dấu hiệu ngày càng phức tạp, mức
ñộ tuân thủ của người nộp thuế có xu hướng giảm ñi dẫn ñến số
thuế nợ ñọng ngày càng tăng, số thuế nợ khó thu ngày càng chiếm
tỷ trọng lớn trong tổng nợ thuế.
Công tác ñôn ñốc thu và cưỡng chế thuế ñã ñược chú trọng
hơn trước, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại:
- Việc thực hiện các quy ñịnh, quy trình về quản lý nợ ñọng
thuế chưa nghiêm dẫn ñến người nộp thuế chưa có ý thức về thuế,
chưa thực hiện tốt việc nộp thuế vào Ngân sách nhà nước.
- Các biện pháp ñôn ñốc nợ ñọng chưa mạnh, chưa ñồng bộ
giữa các bộ phận. Biện pháp cưỡng chế thuế quy ñịnh của Luật quản
lý thuế chưa phù hợp ñiều kiện thực tế phát sinh vì vậy dẫn ñến nợ
ñọng thuế ngày càng tăng
2.3.6. Xử lý khiếu nại, tố cáo về thuế
Đây là một nội dung cơ quan thuế luôn quan tâm, việc xảy
ra khiếu nại, tố cáo nhiều phản ánh công tác quản lý thuế còn nhiều
bất cập. Hầu hết các ñơn thư khiếu nại ñều ñược giải quyết theo
ñúng quy ñịnh, tuy nhiên một bộ phận người nộp thuế không ñồng ý
với kết qủa giải quyết nên tiếp tục khiếu naị lên cấp trên. Số lượng
người nộp thuế khiếu nại có xu hướng gia tăng ñặc biệt là khiếu nại
kết qủa thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế và thường xảy ra ñối
với các doanh nghiệp nhỏ.
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CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUẾ KHU VỰC KINH TẾ
NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN NÚI THÀNH TRONG THỜI GIAN ĐẾN
3.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ
3.1.1. Quan ñiểm: Thứ nhất, phát huy sức mạnh của các cấp, các
ngành trong quản lý thuế. Thứ hai, là quan ñiểm ñảm bảo bình ñẳng
về nghĩa vụ nộp thuế. Thứ ba, giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa
lợi ích Nhà nước với người nộp thuế. Thứ tư, khu vực kinh tế phát
triển năng ñộng góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và ñóng
ñóng góp cho ngân sách ngày càng tăng.
3.1.2. Mục tiêu
3.1.2.1. Mục tiêu tổng quát: Quản lý thu thuế theo hướng ñồng bộ,
thống nhất, công bằng, hiệu quả, hiện ñại, minh bạch, ñơn giản, dễ
hiểu, dễ thực hiện.
3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể: Huy ñộng ñầy ñủ các nguồn thu vào ngân
sách Nhà nước, ñảm bảo nhu cầu chi tiêu thường xuyên của Nhà nước
và dành một phần cho tích lũy phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá,
hiện ñại hoá ñất nước. Tỷ lệ huy ñộng thu ngân sách nhà nước giai
ñoạn 2011 - 2015 khoảng 23 - 24% giá trị sản xuất, tốc ñộ tăng
trưởng số thu thuế, phí và lệ phí bình quân hàng năm từ 16% 18%/năm. Hiện ñại hóa toàn diện công tác quản lý thuế cả về
phương pháp quản lý, thủ tục hành chính theo chiến luợc của Ngành.
3.2. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ
3.2.1. Kiện toàn bộ máy và công tác cán bộ
3.2.1.1. Bộ máy quản lý
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Tổ chức bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, trong sạch, có ñủ
phẩm chất ngày càng cao của bộ quản lý thu thuế nhằm tăng cường
năng lực cho ñội ngũ cán bộ thuế cũng như nâng cao tinh thần trách
nhiệm của công chức thuế trong quá trình thi hành công vụ ngành
thuế.
3.2.1.2. Tăng tường công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác
thuế là công tác mang tính kinh tế - chính trị - xã hội tổng hợp, vì
vậy cán bộ thuế một mặt phải là người am hiểu sâu về các chính sách
tài chính, kế toán, các luật thuế, pháp lệnh thuế ñồng thời phải là
người am hiểu các chính sách xã hội.
3.2.2. Cải cách về công tác kê khai thuế
- Xây dựng và thực thi các chính sách quản lý ñăng ký, kê
khai, nộp thuế ñặc thù cho nhóm ở cấp ñộ tuân thủ khác nhau:
+ Đối với nhóm người nộp thuế chấp hành tốt chính sách
thuế việc quản lý ñăng ký, kê khai, nộp thuế cần linh hoạt.
+ Với nhóm người nộp thuế tương ñối tốt, cơ quan thuế cần
quy ñịnh chính sách quản lý kê khai chặt chẽ hơn ñể ñảm bảo sự tuân
thủ ñầy ñủ.
+ Các DN không thực hiện tốt chính sách thuế cần bị cơ quan
thuế sử dụng các chính sách quản lý kê khai nghiêm khắc, các chính
sách này nhằm buộc DN phải tuân thủ thuế trong hiện tại và thay ñổi
quan ñiểm tuân thủ của họ trong tương lai.
- Thực hiện kê khai qua mạng giảm bớt khối lượng người nộp
thuế ñến trực tiếp cơ quan thuế nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho
người nộp thuế tiết kiệm thời gian và chi phí ñồng thời hạn chế phát
sinh tiêu cực của cán bộ thuế.
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3.2.3. Tăng cường quản lý ñối tượng và căn cứ tính thuế
3.2.3.1. Đối với hộ cá thể: Thường xuyên phối hợp với chính quyền
xã, thị trấn, Hội ñồng tư vấn thuế và các ngành có liên quan ñiều tra,
nắm chắc các hộ, các cơ sở kinh doanh trên ñịa bàn, tiến hành phân
loại cơ sở theo quy mô, tính chất, ngành nghề ñể áp dụng biện pháp
quản lý thích hợp. Xác ñịnh doanh thu khoán là phải sát với thực tế
kinh doanh, phải ñảm bảo công bằng giữa các hộ kinh doanh cùng
ngành hàng, hạn chế ñến mức tối ña tình trạng thất thu thuế do mức
doanh thu khoán quá thấp.
3.2.3.2. Đối với doanh nghiệp
- Đối với các cơ sở kinh doanh, cần giải thích, tuyên truyền
sâu rộng ñồng thời bắt buộc ñể họ hiểu ñược việc thực hiện tốt chế
ñộ hóa ñơn chứng từ vừa là một nghĩa vụ bắt buộc vừa là quyền lợi
ñối với mọi cơ sở kinh doanh. Đối với những cơ sở thực hiện sai
pháp lệnh kế toán thống kê hay vi phạm chế ñộ hoá ñơn chứng từ cần
phải xử lý thật nghiêm minh tuỳ theo mức ñộ vi phạm. Biểu dương
khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ñã thực hiện
tốt chế ñộ kế toán, phê phán, xử lý phạt những hộ không thực hiện
hoặc thực hiện không nghiêm túc, cố tình ghi chép chống ñối với
mục ñích trốn thuế. Khuyến khích các hộ ghi sổ kế toán, lập hoá ñơn
chứng từ tương ñối tốt ñược chuyển sang nộp thuế theo kê khai, tạo
ñiều kiện cho các hộ có nguyện vọng nộp thuế theo phương pháp
khấu trừ ñược chuyển sang một cách nhanh chóng, thuận lợi.
- Đối với người tiêu dùng cần tăng cường tuyên truyền giải
thích ñể họ hiểu chứng từ hoá ñơn hợp lệ là căn cứ pháp lý ñể ñảm
bảo trách nhiện của cơ sở sản xuất kinh doanh ñối với khách hàng.
Giáo dục ý thức thói quen mua hàng phải lấy hoá ñơn chứng từ, giúp
các cơ quan phát hiện các cơ sở vi phạm chế ñộ hoá ñơn chứng từ.

18

3.2.4. Giải pháp về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế
3.2.4.1. Công tác tuyên truyền
- Mở rộng và phát triển các hình thức tuyên truyền mới tạo
ñiều kiện cho DN có nhiều phương án lựa chọn hơn trong tiếp cận
thông tin về thuế như sản xuất các chương trình truyền hình về thuế,
tổ chức các buổi phỏng vấn các cán bộ thuế, kế toán, luật sư các vấn
ñề thuế mới; phát triển hình thức giao lưu trực tuyến; phát triển
phong trào thi tìm hiểu về thuế; ñưa kiến thức thuế vào giáo dục ở
các trường học, ở các cấp học.
- Tăng cường công tác tuyên truyền trực quan bằng panô, áp
phích ở những nơi thuận lợi, ñông người như: các khu công ngiệp,
khu ñô thị, những trục ñường chính với nội dung tuyên truyền ngắn
gọn, dễ hiểu.
- Xây dựng các chương trình tuyên truyền phù hợp với ñặc
ñiểm từng loại doanh nghiệp:
+ Với nhóm DN “thực hiện ñúng hoàn toàn” chính sách thuế
(theo kết quả khảo sát), các chương trình tuyên truyền khuyến khích
là những chương trình xung yếu nhằm nâng cao vị trí, danh tiếng và
vai trò của những DN có cấp ñộ tuân thủ tích cực trên ñịa bàn.
+ Các chương trình tuyên truyền cho nhóm DN thuộc “thực
hiện chưa ñúng” cần tập trung vào tuyên truyền những quyền lợi và
nghĩa vụ của DN, ñề cao những ñiển hình tuân thủ của các DN khác,
thông tin ñầy ñủ về những ưu ñiểm của quản lý thu thuế trên ñịa bàn.
+ Đối với nhóm DN thuộc nhóm “không xác ñịnh ñược”, các
chương trình tuyên truyền cần nhấn mạnh trọng tâm là tuyên truyền
các chính sách thanh tra, kiểm tra các chính sách cưỡng chế thuế,
phổ biến quyền lực của cơ quan thuế trong thanh tra thuế và sự phối
hợp của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong thanh tra,
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ñiều tra ñể phát hiện và truy tố sự trốn thuế, các biện pháp xử lý vi
phạm luật thuế và hậu quả về chi phí mà DN sẽ phải gánh chịu.
3.2.4.2. Công tác hỗ trợ. Để công tác hỗ trợ người nộp thuế ñược
tốt cần thực hiện ñồng bộ các phương pháp sau:
- Hỗ trợ trực tiếp: ñây là hình thức hỗ trợ truyền thống, các ñối
tượng cần hỗ trợ gặp trực tiếp người có khả năng chuyên môn do cơ
quan thuế giao nhiệm vụ ñể hỏi và nghe hướng dẫn, trả lời các nội
dung mà mình cần biết.
- Hỗ trợ theo nhóm ñối tượng: ñây là hình thức mà cán bộ cần
giải thích hướng dẫn hoặc hỗ trợ cho nhóm ñối tượng có nhu cầu hỗ
trợ giống nhau.
- Hỗ trợ qua thư ñiện tử: ñây là hình thức hỗ trợ mà các ñối
tượng nộp thuế và cơ quan hỗ trợ về thuế giao dịch qua thư ñiện tử
của mạng máy tính ñiện tử.
- Hỗ trợ bằng hộp thư trả lời tự ñộng: theo cách này cơ quan
thuế tập hợp các nhu cầu hỗ trợ thường xuất hiện nhất ñể ghi âm sẵn
vào hộp thư thoại tự ñộng của bưu ñiện.
Như vậy, mỗi hình thức hỗ trợ trên có những ưu nhược ñiểm
nhất ñịnh, phù hợp với những ñiều kiện hoàn cảnh nhất ñịnh. Do ñó,
cần áp dụng hài hoà các hình thức hỗ trợ ñể phát huy các ưu ñiểm và
hạn chế các nhược ñiểm của chúng; ñồng thời, ưu tiên ñầu tư ñể áp
dụng các hình thức hỗ trợ hiện ñại như hỗ trợ qua thư ñiện tử và hộp
thư trả lời tự ñộng.
* Các ñiều kiện ñể công tác hỗ trợ về thuế ñạt hiệu quả:
- Trang bị ñầy ñủ các ñiều kiện về cơ sở vật chất cho công tác hỗ
trợ về thuế.
- Đào tạo một ñội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ về thuế có
năng lực, có tư cách ñạo ñức tốt và ñược ñãi ngộ thoả ñáng.
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- Tuyên truyền rộng rãi ñể các ñối tượng nộp thuế hiểu và sẵn
sàng sử dụng các dịch vụ hỗ trợ về thuế.
- Phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hỗ
trợ tài chính, hỗ trợ về thuế, các ñại lý thuế theo quy ñịnh của Luật
quản lý thuế.
3.2.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Để công tác
thanh tra, kiểm tra hiệu quả hơn cần chú trọng một số giải pháp
sau:
Một là, kiện toàn lại tổ chức bộ máy thanh tra, kiểm tra thuế.
Tăng cường cả về số lượng, chất lượng cán bộ trong lĩnh vực thanh
tra, kiểm tra và trở thành lực lượng chủ yếu của cơ quan thuế, sắp
xếp phân công lại cán bộ ở các ñội thuế ñể ưu tiên bố trí vào bộ
phận thanh tra, kiểm tra, tổ chức ñào tạo và ñào tạo lại cán bộ làm
công tác thanh tra thuế các kiến thức về nghiệp vụ, pháp lý, nguyên
tắc xử lý các sai phạm về thuế, về kỹ năng thanh tra, kiểm tra.
Hai là, ñổi mới phương pháp thanh tra, kiểm tra: Do số
lượng doanh nghiệp quản lý ngày càng nhiều vì vậy không thể thanh
tra, kiểm tra tất cả các doanh nghiệp, ñể công tác thanh tra, kiểm tra
ñúng ñối tượng cần phải ñánh giá doanh nghiệp theo ñộ rủi ro về
thuế làm căn cứ xác ñịnh ñối tượng cần thanh tra, kiểm tra, trong ñó
cần kết hợp nhiều tiêu thức ñể ñánh giá ñộ rủi ro về thuế của DN .
Đánh giá ñộ rủi ro về thuế của DN có thể dựa trên một số tiêu thức
sau: Căn cứ vào mức ñộ tuân thủ chính sách thuế, căn cứ tiểu sử
tuân thủ của DN, phân tích các yếu tố bất thường trong quá trình
kê khai thuế hàng tháng của DN ñể xác ñịnh ñối tượng thanh tra,
kiểm tra
Ba là, ñẩy mạnh thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành thuế
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
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Bốn là, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế với các cấp,
các ngành trong việc quản lý ñối tượng nộp thuế.
Năm là, nghiên cứu xây dựng hệ thống máy tính hỗ trợ
công tác thanh tra, kiểm tra.
3.2.6. Công tác thu nợ, cưỡng chế thuế, xử lý vi phạm về thuế và
giải quyết khiếu nại tố cáo
3.2.6.1. Thu nợ, cưỡng chế và xử lý vi phạm
- Xây dựng và thực thi các giải pháp cưỡng chế, thu nợ
và xử lý vi phạm thuế linh hoạt theo cấp ñộ chấp hành chính
sách thuế của doanh nghiệp trên ñịa bàn. Các giải pháp cưỡng
chế cần thực hiện từ cấp ñộ nhẹ nhất cho ñến cấp ñộ nặng hơn,
khi cần thiết cơ quan thuế có thể ñẩy cấp ñộ cưỡng chế lên cao
nhất:
+ Đối với các DN thuộc nhóm chấp hành chính sách thuế
tương ñối tốt, sự vi phạm luật thuế hoàn toàn có thể xảy ra như
nhầm lẫn trong kê khai thuế, vô tình trốn thuế, vì những lý do
khách quan mà chậm nộp tiền thuế. Xử lý vi phạm và cưỡng chế
chưa nên ñược sử dụng mà cơ quan thuế cần sử dụng các biện
pháp nhắc nhở, ñôn ñốc và hỗ trợ ñể DN hoàn thành nghĩa vụ.
+ Với nhóm DN thực hiện chưa tốt chính sách cưỡng chế
cần xem xét số lần vi phạm và lịch sử chấp hành chính sách, ñặc
ñiểm của DN, lý do, hoàn cảnh vi phạm, khó khăn, vướng mắc
dẫn ñến vi phạm ñể xác ñịnh ñúng hình thức xử lý vi phạm và
cưỡng chế nên sử dụng. Các hình thức xử lý vi phạm và cưỡng
chế là từ mức ñộ nhẹ như phạt cảnh cáo, nhắc nhở ñến các biện
pháp mạnh hơn như phạt tiền, cưỡng chế về tài sản.
+ Nhóm DN từ chối chấp hành chính sách trên ñịa bàn là
những DN thường chây ỳ không nộp tiền thuế, cố tình nộp chậm,
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vi phạm nhiều lần, thuộc nhóm ñối tượng khó thu. Các chính
sách cưỡng chế cần áp dụng biện pháp cưỡng chế mạnh, cứng
rắn ñể ñảm bảo thu hồi các khoản nợ thuế cho NSNN.
- Xây dựng và thực thi các giải pháp cưỡng chế thu nợ và
xử lý vi phạm về thuế cho các nhóm DN ở các loại hình quy mô
và thời gian hoạt ñộng khác nhau. Các DN quy mô nhỏ và mới
thành lập cần ñược xem xét ñặc ñiểm và hoàn cảnh khi áp dụng
các hình thức cưỡng chế và xử lý vi phạm. Các DN quy mô lớn,
thời gian hoạt ñộng lâu năm và sự chấp hành chính sách tốt
nhưng khi ñã không hợp tác với cơ quan thuế thì thường trốn
thuế rất tinh vi. Vì vậy cần xác ñịnh hành vi vi phạm là vô tình
hay cố ý ñẻ áp dụng các biện pháp cưỡng chế và xử lý phù hợp.
- Đa dạng hoá và linh hoạt các hình thức cưỡng chế, thu
nợ và xử lý vi phạm về thuế, tăng cường sự nhận thức của DN về
tính công bằng của các hình thức này.
3.2.6.2. Hoàn thiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Cơ
quan thuế các cấp cần tách hoạt ñộng xử lý khiếu nại tố cáo ra khỏi
trách nhiệm của thanh tra nội bộ và hình thành bộ phận chuyên môn
hoá xử lý khiếu nại tố cáo. Cụ thể hoá những hướng dẫn khiếu nại và
tố cáo về thuế và công bố công khai ñể người nộp thuế biết. Xây
dựng quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo và tổ chức bộ phận tiếp dân và
bố trí lịch tiếp dân phù hợp nhằm hạn chế việc khiếu nại, tố cáo của
người nộp thuế.
3.2.7. Công tác chống thất thu thuế
3.2.7.1. Chống thất thu về ñối tượng
Chi cục thuế cần phối hợp với cơ quan Cấp giấp phép ñăng
ký kinh doanh theo dõi quản lý tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt
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ñộng kinh doanh trên ñịa bàn ñể ñưa vào quản lý thu thuế nhất là tổ
chức, cá nhân mới ñăng ký kinh doanh.
3.2.7.2. Quản lý căn cứ tính thuế
- Quản lý cơ sở tính thuế: Xác ñịnh ñúng giá tính thuế (như
thuế GTGT và thuế TTĐB) và thu nhập chịu thuế (như thuế TNDN,
TNCN)
- Quản lý thuế suất: Để kiểm sóat việc xác ñịnh thuế suất
của người nộp thuế cần tăng cường kiểm tra: Hồ sơ khai thuế hàng
tháng của người nộp thuế, sổ sách kế tóan, các hồ sơ trong qua trình
hoạt ñộng kinh doanh: Hợp ñồng, thanh lý hợp ñồng, chứng từ nhập
kho, xuất kho ... Xác minh các ñơn vị bán hàng mua hàng khi có nghi
vấn.
3.2.7.3. Ban hành các quy chế quản lý ñối với một số lĩnh vực,
ngành nghề kinh doanh thường xuyên xảy ra thất thu thế
*Quy chế quản lý ñối với hoạt ñộng kinh doanh xăng dầu:
Phối hợp với Chi cục Đo lường chất lượng ban hành quy chế phối
hợp ñể kiểm soát sản lượng xăng dầu bán ra của các tổ chức, cá nhân
kinh doanh xăng dầu trên ñịa bàn bằng biện pháp niêm chì các cột
bơm xăng dầu.
*Quy chế quản lý ñối với hoạt ñộng xây dựng vãng lai: Để
quản lý thuế phát sinh ñối với hoạt ñộng này tham mưu cho UBND
huyện ban hành quy chế phối hợp giữa cơ quan thuế, kho bạc nhà
nước, các ngân hàng thương mại, và các chủ ñầu tư (Ban quản lý dự
án, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp) quản lý thu thuế
GTGT phát sinh ñối với các ñơn vị xây dựng ngoài tỉnh.
*Quy chế quản lý ñối với các ñơn vị khai thác tài nguyên:
Hoạt ñộng khai thác tài nguyên do Phòng tài nguyên môi trường và
UBND các xã, thị trấn quản lý theo phân cấp, vì vậy cần ban hành
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quy chế phối hợp ñể quản lý thu thuế ñối với hoạt ñộng này, khi
UBND huyện cấp quyết ñịnh khai thác tài nguyên thì yêu cầu Phòng
tài nguyên môi trường và UBND các xã, thị trấn cung cấp hồ sơ khai
thác cho Chi cục thuế theo dõi.
*Quy chế quản quản lý ñối với hoạt ñộng kinh doanh vận
tải:
- Đối với hoạt ñộng kinh doanh vận tải của hộ cá thể nộp
thuế khóan, thông thường các hộ này không chịu kê khai, nộp thuế vì
vậy ñể quản lý ñược số thuế phải nộp phải phối hợp với các cơ quan
chức năng như công an, ñăng kiểm ñể tăng cường công tác thu.
- Đối với hoạt ñộng kinh doanh vận tải của các doanh
nghiệp và hộ nộp thuế theo kê khai, yêu cầu ñơn vị lập ñịnh mức
xăng dầu theo ñịnh mức chung của Nhà nước, từ ñó quy ngược ñựơc
doanh thu thực tế và ñối chiếu với số liệu kê khai của ñơn vị, ñể truy
thu số thuế còn thiếu.
*Đối với hoạt ñộng kinh doanh lưu trú:
Quản lý về số lượng khách, phối hợp với công an trong
quá trình kiểm tra thủ tục của khách lưu trú ñồng thời quy ñịnh các
chủ cơ sở kinh doanh lập sơ ñồ phòng ñể quản lý số lượng khách
phát sinh ñể ñối chiếu với số liệu kê khai của ñơn vị. Quản lý về giá
phòng, cần phải ban hành khung giá sàn theo tiêu chuẩn từng loại
phòng khác nhau trên ñịa bàn.
3.2.8. Giải pháp về cải cách thủ tục hành chính
3.2.8.1. Cải cách hành chính thông qua bộ phận một cửa
Cải tiến bộ phận một cửa hiện có do Đội tuyên truyền hỗ
trợ người nộp thuế ñảm nhận thành bộ phận một cửa do bốn ñội theo
chức năng ñã phân công thực hiện.
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3.2.8.2. Cải cách về biện pháp hành thu: Tăng cường công tác
ủy nhiệm thu thuế ñối với các hộ kinh doanh nộp thuế khóan cho
UBND các xã, thị trấn. Phối hợp với Kho bạc nhà nước mở
nhiều ñiểm thu tiền thuế ở các ñịa bàn khác nhau trên ñịa bàn ñể
người nộp thuế thuận tiện trong việc nộp thuế. Liên kết với các
Ngân hàng thương mại ñể người nộp thuế thực hiện nộp thuế qua
ngân hàng. Đa dạng các hình thức nộp thuế vào ngân sách nhà
nước dựa trên sự phát triển của công nghệ như: nộp thuế qua thẻ
ATM, qua ñiện thoại di ñộng...
3.2.9. Một số giải pháp khác
3.2.9.1. Thực hiện tốt công tác lập dự tóan thu hàng năm: Lập dự
toán cần phải thực hiện dựa trên số thu phát sinh thực tế trong nhiều
năm qua ñồng thời áp dụng các phương pháp dự báo ñể thực hiện
một cách khoa học.
3.2.9.2. Tăng cường công tác phối kết hợp với các ngành
Tăng cường phối hợp với các cơ quan tài chính, kho bạc, cơ
quan ñăng ký kinh doanh ñể thường xuyên trao ñổi thông tin về tình
hình sản xuất kinh doanh của ñối tượng nộp thuế, tình hình nợ ñọng
thuế.Phối hợp với các cơ quan công an, kiểm soát ñể ủng hộ ngành
thuế chống lại các vi phạm lớn, kiên trì ñấu tranh chống trốn lậu
thuế. Phối hợp với Ngân hàng mở rộng diện mở tài khoản ñể việc
mua bán chủ yếu ñược thực hiện qua Ngân hàng, hạn chế hình thức
thông ñồng trốn thuế bằng tiền mặt.
3.2.9.3. Đẩy mạnh công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế
Cần ñẩy mạnh ñầu tư, trang bị và phát triển các chương trình
ứng dụng công nghệ tin học vào các khâu quản lý thuế.
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KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
1. Kiến nghị
* Đối với ngành thuế
- Công tác cán bộ
- Về chính sách thuế.
* Đối với nhà nước và các tổ chức có liên quan.
2. Kết luận
Trong thời gian qua khu vực kinh tế NQD trên ñịa bàn
huyện Núi Thành phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, bên cạnh
quá trình phát triển thì việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN của các
cơ sở thuộc khu vực kinh tế NQD chưa sát ñúng với tình hình hoạt
ñộng, hiện tượng thất thu thuế còn nhiều. Cho nên tăng cường và
hoàn thiện quản lý thu thuế ở khu vực KTNQD là ñiều cần thiết
trong tiến trình cải cách thuế hiện nay.
Với ñề tài ñược nghiên cứu “Các giải pháp quản lý thuế
ñối với khu vực kinh tế Ngoài quốc doanh trên ñịa bàn huyện Núi
Thành” ñã ñi sau nghiên cứu và giải quyết ñược những vấn ñề sau:
- Hệ thống hoá một số vấn ñề lý luận về thuế và vấn ñề
quản lý thuế ñối với khu vực kinh tế NQD.
- Phân tích thực trạng công tác quản lý thu thuế NQD trên
ñịa bàn trong những năm gần ñây, nhất là từ khi thực hiện Luật
quản lý thuế.
- Luận văn ñã ñề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường
và hoàn thiện công tác quản lý thu thuế NQD nhằm hạn chế sự
thất thu về thuế trên ñịa bàn tỉnh trong thời gian tới.

