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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:

Về công tác quản lý thuế, trọng tâm của cải cách thuế bước hai là
pháp chế hóa đầy đủ, toàn diện hoạt động quản lý thuế. Dân chủ hoá
việc kê khai tính thuế, nộp thuế tiến tới các đối tượng nộp thuế tự kê

khai, tự tính thuế, nộp thuế; nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm
pháp lý của các đối tượng nộp thuế. Phát huy cao vai trò kiểm tra,
thanh tra của ngành thuế.

Doanh nghiệp là một trong những đối tượng nộp thuế chủ lực, là
lực lượng tạo ra nguồn thu cơ bản của ngân sách nhà nước, với các

loại thuế đa dạng, tính chất phức tạp. Do đó vai trò, vị trí của công tác
kiểm tra thuế trong nội dung quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngày

càng được tăng cường.
Tại Chi cục Thuế TP. Kontum trong những năm qua, công tác

kiểm tra thuế đối với Doanh nghiệp đã được coi trọng đúng với vai
trò, vị trí của nó. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn
còn những vấn đề tồn tại, hạn chế, những điểm bất cập cần phải được
khắc phục, hoàn thiện. Mặt khác, việc nghiên cứu về đề tài này tại Chi

cục Thuế TP Kontum vẫn chưa được tiến hành. Vì vậy, học viên đã

mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với
Doanh nghiệp tại Chi cục Thuế TP Kontum” làm đề tài luận văn tốt
nghiệp của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với
DN tại Chi cục Thuế TP Kontum , chỉ ra nguyên nhân của hạn chế
trong công tác kiểm tra thuế đối với DN, và đề xuất các giải pháp
nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với DN tại Chi cục Thuế
TP Kontum.
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu những vấn đề

lý luận liên quan đến công tác kiểm tra thuế đối với DN và thực tiễn
công tác kiểm tra thuế đối với DN tại Chi cục Thuế TP Kontum

3.2. Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu về công tác
kiểm tra thuế đối với DN hoạt động theo luật doanh nghiệp mà không

nghiên cứu đối với hộ và cá nhân kinh doanh.

4.Phương pháp nghiên cứu:

Luận văn lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng làm cơ sở phương
pháp luận. Sử dụng kết hợp các phương pháp cụ thể như: khái quát
hóa; hệ thống hóa; phân tích và tổng hợp; quy nạp và diễn dịch; đối
chiếu, so sánh; các phương pháp thống kê.

5. Câu hỏi nghiên cứu: Tập trung trả lời câu hỏi:
- Mục tiêu, yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kiểm tra thuế

đối với DN. Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra thuế
đối với DN.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Đóng góp về thực tiễn , đề xuất các giải pháp có thể ứng dụng tại
Chi cục Thuế TP Kontum, nhưng đối với những Chi cục có điều kiện
tương tự cũng có thể tham khảo được phần nào.

7. Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và tài liệu

tham khảo, gồm 3 chương:
- Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động kiểm tra thuế đối với DN

của cơ quan thuế
- Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra thuế tại đối với DN tại

Chi cục Thuế TP Kontum, Tỉnh Kontum

- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với

DN tại Chi cục Thuế TP Kontum, tỉnh Kontum

8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
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CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA THUẾ

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA CƠ QUAN THUẾ
1.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

1.1.1. Khái niệm và phân loại thuế
Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc của các cá nhân và tổ chức

cho Nhà nước theo những tiêu thức đã được xác định trước, không
phụ thuộc vào lợi ích cụ thể của người nộp, nhằm tài trợ cho các chi
tiêu của Nhà nước trong việc thực hiện các chức năng của mình.

Căn cứ theo tính chất điều tiết của thuế, thuế được chia thành 2

loại là thuế gián thu và thuế trực thu.
- Thuế gián thu là loại thuế gián tiếp thu vào người tiêu dùng

thông qua hành vi tiêu dùng hàng hoá của họ.
- Thuế trực thu là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập hoặc tài

sản của các pháp nhân, thể nhân;
Căn cứ theo đối tượng đánh thuế, thuế được chia thành các nhóm sau:
- Thuế GTGT, TTĐB, thuế XNK…
- Thuế đánh vào thu nhập như thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân.
- Thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp…

1.1.2. Các loại thuế đối với doanh nghiệp
a. Thuế TNDN: Thuế TNDN là một loại thuế trực thu, đánh trên

phần thu nhập chịu thuế của các cá nhân và tổ chức kinh doanh theo
luật định.

b. Thuế GTGT: Thuế GTGT là một sắc thuế gián thu do người
mua phải trả khi mua hàng hoá hay thụ hưởng dịch vụ tỷ lệ với GTGT

của mỗi khâu lưu thông hàng hoá dịch vụ.
c. Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế tiêu thụ đặc biệt là sắc thuế đánh vào việc tiêu dùng một số
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mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế theo quy định
của từng nước.

d. Thuế tài nguyên: Thuế tài nguyên là một khoản thu bắt buột
đối với các tổ chức và cá nhân có hoạt động khai thác những tài

nguyên thiên nhiên thuộc đối tượng chịu thuế theo luật định.

đ. Thuế xuất, nhập khẩu...

1.2. KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
1.2.1. Khái niệm kiểm tra thuế :Kiểm tra thuế là một trong

những nội dung của quản lý thuế.
Kiểm tra thuế là việc cơ quan Thuế tiến hành kiểm tra tính đầy

đủ, chính xác của các thông tin, tài liệu trong hồ sơ thuế nhằm đánh
giá sự tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế.

1.2.2. Các hình thức kiểm tra thuế đối với DN
Việc kiểm tra thuế có thể được tiến hành dưới nhiều hình thức đa

dạng. Có thể phân loại các hình thức này theo nhiều tiêu thức khác nhau:
a. Căn cứ vào tính chất kế hoạch của hoạt động kiểm tra
- Kiểm tra thuế theo chương trình, kế hoạch được tiến hành theo

chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.
- Kiểm tra thuế đột xuất được tiến hành khi phát hiện người nộp

thuế thuộc địa bàn quản lý có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế; theo

yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo....

b.  Căn cứ phạm vi kiểm tra thuế
* Kiểm tra thuế toàn diện: là hoạt động kiểm tra được tiến hành

trên tất cả các vấn đề có liên quan đến việc tuân thủ pháp luật thuế của
người nộp thuế. Như tất cả các sắc thuế; nhiều kỳ tính thuế....

* Kiểm tra hạn chế: Kiểm tra hạn chế là loại kiểm tra có giới hạn
về phạm vi và nội dung , như kiểm tra một hoặc một số sắc thuế; kiểm
tra một số chỉ tiêu nhất định....
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c .  Căn cứ trình tự thời gian
d.  Căn cứ vào  địa điểm tiến hành kiểm tra
* Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan quản lý thuế
* Kiểm tra thuế tại trụ sở của Doanh nghiệp
1.2.3. Nội dung công tác kiểm tra thuế của cơ quan thuế

a. Đối với kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế
- Kiểm tra tính chất đầy đủ, đúng đắn và kịp thời của việc ghi

chép phản ánh các chỉ tiêu trong Hồ sơ khai thuế.
Trường hợp phát hiện người nộp thuế không ghi chép, phản ánh

đầy đủ, đúng đắn và kịp thời các chỉ tiêu trong hồ sơ khai thuế, cán bộ
kiểm tra thuế phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan Thuế ra thông báo yêu

cầu  người nộp thuế bổ sung các chỉ tiêu chưa phản ánh hoặc phản ánh
sai trong hồ sơ khai thuế.

- Kiểm tra các căn cứ tính thuế để xác định số thuế phải nộp; số
tiền thuế được miễn, giảm; số tiền hoàn thuế... theo phương pháp đối
chiếu, so sánh:

- Kiểm tra, đối chiếu Báo cáo tình hình chấp hành việc in, phát
hành, quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ theo quy định.

b. Đối với kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế
Công tác kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế tập trung vào các

nội dung trọng tâm sau:
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ đầu ra, đầu vào; có

đối chiếu so sánh với số liệu trên Tờ khai, các quy định của pháp luật
thuế; Kiểm tra căn cứ xác định các chỉ tiêu liên quan đến từng loại
thuế mà DN phải nộp như:

+ Đối với thuế TNDN: Doanh thu tính thuế; Tổng thu nhập chịu
thuế; Chi phí được khấu trừ; …
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+ Đối với thuế GTGT: Căn cứ để tính thuế GTGT đầu ra, thuế
GTGT đầu vào; …

+ Đối với thuế Tài nguyên: sản lượng tài nguyên thương phẩm
khai thác; giá tính thuế đối với từng loại tài nguyên…

- Kiểm tra tình hình quản lý, phát hành và sử dụng hóa đơn đặt in;
- Kiểm tra số thuế được hoàn, được khấu trừ, được miễn, giảm

theo quy định.

- Kiểm tra tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế đối với DN đã giải thể.
1.2.4. Vai trò của kiểm tra thuế
- Vai trò bảo đảm sự tuân thủ các quy định pháp luật thuế từ phía

những người nộp thuế và cả phía cơ quan thuế cũng như công chức thuế.
- Vai trò tư vấn, hướng dẫn người nộp thuế nâng cao hiểu biết và

kỹ năng thực hiện tốt các yêu cầu của cơ quan thuế;
- Vai trò hoàn thiện chính sách, quy trình, thủ tục

1.2.5. Tiêu chí đánh giá hoạt động kiểm tra thuế
a. Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra về số lượng

- Tỷ lệ hoàn thành kiểm tra hồ sơ khai thuế so với số hồ sơ
khai thuế phải kiểm tra tại Trụ sở cơ quan Thuế

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch về kiểm tra thuế tại trụ sở người

nộp thuế
b. Kết quả phát hiện vi phạm và xử lý qua kiểm tra

* Đối với hoạt động kiểm tra tại cơ quan quản lý thuế
- Tỷ lệ hồ sơ khai thuế được chấp nhận

- Tỷ lệ hồ sơ khai thuế không được chấp nhận:

Trong đó:
+ Tỷ lệ hồ sơ khai thuế phải khai điều chỉnh, bố sung.

+ Tỷ lệ hồ sơ khai thuế đề nghị ấn định thuế
+ Tỷ lệ hồ sơ khai thuế đề nghị kiểm tra thuế tại trụ sở người
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nộp thuế
+ Tỉ lệ DN sai phạm về in, quản lý, phát hành, sử dụng và báo

cáo hóa đon đặt in.
*  Đối với hoạt động kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế
- Tỷ lệ đối tượng nộp thuế bị xử lý vi phạm so với tổng số người

nộp thuế được kiểm tra

- Tỷ lệ số thuế truy thu trên tổng số thu thuế
- Tỷ lệ số tiền phạt do phát hiện vi phạm qua kiểm tra

- Tỉ lệ số thuế huy động thêm và xử lý so với tổng số cuộc kiểm
tra đột xuất chông thất thu;

- Tỉ lệ DN sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp
pháp hóa đơn trên tổng số cuộc kiểm tra;

- Tỉ lệ số thuế thu hồi hoàn so với tổng số thuế đã hoàn theo hồ
sơ của DN

Ngoài ra, hoạt động kiểm tra thuế còn được đánh giá qua các tiêu

chí mang tính định tính sau:
- Tác động của hoạt động kiểm tra thuế trong việc nâng cao ý

thức tuân thủ pháp luật thuế của các Doanh nghiệp

- Thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động kiểm tra thuế
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KIỂM
TRA THUẾ

1.3.1. Các nhân tố bên ngoài cơ quan quan lý thuế
a. Môi trường kinh tế vĩ mô và môi trường kinh tế thuộc địa bàn

quản lý của cơ quan quản lý  thuế
b.  Môi trường pháp lý

c. Môi trường xã hội
d. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của các đối tượng nộp thuế
1.3.2. Các nhân tố nội tại cơ quan quản lý thuế
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a. Năng lực quản lý nội bộ của cơ quan quản lý thuế
b. Nguồn nhân lực
c. Khả năng ứng dụng công nghệ trong kiểm tra thuế

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ TP KONTUM, TỈNH
KONTUM

2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI CỤC THUẾ THÀNH

PHỐ KONTUM

2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thuế Kontum

Chi cục Thuế thành phố Kon Tum được thành lập theo Quyết định
số 342 TC/QĐ-TCCB ngày 08/9/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

......

2.1.2. Cơ cấu tổ chức
Chi cục Thuế Thành Phố Kon Tum, thuộc Cục Thuế tỉnh Kontum

được tổ chức thành 13 Đội thuế.
Hiện nay, tổng số CBCC Chi cục Thuế là 97 người, trong đó: biên

chế là 88 người và cán bộ hợp đồng là 9 người. Trong tổng biên chế,
có 01 Chi cục trưởng, 03 Phó Chi cục trưởng, 11 Đội trưởng, 02 Phó
Đội trưởng phụ trách và 07 Phó Đội trưởng

2.1.3. Đặc điểm về địa bàn quản lý thuế của Chi cục Thuế TP

Kontum

a. Đặc điểm về đối tượng nộp thuế
- Nhóm các DN nhỏ và vừa (khoảng 700) thuộc khu vực kinh tế tư nhân
- Hộ cá thể sản xuất kinh doanh (Khoảng 3.700)

- Các tổ chức chính trị, chính trị xã hội…(120 đơn vị)
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b. Đặc điểm về chính sách ưu đãi

- Được áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi
thành lập (thuế suất phổ thông là 25%) ;

- Được miễn 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50%
cho 9 năm tiếp theo.

2.1.4. Khái quát về kết quả thu thuế qua các năm
Năm 2009 vượt dự toán thu là 65,1%  dự toán pháp lệnh do

Tổng Cục Thuế phân bổ, và vượt 31,8% dự toán thu ngân sách Thành

phố do Hội đồng nhân dân thành phố giao. Năm 2010 vượt 62,6% dự
toán pháp lệnh, đạt 91% dự toán HĐND. Qua năm 2011, do tình hình

kinh tế khó khăn, tổng thu ngân sách thực hiện chỉ đạt 92% so với dự
toán pháp lệnh và 60% dự toán thu ngân sách TP do HĐND giao.

Tổng thu ngân sách cũng tăng trưởng nhanh qua các năm,
ngoại trừ năm 2011. Năm 2009, số thu ngân sách tăng 88,1% so với
năm 2008 và năm 2010 tăng 75% so với năm 2009. Tuy nhiên, năm
2011 chỉ đạt 78,1% năm 2010.
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI

CỤC THUẾ TP KONTUM, TỈNH KONTUM TRONG THỜI
GIAN QUA

2.2.1. Đặc điểm các DN thuộc địa bàn quản lý của Chi cục
Thuế TP Kontum

(Bảng 2.2. Số DN thuộc đối tượng quản lý thuế của Chi cục
Thuế TP Kontum tính đến 31/12/2011)

Tổng số DN thuộc đối tượng quản lý thuế của Chi cục là 678 tính

đến cuối tháng 12/2011. Trong số đó, xét về loại hình sở hữu thì

chiếm tỷ trọng nhiều nhất là Công ty TNHH (72,41%), kế đó là DN tư
nhân, chiếm 20,5%. Tổng số các DN thuộc loại hình khác là 48, chiếm
7,07%.
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Nếu phân loại các DN theo ngành nghề thì số DN hoạt động TM
– DV chiếm tỷ trọng cao nhất (48,52%), kế đến thuộc ngành xây dựng
(34,52%).

Kết quả thu thuế đối với DN từ 2009 – 2011 :

Bảng 2.4. Kết quả thu ngân sách đối với DN tại Chi cục
Thuế TP Kontum trong ba năm (2009 – 2011)

ĐVT:trđ,%
2009 2010 2011

Số

tiền

TT

(%)

Số

 tiền

TT

(%)

Số

tiền

TT

(%)

1. Tổng thu 46.229 100 61.235 100 58.404,8 100

Trong đó:

-Thuế GTGT 42.272 91,44 56.151 91,69 53.363,9 91,36

-Thuế TNDN 2.637 5,7 3.596 5,8 3.695,1 6,32

- Thuế TN 336 0,72 310 0,506 331,6 0,56

-Thuế TTĐB 106 0,22 91 0,14 37,3 0,06

- Thuế môn bài 587 1,26 701 0,11 799,5 1,36

- Khác 294 0,63 411 0,67 177,4 0,3

Nguồn: Báo cáo của Chi cục Thuế TP Kontum

-  Sắc thuế đóng góp nhiều nhất cho ngân sách là thuế GTGT. Cả
ba năm đều đạt tỷ trọng trên 91%.

- Thuế TNDN đóng góp một tỷ lệ khiêm tốn. Năm cao nhất chỉ
chiếm 6,32%. Điều này là do số DN được miễn, giảm thuế thu nhập
DN chiếm tỷ lệ khá cao.

- Thuế tiêu thụ đặc biệt chiếm tỷ lệ quá thấp chỉ 0,1%

2.2.2. Tổ chức công tác kiểm tra thuế đối với DN tại Chi cục
Thuế TP Kontum

a. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ phận kiểm tra
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thuế tại Chi cục Thuế TP Kontum

b. Tổ chức thực hiện quy trình kiểm tra thuế đối với DN tại Chi

cục Thuế TP Kontum

Hàng năm, Chi cục Thuế tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra thuế:
+ Đối với kiểm tra thuế tại trụ sở Chi cục Thuế: Tại Chi cục Thuế

TP Kontum, mục tiêu đặt ra là tất cả hồ sơ khai thuế đều phải được

kiểm tra.

+ Đối với kiểm tra thuế tại trụ sở DN: Kế hoạch hàng năm được lập
trước ngày 25/11 và gửi về Cục Thuế. Sau đó Cục Thuế xem xét, tổng
hợp toàn ngành và gửi về Tổng Cục Thuế phê duyệt trước ngày 20/12.

Sau khi kế hoạch đã được phê duyệt, tổ chức thực hiện kế hoạch
kiểm tra:

- Đối với việc kiểm tra tại trụ sở Chi cục Thuế:

+ Kiểm tra việc ghi chép phản ánh các chỉ tiêu trong hồ sơ khai
thuế xem việc ghi chép, phản ảnh đầy đủ không;  Kiểm tra các căn cứ
tính thuế để xác định số thuế phải nộp; số tiền thuế được miễn, giảm;
số tiền hoàn thuế; Kiểm tra tình hình in, phát hành, quản lý và sử dụng
hóa đơn đặt in.

...

- Đối với việc kiểm tra tại trụ sở DN:

+ Đối với trường hợp người nộp thuế không giải trình, bổ sung
thông tin, tài liệu theo thông báo của Chi cục Thuế;

+ Kiểm tra hoàn thuế .
.......

2.2.3. Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra thuế về số lượng

a. Tỷ lệ hoàn thành kiểm tra hồ sơ khai thuế so với số hồ sơ
khai thuế phải kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế
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Bảng 2.5. Tình hình hoàn thành kế hoạch kiểm tra tại

trụ sở Chi cục Thuế
Số lượng

Hồ sơ đã

nộp

Số lượng phải

kiểm tra theo

kế hoạch

Số lượng

đã kiểm

tra

Tỷ lệ %

hoàn thành

kế hoạch

Năm 2009 8112 1429 1429 100

Năm 2010 10020 3727 3727 100

Năm 2011 11560 11560 11507 99,51

(Nguồn: Báo cáo công tác kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế năm 2009-2011)

- Tỷ lệ số hồ sơ đã kiểm tra so với số lượng hồ sơ đã nộp

trong 2 năm 2009 và 2010 lần lượt là: 17,61% và 37,19%.

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kiểm tra trong hai năm 2009 –
2010 đều đạt 100%. Riêng năm 2011 gần đạt 100% (99,51%) với

số lượng hồ sơ khai thuế kiểm tra thực tế lên đến 11.507 hồ sơ,

tăng 210% so với năm 2010 và tăng 708% so với năm 2009 .

b. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch về kiểm tra thuế tại trụ sở
người nộp thuế

Bảng 2.6. Tình hình hoàn thành kế hoạch kiểm tra thuế tại trụ sở DN

Năm
Số DN kiểm tra

trong năm theo kế
hoạch được duyệt

Số DN thực tế
đã kiểm tra
trong năm

Tỷ lệ hoàn

thành kế
hoạch (%)

Năm 2009 28 40 142,8

Năm 2010 46 55 119,6

Năm 2011 84 103 122,6

(Nguồn: Báo cáo công tác kiểm tra thuế tại trụ sở DN  năm 2009-2011)
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2.2.4. Kết quả phát hiện vi phạm và xử lý qua kiểm tra

a. Đối với hoạt động kiểm tra tại cơ quan quản lý thuế
Bảng 2.7. Kết quả phát hiện vi phạm và xử lý qua kiểm

tra tại trụ sở Chi cục Thuế
Số HS khai

thuế được

chấp nhận

Số HS khai

thuế giải

trình,  khai

điều chỉnh, bổ

sung

Số HS khai

thuế đề nghị

ấn định thuế

Số HS khai

thuế đề nghị

kiểm tra tại

trụ sở DN

nộp thuếNăm

Tổng

số

TT

(%)

Tổng

số

TT

(%)

Tổng

số

TT

(%)

Tổng

số

TT

(%)

2009 1266 88,5 123 10,8 0 0 40 2,7

2010 3505 93,9 167 4,4 0 0 55 1,5

2011 10809 93,9 593 5,1 2 0,017 103 0,9

Nguồn: Báo cáo công tác kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế năm 2009-2011

- Về phát hiện các sai phạm trong in, quản lý, phát hành, sử dụng
và báo cáo hóa đơn đặt in theo chế độ mới về in, quản lý, phát hành,

sử dụng và báo cáo hóa đơn đặt in được áp dụng bắt buộc từ ngày

01/01/2011:

Tổng số DN 678; Số DN phải nộp báo cáo là 605; Số DN đã nộp
báo cáo và được kiểm tra là 586. Trong đó: chấp nhận 544 và yêu cầu
giải trình là 41; phát hiện 3 trường hợp vi phạm, xử phạt 82 triệu
đồng.

(Bảng 2.8. Kết quả phát hiện vi phạm và xử lý vi phạm về in,
quản lý, phát hành, sử dụng và báo cáo hóa đơn đặt in tại trụ sở Cơ
quan thuế)

b. Đối với hoạt động kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế
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Bảng 2.9. Kết quả phát hiện vi phạm và xử lý qua kiểm tra tại

trụ sở DN

2009 2010 2011

1. Số lượt DN kiểm tra trong năm (lượt) 40 55 103

2. Số DN bị xử lý (DN) 39 55 102

3. Tổng số tiền truy thu (tr.đ) 1193 1268,9 2897,8

4. Tổng số tiền phạt (tr.đ) 393,37 413,62 1062,5

5. Số thuế thu hồi hoàn (trong kiểm tra

hoàn thuế VAT) –tr.đ
32,51 44,72 347,13

Nguồn: Báo cáo công tác kiểm tra thuế tại trụ sở DN  năm 2009-2011

Tỷ lệ số DN qua kiểm tra bị phát hiện vi phạm pháp luật về thuế
và bị xử lý chiếm tỷ lệ rất cao. Năm 2009 tỷ lệ này là 97,5%, năm

2010 là 100%, năm 2011 là 99,03%.
Tổng số tiền truy thu và phạt vi phạm về thuế tăng cùng với số

DN được kiểm tra. Tuy nhiên, khi tính trung bình trên một DN bị xử
lý, thì năm 2010 có mức giảm khá mạnh (số thuế truy thu trung bình

một DN của năm này là 23,07 tr.đ; số tiền phạt trung bình của một DN

là 7,52 tr.đ); số liệu của hai năm 2009 và 2011 là xấp xỉ (Năm 2009

lần lượt là 30,6 tr.đ và 10,08 tr.đ; năm 2011 lần lượt là 28,4 tr.đ và
10,41 tr.đ).

Từ đầu năm 2011, kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế về
việc tuân thủ chế độ mới về hóa đơn phát hiện 4 DN sử dụng hóa đơn
bất hợp pháp, chiếm tỷ lệ 0,66% và 1 DN sử dụng bất hợp pháp hóa
đơn, chiếm tỷ lệ 0,16%. Tổng xử phạt 88 triệu đồng.

(Bảng 2.10. Kết quả phát hiện vi phạm và xử lý vi phạm về sử
dụng hóa đơn qua kiểm tra tại trụ sở DN)
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2.2.5. Tác động của hoạt động kiểm tra thuế trong việc nâng

cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của các Doanh nghiệp

2.2.6. Về thực hiện  cải cách hành chính trong hoạt động

kiểm tra thuế
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM
TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ TP KONTUM

2.3.1. Những mặt thành công

2.3.2. Những điểm hạn chế trong công tác kiểm tra thuế thời
gian qua và nguyên nhân của những hạn chế

a. Những điểm hạn chế
* Chất lượng kiểm tra hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế và kiểm

tra tại trụ sở DN dù đã được nâng cao qua các năm, nhưng vẫn còn

tồn tại một số vấn đề, chưa đạt được yêu cầu mong muốn. Cụ thể:
- Kỹ năng phân tích và nhận biết rủi ro trong công tác kiểm tra hồ

sơ thuế còn yếu. Chẳng hạn:
+ Về kiểm tra tờ khai thuế GTGT hàng tháng ít chú trọng đến vấn

đề đối chiếu với doanh thu kê khai thuế TNDN hàng quý, hay quyết

toán thuế TNDN năm. Việc phát hiện số thuế còn thiếu thường bị
chậm hoặc đôi khi không phát hiện, gây khó khăn trong theo dõi xử
lý, có khi một số trường hợp đã hết thời hiệu.

+ Một số mặt hàng kinh doanh thương mại như điện thoại, xe

máy,… chưa có biện pháp thích hợp nhằm phát hiện và yêu cầu kê

khai điều chỉnh bổ sung tăng giá;
+ Trong phân tích báo cáo tài chính năm, chưa phân tích được

một cách sâu sắc về thu nhập kế toán và thu nhập chịu thuế TNDN.

+ Việc khai thác chương trình quản lý thuế tại Chi cục Thuế vẫn

còn một số bất cập, năng lực phân tích của một số cán bộ kiểm tra vẫn

còn hạn chế.
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- Một số hồ sơ kiểm tra còn sơ sài, đối phó.

- Chưa thường xuyên đối chiếu và xác minh hóa đơn đầu vào, đầu ra, ..

- Một số yếu tố đầu vào, đôi khi chưa thật sự đầy đủ căn cứ hợp lý,

chưa được xác minh đầy đủ nguồn gốc hàng hóa tại các tỉnh thành khác.

- Quá trình kiểm tra tại Trụ sở DN, vì thời gian kiểm tra ngắn, do

đó nên rất thụ động trong việc làm rõ căn cứ tính thuế.

* Cách thức xử lý sau kiểm tra vẫn còn một số hạn chế:

- Các Thông báo yêu cầu giải trình Hồ sơ khai thuế chưa đưa các
chỉ số phân tích dọc, phân tích ngang

- Chưa thường xuyên ấn định thuế
- Chưa thường xuyêntiến hành kiểm tra đột xuất tại Trụ sở người

nộp thuế.

* Thời gian kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế dù đã được rút

ngắn nhưng vẫn bị kéo dài, bình quân trên 25 ngày/DN, dẫn đến tiến

độ thực hiện theo kế hoạch được duyệt chậm.

* Quá trình kiểm tra thường tập trung kiểm tra sắc thuế GTGT, ít

quan tâm đến các sắc thuế khác như Thuế tài nguyên, Thuế môi

trường,...

* Bình quân số thuế xử lý sau một cuộc kiểm tra còn thấp, chưa
phát huy tốt vai trò kiểm tra tăng nguồn thu NSNN.

b. Nguyên nhân của những hạn chế
* Nguyên nhân bên ngoài

- Vấn đề lợi dụng những kẻ hở trong chính sách ;

- Về cơ cấu ngành SXKD ;

- Về ý thức chấp hành Pháp luật thuế
* Nguyên nhân bên trong

Về phía các nguyên nhân thuộc về Chi cục Thuế TP Kontum có

thể khái quát thành 2 nguyên nhân chủ yếu:
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- Chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nguồn nhân lực cả về số
lượng lẫn chất lượng.

- Bất cập trong tổ chức khai thác các ứng dụng công nghệ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA

THUẾ ĐỐI VỚI DN TẠI CHI CỤC THUẾ TP KONTUM
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA

THUẾ ĐỐI VỚI DN TẠI CHI CỤC THUẾ TP KONTUM

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ
ĐỐI VỚI DN TẠI CHI CỤC THUẾ TP KONTUM

3.2.1. Bổ sung về số lượng và nâng cao chất lượng cán bộ
làm công tác kiểm tra thuế

Phấn đấu dần đến 2015 phải đạt 30%.

Đào tạo, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ
.....

3.2.2. Nâng cao chất lượng kiểm tra thuế
Xây dựng hệ thống dữ liệu, tổ chức hệ thống thu thập và kiểm

chứng thông tin.
Nâng cao kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chính DN; Về

phương pháp phân tích báo cáo tài chính, cần phải mô hình hóa việc
phân tích,; thường xuyên bổ sung vào kho tình huống để phổ biến, rút
kinh nghiệm...

Việc đối chiếu, so sánh dữ liệu nhằm phát hiện sai phạm có thể
thực hiện theo các hướng cơ bản sau:

- So sánh thường xuyên giữa các DN cùng ngành nghề cùng qui

mô kinh doanh.
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- Tổ chức tốt công tác đối chiếu và xác minh hóa đơn đầu vào,

đầu ra, nguồn gốc hàng hóa tại các tỉnh thành khác.

....

3.2.3. Áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong tất cả các
khâu của công tác kiểm tra thuế

Tăng cường và nâng cao chất lượng của phương pháp quản lý rủi
ro trong công tác kiểm tra thuế. tại Chi cục cần tiến hành những biện
pháp sau:

- Tập huấn kiến thức và kỹ năng
- Xây dựng và hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch và cách thức

lựa chọn các DN để kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trên cơ sở
phân tích và nhận diện rủi ro. Song song với công việc này, cần tiến hành

xây dựng hệ thống tiêu chí để phân tích, nhận dạng rủi . Trên cơ sở đó, cụ
thể hóa thành các tiêu thức phân loại DN theo mức độ rủi ro về thuế; vận
dụng các tiêu thức phân tích, đánh giá rủi ro kê khai thuế phục vụ cho
việc kiểm tra, rà soát thường xuyên hồ sơ khai thuế, hoàn thuế.

Để có cơ sở xây dựng hệ thống tiêu chí phân tích đánh giá, nhận
dạng rủi ro phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra thuế, Chi cục Thuế cần
triển khai các biện pháp cụ thể sau:

+ Tiến hành xác minh hóa đơn một số trường hợp có dấu hiệu xuất
hóa đơn với giá bán thấp, hóa đơn tấy sửa, hóa đơn hủy không đúng quy
định; xác minh thông tin về hóa đơn đặt in tại các nhà in; Phối hợp với
cơ quan Thuế tại một số tỉnh thành khác xác minh thông tin một số
trường hợp hàng hóa mua vào với số lượng lớn, hóa đơn có sêri nhảy
cóc,...

Biện pháp này giúp giảm thiểu rủi ro về sử dụng hóa đơn bất hợp
pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.
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+ Đối với mặt hàng điện máy, điện thoại, xe máy,... lựa chọn tiến
hành xác minh đầu ra tại một số thời điểm theo giá mua hàng hóa mà

người tiêu dùng cung cấp; Đối với nhà hàng tổ chức tiệc cưới, lễ hội
tiến hành yêu cầu các cơ sở kinh doanh in thiệp cung cấp thông tin về
người thuê dịch vụ đặt in.

Biện pháp này, giúp loại trừ rủi ro vì người mua hầu như không
lấy hóa đơn, không kiểm soát được doanh thu về hàng tiêu dùng bán

với giá cao, nhưng khi xuất hóa đơn để kê khai thuế thì với giá thấp;
khi kê khai thuế về hoạt động cung cấp dịch vụ tổ chức tiệc cưới, lễ
hội thì không kê khai.

+ Từ hệ thống Tờ khai thuế, nắm thông tin về người cung ứng
hàng hóa ở tại các tỉnh thành khác, yêu cầu cung cấp thông tin và xác

nhận giao dịch về hợp đồng, thanh lý hợp đồng kinh tế; đối chiếu công
nợ, đối chiếu phát sinh; thời hạn thanh toán và phương thức thanh
toán. Đồng thời, yêu cầu các Ngân hàng Thương mại cung cấp thông

tin các giao dịch thanh toán giữa DN với các nhà cung cấp nói trên.

Biện pháp này, giúp Chi cục Thuế loại trừ rủi ro về DN kinh
doanh để ngoài hệ thống sổ sách kế toán, dấu doanh thu và trốn thuế;
mặt khác loại trừ các trường hợp mua hàng hóa thanh toán bằng tiền
mặt nhưng vẫn kê khai khấu trừ thuế đầu vào(theo qui định: hàng hóa

mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng buột phải thanh toán qua ngân
hàng thì mới được khấu trừ thuế, được hoàn thuế).

+ Xây dựng hệ thống các tiêu chí dựa trên thông tin dữ liệu quy
chuẩn của các Sở, Ngành và thông tin tương xứng từ các DN tương
đương mang tính ổn định về các định mức tiêu hao vật tư, nguyên
nhiên vật liệu làm cơ sở để so sánh đánh giá mức độ hợp lý khi DN
quyết toán chi phí để xác định thuế TNDN, thuế Tài nguyên. Cụ thể:
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* Chi phí tiêu hao nhiên liệu của DN hoạt động vận tải; chi phí
tiêu hao nhiên liệu của DN hoạt động khai thác thuê , DN hoạt động
XDCB (tính trên 01 ca máy).

* Chi phí tiêu hao nhiên liệu, đồng thời liên quan đến xác định
thuế Tài nguyên đối với khối lượng khai thác tài nguyên, nguyên liệu
để sản xuất sản phẩm, như gạch ngói, cát,đá, sỏi.

* Chi phí lương, nhân công làm cơ sở xác định thuế TNDN.

+ Kiểm tra 100% các DN đã giải thể nhưng có số thuế phát sinh
lớn, còn nợ thuế . Xác minh rõ tình trạng nhân thân, tư cách pháp lý
liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ thuế trong thời gian hoạt động
và sau khi giải thể.

- Coi trọng công tác tổng kết kinh nghiệm về việc áp dụng các kỹ
thuật quản lý rủi ro .

- Nâng cao năng lực khai thác các ứng dụng trong chương trình

quản lý thuế tại Chi cục.

3.2.4. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn
Phối hợp các bên hữu quan như: Ngân hàng, Kho bạc, Kiểm toán,

Quản lý thị trường, Tài nguyên môi trường, Kế hoạch và đầu tư, thanh

tra, công an, toà án, ...

Để thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan hữu quan trên địa
bàn phục vụ công tác kiểm tra thuế đối với DN, về phía Chi cục Thuế
cần phải:

+ Tiến hành mô tả rõ ràng và đầy đủ các nội dung phối hợp với
từng cơ quan. Cụ thể:

* Đối với Sở KH&ĐT: Trao đổi thông tin giữa Chi cục Thuế và

Sở KH&.ĐT trong việc xác định thông tin sở hữu về tài sản, thông tin
về pháp nhân và các thành viên công ty,…

* Đối với Sở TN&MT: rà soát thông tin về mỏ, trữ lượng được
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phép khai thác, thời hạn khai thác ...

* Đối với cơ quan Đăng kiểm: liên quan phương tiện vận tải của
DN…

* Đối với cơ quan Công an: tích cực điều tra xác minh và xử lý
các DN có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng PL thuế * Với Tòa

án: xác định tình trạng phá sản của DN theo Luật phá sản đối với các
DN mất năng lực kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

* Đối với ngành Kho bạc: Phối hợp với cơ quan Kho bạc Nhà

nước, thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin về DN hoạt động xây
dựng cơ bản để tạm trích nộp trước 2% thuế GTGT trên tổng giá trị
công trình được thanh toán vào NSNN được kịp thời.

* Đối với các hoạt động phối hợp nhiều bên: Phối hợp thành lập
đoàn kiểm tra chống thất thu trong lĩnh vực khai thác tài nguyên

khoáng sản, bao gồm cơ quan: Thuế, Tài nguyên&Môi trường, Quản
lý thị trường, Chính quyền, và Công an.

+ Trên cơ sở đó, tiến hành bàn bạc, thỏa thuận và xây dựng kế
hoạch, quy chế phối hợp có tính nguyên tắc trong việc hỗ trợ, hợp tác
lẫn nhau…

3.2.5. Nâng cao ý thức và năng lực tuân thủ pháp luật về thuế
cho DN trên địa bàn

3.2.6. Tiếp tục cải cách hành chính, rút ngắn thời gian kiểm

tra, hoàn thiện khâu xử lý sau kiểm tra

3.3. KIẾN NGHỊ
3.3.1. Kiến nghị với Tổng Cục Thuế
- Tổng Cục Thuế cũng nên tham mưu sửa đổi quy định tăng thêm

thời gian cuộc kiểm tra.
3.3.2.  Kiến nghị với Cục Thuế tỉnh Kontum

- Bổ sung, tăng cường  nguồn nhân lực



22

- Nâng cấp thường xuyên ứng dụng trong chương trình quản lý
thuế, phục vụ có hiệu quả công tác kiểm tra thuế.

- Quan tâm đào tạo bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, vận dụng kinh
nghiệm từ công tác thanh tra thuế.

- Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn do Chi cục Thuế quản
lý, bổ sung kế hoach thanh tra tại các DN này. Qua đó, vừa có thời
gian phân tích nội dung kiểm tra sâu và kỹ hơn (thời gian thanh tra 30
ngày làm việc), vừa có điều kiện để cán bộ thuộc bộ phận kiểm tra Chi

cục Thuế cọ sát, nâng cao kỹ năng kiểm tra.
3.3.3. Kiến nghị với UBND thành phố Kon Tum
- Quan tâm chỉ đạo sát xao các ngành khi có đề nghị của Chi cục Thuế.

- Căn cứ các giải pháp của Chi cục Thuế đề xuất, mang tính lâu dài,

có văn bản cụ thể đề nghị các Sở, ngành liên quan quan tâm phối hợp xử
lý các tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng quản lý DN, chất lượng kiểm tra
thuế; đồng thời báo cáo UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo.

3.3.4. Kiến nghị các cơ quan hữu quan trong công tác phối hợp
- Cùng với Chi cục Thuế TP Kontum xây dựng Quy chế phối

hợp, cung cấp thông tin, xử lý nghiệp vụ giữa Chi cục Thuế với cơ
quan  mình; đặc biệt là Cơ quan Công an cần xây dựng Quy chế phối
hợp trong đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế.

- Cùng với Chi cục Thuế xây dựng chương trình, kế hoạch phối
hợp như đã đề xuất trong tiểu mục 3.2.4

- Quan tâm theo dõi, đôn đốc các hoạt động phối hợp theo
chương trình, kế hoạch đã hoạch định. Định kỳ 6 tháng và 01 năm, có
sơ kết, tổng kết, đánh giá và đưa ra các bài học kinh nghiệm trong
thực hiện quy chế phối hợp.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
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KẾT LUẬN

Công tác kiểm tra thuế là một nội dung của hoạt động quản lý

thuế. Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế là một vấn đề vừa có tính lý

luận vừa có tính thực tiễn và là một chủ đề nghiên cứu nhận được

nhiều sự quan tâm của nhiều người hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực

quản lý thuế cũng như các nhà nghiên cứu bên ngoài cơ quan thuế.

Đề tài luận văn “Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với
Doanh nghiệp tại Chi cục Thuế TP Kontum” được học viên lựa chọn,
qua quá trình nghiên cứu đã đạt được những kết quả nghiên cứu chủ
yếu sau:

- Hệ thống hóa, phân tích và tổng hợp những chủ đề liên quan

đến hoạt động kiểm tra thuế của cơ quan thuế đối với DN. Trong đó,
nội dung công tác kiểm tra thuế và tiêu chí đánh giá hoạt động kiểm
tra thuế cũng như phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động
kiểm tra thuế của cơ quan thuế đối với DN là trọng tâm nghiên cứu,
nhằm tạo cơ sở lý luận xuyên suốt của luận văn.

- Phân tích thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với DN tại Chi

cục Thuế TP Kontum trong những năm qua đồng thời tổng kết đánh
giá về những mặt thành công và những mặt hạn chế, phân tích nguyên

nhân của những hạn chế đó trong công tác kiểm tra thuế tại Chi cục
Thuế TP Konttum thời gian qua.

- Đề xuất hệ thống 6 giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra
thuế đối với DN tại Chi cục Thuế TP Kontum, tỉnh Kontum trong thời
gian tới. Nội dung cơ bản của các giải pháp đề xuất bao gồm: (1) Bổ
sung về số lượng và nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra

thuế; (2) Nâng cao chất lượng kiểm tra thuế; (3) Áp dụng phương
pháp quản lý rủi ro trong tất cả các khâu của công tác kiểm tra thuế;
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(4) Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn; (5)

Nâng cao ý thức và năng lực tuân thủ pháp luật về thuế cho DN trên

địa bàn ; (6) Tiếp tục cải cách hành chính, rút ngắn thời gian kiểm tra,

hoàn thiện khâu xử lý sau kiểm tra.

Để tạo các điều kiện thuận lợi cho việc triển khai sáu giải pháp

nói trên, luận văn cũng đã đề xuất một số các kiến nghị về những vấn

đề ngoài thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế TP Kontum. Đó là
các kiến nghị với Tổng Cục Thuế; với Cục Thuế tỉnh Kontum; với

UBND TP Kontum và với các cơ quan, ban ngành có quan hệ phối

hợp trong công tác kiểm tra thuế của Chi cục Thuế TP Kontum.


