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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thuế thu nhập doanh nghiệp, theo quan điểm của Thuế là 

một loại thuế trực thu, một khoản thu của Nhà nước, được xác định 

dựa trên thu nhập tính thuế, được chi phối bởi các chính sách thuế 

của Nhà nước. Trên quan điểm của doanh nghiệp thì thuế TNDN 

được xem là một khoản chi phí, được xây dựng dựa trên lợi nhuận 

kế toán trước thuế, được chi phối bởi Chuẩn mực kế toán, các chính 

sách và chế độ kế toán hiện hành. Tuy nhiên, do mục đích, chức 

năng của Thuế và kế toán khác nhau nên các quy định của chính 

sách thuế có sự khác biệt so với quy định của các chính sách kế 

toán. Điều này đã làm cho thu nhập tính thuế không đồng nhất với 

lợi nhuận kế toán. Vì thế, thuế TNDN trong kỳ được xác định theo 

chính sách thuế cũng sẽ có những chênh lệch so với thuế TNDN 

được xác định theo chính sách kế toán. Kế toán sẽ ứng xử thế nào 

với những chênh lệch này? 

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 - Thuế TNDN được Bộ 

Tài Chính ban hành theo Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ngày 

15/2/2005 và thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 hướng 

dẫn chi tiết các vấn đề như: cơ sở thuế TNDN, thuế TNDN hiện 

hành, thuế TNDN hoãn lại,…Chuẩn mực này là cơ sở để các DN 

hiểu và ứng xử phù hợp nhất đối với các chênh lệch phát sinh giữa số 

liệu ghi nhận theo chính sách kế toán do DN lựa chọn và số liện theo 

quy định của các chính sách thuế hiện hành. 

Mặc dù Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 - Thuế TNDN đã 

được ban hành cách đây rất nhiều năm nhưng khi vận dụng Chuẩn 

mực này vào trong thực tế các doanh nghiệp đã gặp không ít những 
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khó khăn, vướng mắc trong vấn đề hiểu và vận dụng đúng theo nội 

dung quy định trong chuẩn mực. Từ đó, việc tìm hiểu thực trạng vận 

dụng chuẩn mực kế toán hiện nay nói chung và Chuẩn mực kế toán 

số 17 - Thuế TNDN nói riêng ở các doanh nghiệp là rất cần thiết để 

nhận diện những nguyên nhân của vấn đền, qua đó có định hướng 

phù hợp đưa Chuẩn mực đi vào thực tế nhằm tạo sự đơn giản, dễ 

hiểu cho những kế toán viên, cán bộ thuế khi giải quyết các vấn đề 

liên quan. 

Với suy nghĩ đó, tác giả xin chọn đề tài “Vận dụng Chuẩn mực 

kế toán số 17 - Thuế TNDN trong việc hoàn thiện kế toán thuế 

TNDN trong các DN sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” để 

nghiên cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến 

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 - Thuế TNDN. 

- Nghiên cứu thực trạng việc vận dụng Chuẩn mực kế toán 

Việt Nam số 17 - Thuế TNDN trong các DN sản xuất trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi. 

- Tìm hiểu các nhân tố liên quan ảnh hưởng đến việc vận dụng 

chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế TNDN. 

- Đề ra các giải pháp nhằm vận dụng tốt chuẩn mực kế toán số 

17 - Thuế TNDN ở các DN sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận và thực tiễn liên 

quan đến Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu 

đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
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4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng bảng câu hỏi để tiến hành điều tra các DN hoạt 

động trong các lĩnh vực sản xuất trong việc vận dụng Chuẩn mực kế 

toán số 17 - Thuế TNDN, sau đó xử lý số liệu bằng phần mền máy 

tính như Excel, SPSS 16.0 với các công cụ chính như thống kê tần 

suất, thống kê mô tả, phân tích anova…Từ đó đưa ra các kết luận và 

đề ra hướng giải quyết. 

5. Kết cấu của đề tài 

Đề tài có kết cấu bao gồm 03 chương 

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về việc vận dụng 

chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chương 2: Thực trạng vận dụng Chuẩn mực kế toán số 17 - 

Thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp sản xuất trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Chương 3: Hàm ý chính sách và kiến nghị 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, các DN 

trên thị trường ngày càng phải am hiểu các quy định, thông lệ quốc tế 

và yêu cầu về thông tin DN cung cấp cho các đối tượng liên quan 

phải ngày càng hoàn thiện, chính xác hơn trong đó có yêu cầu thông 

tin về thuế TNDN vì đây là khoản chi phí không nhỏ và rất nhạy cảm 

đối với các DN. Tính đến thời điểm hiện nay đã có một số đề tài, 

công trình khoa học nghiên cứu của các tác giả liên quan đến thuế 

TNDN như đề tài nghiên cứu cấp Bộ, một số luận văn thạc sỹ kinh tế 

và các bài báo khoa học nhưng trên những giác độ và lĩnh vực ứng 

dụng khác nhau như: 

Tác giả Nguyễn Tuấn Duy trong đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp Bộ năm 2006 với “Hoàn thiện kế toán thuế TNDN trong các DN 
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thương mại Việt Nam” đã nghiên cứu và phân tích kế toán thuế 

TNDN trong các DN thương mại Việt Nam. Trên cơ sở phân tích 

thực trạng kế toán thuế TNDN trong các DN thương mại, tác giả đã 

đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán thuế TNDN gắn với đặc thù 

hoạt động của các DN thương mại. 

Tác giả Nguyễn Lê Diễm Thúy trong luận văn thạc sỹ năm 

2006 “Kế toán thuế TNDN - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện” đã 

khái quát hóa thực trạng kế toán thuế TNDN trong một số loại hình 

DN tại Việt Nam như: Kế toán thuế TNDN đối với DN Nhà nước, kế 

toán thuế TNDN đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài, kế toán thuế 

TNDN đối với công ty cổ phần, kế toán thuế TNDN đối với DN tư 

nhân. Từ đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện kế 

toán thuế TNDN trong các DN Việt Nam. 

Tác giả Nguyễn Xuân Thắng trong luận văn thạc sỹ năm 2008 

“Chuẩn mực kế toán thuế TNDN - Khoảng cách giữa lý thuyết và 

thực tế” đã trình bày cơ sở lý luận về kế toán thuế TNDN, so sánh 

Chuẩn mực kế toán thuế TNDN Việt Nam với Chuẩn mực kế toán 

thuế TNDN quốc tế, việc áp dụng Chuẩn mực kế toán thuế ở một số 

quốc gia từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả đã 

phân tích việc thực hiện kế toán thuế TNDN trước và sau khi có 

Chuẩn mực kế toán thuế TNDN tại các DN TP. Hồ Chính Minh, rút 

ra những khó khăn và thuận lợi khi áp dụng Chuẩn mực. Từ đó đưa 

ra những giải pháp, kiến nghị để áp dụng Chuẩn mực kế toán thuế 

TNDN ở các DN thuận lợi hơn. 

Gần đây nhất là nghiên cứu của tác giả Bùi Thị Thùy Dung với 

đề tài thạc sỹ “Kế toán chi phí thuế TNDN ở các công ty xây lắp trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam”, tác giả đã nghiên cứu và phân tích cơ sở 

lý thuyết về thuế TNDN và kế toán chi phí thuế TNDN ở các công ty 
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xây lắp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở thực trạng công tác 

kế toán thuế TNDN ở các DN trong mẫu điều tra, tác giả đã đề xuất 

một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí thuế TNDN ở các 

công ty xây lắp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Kết quả của các nghiên cứu đã thực hiện liên quan đến kế toán 

thuế TNDN mới đề cập một cách khái quát về Chuẩn mực kế toán 

thuế TNDN của Việt Nam (VAS 17), thực trạng các DN trong quá 

trình vận dụng VAS 17 vào thực tiễn công tác kế toán thuế TNDN 

mà chưa hệ thống logic các vấn đề như: mức độ vận dụng VAS 17 

trong công tác kế toán thuế TNDN ở các DN hiện nay, các nhân tố 

ảnh hưởng đến việc vận dụng VAS vào thực tế công tác kế toán thuế 

TNDN. Đặc biệt các nghiên cứu đó chưa đề xuất một cách cụ thể các 

giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thuế TNDN trong các DN sản 

xuất trên địa bàn một tỉnh hay thành phố cụ thể nào. 

Trên cơ sở vận dụng kết quả nghiên cứu đó, tác giả tiếp tục 

nghiên cứu những khía cạnh mới và phạm vi nghiên cứu khác từ việc 

vận dụng chuẩn mực kế toán thuế TNDN để hoàn thiện kế toán thuế 

thu nhập ở các DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Như vậy, công 

trình nghiên cứu về việc vận dụng Chuẩn mực kế toán thuế TNDN 

trong việc hoàn thiện kế toán thuế thu nhập ở các DN sản xuất trên 

một địa bàn cụ thể là đề tài nghiên cứu có nhiều nội dung mới so với 

các nghiên cứu trước đây. 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 

VỀ VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17 - 
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

 

1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17 - 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Trước những năm 1986, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế 

tập trung bao cấp, các thành phần kinh tế chỉ có quốc doanh, tập thể 

và cá thể mà thành phần chủ đạo là thành phần kinh tế quốc doanh và 

không có các hoạt động thương mại buôn bán tự do trên thị trường. 

Trong giai đoạn này tất cả hàng hóa sản xuất ra được nộp cho Nhà 

nước và được phân phối lại nên các DN không phải nộp thuế TNDN. 

Vì vậy, Việt Nam không có một chuẩn mực kế toán riêng biệt cho 

thuế TNDN. 

Bên cạnh những cải cách, hệ thống kế toán của Việt Nam vẫn 

còn một số nhược điểm, bất cập. Do vậy, để tránh rắc rối các DN 

thường cố gắng hoàn thiện BCTC theo quy định của cơ quan thuế, có 

nghĩa DN xây dựng chính sách kế toán căn cứ vào Luật thuế, vô tình 

cơ quan Nhà nước lại can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

của DN, BCTC mất đi vai trò vốn có của nó là phục vụ sản xuất kinh 

doanh, giúp đưa ra những quyết định quản lý DN, mục đích chính 

bây giờ là phục vụ công tác báo cáo thuế. 

Từ những yêu cầu cấp thiết đó Bộ Tài Chính đã ban hành 

chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế TNDN theo Quyết định số 

12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 và thông tư số 20/2006/TT-BTC 

ngày 20/3/2006 hướng dẫn chi tiết các vấn đề như cơ sở thuế TNDN, 

thuế TNDN hiện hành, thuế TNDN hoãn lại,… Chuẩn mực này là cơ 
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sở để các DN hiểu và ứng xử phù hợp nhất đối với các chênh lệch 

phát sinh giữa số liệu ghi nhận theo chính sách kế toán do DN lựa 

chọn và số liệu theo quy định của các chính sách thuế hiện hành. 

1.2. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 

SỐ 17 - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP [1] 

1.3. NỘI DUNG VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17 - 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC KẾ 

TOÁN THUẾ THU NHẬP Ở CÁC DOANH NGHIỆP 

1.3.1. Cơ sở pháp lý của việc vận dụng chuẩn mực kế toán 

thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.3.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

a. Lợi nhuận kế toán 

Theo VAS 17 đoạn 03, lợi nhuận kế toán là lợi nhuận hoặc lỗ 

của một kỳ, trước khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, được xác định 

theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ quy định [1]. 

b. Thu nhập chịu thuế 

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu 

nhập chịu thuế trừ (-) thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được 

kết chuyển từ các năm trước theo quy định. 

 Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau: 

Thu nhập 

tính thuế 
= 

Thu nhập 

chịu thuế 
- 

Thu nhập được 

miễn thuế 
+ 

Các khoản lỗ được kết 

chuyển theo quy định 

Trong đó thu nhập chịu thuế được xác định như sau: 

 

Thu nhập 

chịu thuế 
= 

Doanh 

Thu - 
Chi phí 

được trừ + 
Các khoản 

thu nhập khác 
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Như vậy, thu nhập chịu thuế được xác định dựa trên doanh thu 

để tính thu nhập chịu thuế và các khoản thu nhập khác sau khi đã trừ 

các khoản chi phí được trừ. 

c. So sánh lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế 

* Nguyên tắc xác định 

* Chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế 

- Chênh lệch vĩnh viễn: Theo Chuẩn mực số 17, các khoản 

chênh lệch vĩnh viễn là chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu 

nhập chịu thuế phát sinh từ các khoản doanh thu, thu nhập khác, chi 

phí được ghi nhận vào lợi nhuận kế toán nhưng không được tính vào 

thu nhập, chi phí khi các định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 

nghiệp. 

- Chênh lệch tạm thời: là các khoản chênh lệch phát sinh do 

thời điểm ghi nhận các khoản doanh thu, thu nhập hay chi phí theo 

chính sách thuế và chính sách kế toán khác nhau. Các khoản chênh 

lệch tạm thời còn gọi là chênh lệch theo thời gian; và các khoản lỗ, 

ưu đãi thuế có thể thực hiện.  

1.3.3. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

a. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

Theo VAS 17, thuế thu nhập hoãn lại phải trả là thuế TNDN 

sẽ phải nộp trong tương lại tính trên các khoản chênh lệch tạm thời 

chịu thuế TNDN trong năm hiện hành.  

b. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

Theo VAS 17 đoạn 03, tài sản thuế thu nhập hoãn lại là thuế 

thu nhập doanh nghiệp sẽ được hoàn lại trong tương lai tính trên các 

khoản: 

-  Chênh lệch tạm thời được khấu trừ; 
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-  Giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của khoản lỗ 

tính thuế chưa sử dụng; và 

- Giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các 

khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng. 

1.3.4 Chính sách kế toán liên quan đến công tác kế toán 

thuế thu nhập doanh nghiệp 

a. Chính sách kế toán liên quan đến lợi nhuận kế toán 

* Ghi nhận doanh thu 

Doanh thu bán hàng là tổng giá trị các lợi ích kinh tế dooanh 

nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản 

xuất kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của DN, góp 

phần làm tăng vốn chủ sở hữu.  

* Ghi nhận chi phí 

Cơ sở của việc ghi nhận chi phí kế toán là các nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh trong kỳ phải có chứng từ gốc kèm theo. Chi phí được 

ghi nhận bao gồm các chi phí trực tiếp cấu thành nên sản phẩm và 

các chi phí khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh (chi phí 

bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp).  

b. Chính sách kế toán liên quan đến thu nhập chịu thuế 

* Doanh thu tính thuế 

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được thực hiện theo quy 

định chung tại điều 8 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 

14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật thuế TNDN.  

* Chi phí được khấu trừ thuế 

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là các khoản 

chi thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. 
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Việc xác định các khoản chi phí được trừ để tính thu nhập chịu thuế 

được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu tính thuế và 

được quy định tại Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 

18/06/2014 của Bộ Tài Chính. 

c. Chính sách kế toán liên quan đến phương pháp hạch toán 

trong công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

* Chính sách kế toán liên quan đến phương pháp hạch toán 

trong công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

- Chứng từ kế toán 

- Tài khoản kế toán 

- Cách ghi chép vào tài khoản  

* Chính sách kế toán liên quan đến phương pháp hạch toán 

trong công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

1.3.5. Công bố thông tin trên Báo cáo tài chính liên quan 

đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

a. Trình bày thuế TNDN trên Bảng cân đối kế toán 

BCĐKT là BCTC phản ánh một cách  khái quát và có hệ 

thống về tình hình tài sản, nợ phải trả, vố chủ sở hữu của DN tại một 

thời điểm nhất định. BCĐKT được lập trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ 

các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận.  

b. Trình bày thuế TNDN trên Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh 

BCKQKD là BCTC phản ánh các khoản doanh thu, thu nhập, 

chi phí và kết quả kinh doanh của DN trong một kỳ nhất định. Việc 

lập và trình bày BCKQKD cũng cần thuân thủ chặt chẽ các nguyên 

tắc kế toán chung được thừa nhận.  
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1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG 

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH 

NGHIỆP Ở CÁC DOANH NGHIỆP 

1.4.1. Qui mô của doanh nghiệp 

Các DN có qui mô DN khác nhau thì sẽ vận dụng chuẩn mực 

kế toán nói chung và chuẩn mực kế toán thuế TNDN nói riêng khác 

nhau trong công tác kế toán cũng như trong việc trình bày các thông 

tin kinh tế, tài chính liên quan trên báo cáo tài chính.  

1.4.2. Trình độ của nhân viên kế toán 

Trong thực tế nhiều kế toán viên chỉ vận dụng các chính sách 

kế toán theo thói quen, luôn dựa vào những quy định, chính sách, 

văn bản hướng dẫn mang tính chất cụ thể hóa từng nội dung, từng 

nghiệp vụ phát sinh trong quá trình hoạt động của DN, mà chưa vận 

dụng linh hoạt các nội dung mang tính chất “mở” trong chuẩn mực.  

1.4.3. Ảnh hưởng của thuế đối với công tác kế toán 

Theo nghiên cứu của PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên (2010) 

[7], đặc trưng ở các nền kinh tế chuyển đổi mà theo đó trong cơ chế 

kế hoạch hóa, công tác kế toán phục vụ chủ yếu cho việc quản lý nhà 

nước, trong đó có cơ quan thuế. Công việc ghi nhận và đo lường kế 

toán thường dựa trên cơ sở quy định của thuế, dẫn đến không có sự 

khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thuế. Nhận thức đó đã ăn sâu và 

tác động rất lớn vào hành vi của người làm kế toán, dù có những cải 

cách gần đây đã thay đổi tác động của thuế với kế toán. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Chuẩn mực kế toán thuế TNDN được xem là chìa khóa quan 

trọng trong việc giải quyết bài toán chênh lệch số liệu giữa cơ quan 

thuế và kế toán DN.Trong chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản 

về vận dụng chuẩn mực kế toán thuế TNDN, luận văn đã hệ thống 

hóa các vấn đề lý luận cơ bản về vận dụng chuẩn mực kế toán thuế 

TNDN trên nhiều khía cạnh như: sự cần thiết của chuẩn mực kế toán 

thuế TNDN, phạm vi điều chỉnh của chuẩn mực,nội dung vận dụng 

chuẩn mực kế toán thuế TNDN trong công tác kế toán thuế ở các DN 

và các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chuẩn mực kế toán này. 

Từ đó, việc nghiên cứu cơ sở lý luận về vận dụng chuẩn mực kế toán 

thuế TNDN, cung cấp những kiến thức chuyên sâu là rất cần thiết. 

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17  
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN  

TỈNH QUẢNG NGÃI 

2.1. ĐẶC ĐIỂM CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

2.2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Quy trình nghiên cứu 

Quy trình nghiên cứu được bắt đầu bằng việc chọn mẫu điều 

tra các DN sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Quy trình nghiên cứu được thể hiện cụ thể qua các bước sau: 

Bước 1: Chọn mẫu và thiết kế bảng câu hỏi 

Bước 2: Điều tra đối tượng thông qua bảng câu hỏi và phỏng 

vấn trực tiếp 
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Bước 3: Dựa vào số liệu thu thập từ bảng câu hỏi và kết quả 

phỏng vấn trực tiếp nhân viên kế toán tại các DN, dùng phần mền 

excel, phần mền SPSS 16.0 để xử lý dữ liệu qua các bước cụ thể sau: 

1. Mã hóa dữ liệu 

2. Nhập liệu 

3. Xử lý bằng phần mền SPSS 16.0 thông qua một số phương 

pháp phân tích: phương pháp thống kê tần suất, thống kê mô tả, phân 

tích anova 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu 

a. Chọn mẫu điều tra 

Tổng số các DN được chọn là 50  chiếm 16% so với số lượng 

DN sản xuất thực tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Số lượng bảng câu hỏi điều tra được phân phối đều cho các DN tại 

hai KCN này và các DN đang hoạt động trong thành phố. 

b. Thiết kế bảng câu hỏi 

c. Thu thập và xử lý số liệu 

Trên cơ sở số liệu thu thập được từ 50 DN được chọn mẫu 

ngẫu nhiên, tác giả sử dụng phần mềm máy tính như excel, SPSS 

16.0 để phân tích, thống kê kết quả để đưa ra kết luận về việc vận 

dụng chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế TNDN ở các DN sản xuất trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay. 

2.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN DỤNG CHUẨN 

MỰC KẾ TOÁN SỐ 17 - THUẾ TNDN TRONG CÁC DN SẢN 

XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

2.3.1. Kết quả nghiên cứu việc tìm hiểu chuẩn mực kế toán 

số 17 - Thuế TNDN trong các DN sản xuất trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Theo kết quả khảo sát ta thấy, trong số 50 DN chọn mẫu điều 
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tra có 48 DN đã biết và đã tìm hiểu về VAS 17 chiếm 96%, chỉ có 

một tỷ lệ nhỏ 4% là chưa tìm hiểu về chuẩn mực này. Kết quả này 

cho thấy đa số cộng đồng DN được điều tra trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi đều có sự quan tâm tìm hiểu các thông tin liên quan đến VAS 

17 và không có sự khác biệt nhiều giữa các DN có đặc thù khác nhau 

(loại hình DN, qui mô DN) trong việc tìm hiểu về chuẩn mực kế toán 

thuế TNDN. 

2.3.2. Kết quả nghiên cứu về việc vận dụng chuẩn mực kế 

toán số 17 - Thuế TNDN trong các DN sản xuất trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

a. Kết quả nghiên cứu về mức độ vận dụng chuẩn mực kế 

toán số 17 - Thuế TNDN trong các DN sản xuất trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Như vậy theo kết quả thu được của 48 DN thì có đến 95,83% 

DN vận dụng VAS 17 trong công tác kế toán thuế tại đơn vị. Tuy 

nhiên, các DN này vận dụng chuẩn mực ở mức độ hạn chế nhất. Từ 

kết quả khảo sát trên cho thấy việc vận dụng chuẩn mực kế toán thuế 

TNDN vào công tác kế toán thuế thu nhập tại các DN sản xuất trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn rất nhiều hạn chế.  

b. Kết quả nghiên cứu về thực trạng kế toán thuế TNDN 

trong các DN sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

b1. Thực trạng về tổ chức thu thập thông tin để xác định thuế 

TNDN trong các DN sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Thực tế kế toán thuế TNDN trong mỗi DN sản xuất trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi có đặc điểm riêng tùy thuộc vào ngành nghề, 

lĩnh vực hoạt động của từng DN. Tuy nhiên, nhìn chung kế toán ở 

các DN sử dụng các nguyên tắc kế toán chung để lập BCTC.  
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b2. Thực trạng về xác định và ghi nhận thuế TNDN hiện hành 

tại các DN sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

* Căn cứ xác định thuế TNDN hiện hành 

* Ghi nhận thuế TNDN hiện hành 

-  Ghi nhận doanh thu kế toán 

Thực tế tại các DN điều tra cho thấy thời điểm kế toán ghi nhận 

doanh thu kế toán ở đa số các DN là DN xuất hoá đơn bán hàng cho 

người mua hay nói cách khác DN ghi nhận doanh thu vào thời điểm 

lập hóa đơn, chiếm tỷ lệ 77,08% (37/48). Một số DN trong mẫu chọn 

thời điểm ghi nhận doanh thu kế toán là khi chuyển giao quyền sở hữu 

hàng hóa và có khả năng chắc chắn nhận được tiền, chiếm tỷ lệ 12,5% 

(6/48). 10,42% DN còn lại ghi nhận doanh thu khi nhận được  

- Ghi nhận doanh thu tính thuế 

Tất cả các DN trong mẫu điều tra (100%) từ các DN có quy 

mô hoạt động lớn đều ghi nhận thời điểm các DN xác định doanh thu 

để tính thu nhập chịu thuế là lúc DN xuất hóa đơn bán hàng cho 

người mua.  

* Ghi nhận chi phí 

- Ghi nhận chi phí kế toán 

- Ghi nhận chi phí khấu trừ thuế 

b3. Thực trạng về xác định và ghi nhận thuế TNDN hoãn lại 

tại các DN sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

* Về phân biệt chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn 

 Qua kết quả khảo sát bằng cách phỏng vấn trực tiếp kế toán 

viên tại các DN sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đại bộ phận 

DN (35/48 DN được khảo sát, chiếm 72,92%) vẫn chưa phân biệt 

được hai khoản chênh lệch này mặc dù Thông tư 20/2006/TT-BTC 

đã đề cập đến.  
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* Về xác định chênh lệch tạm thời, tài sản thuế TNDN hoãn 

lại và thuế TNDN hoãn lại phải trả 

Tại tất cả các DN trong mẫu điều tra điều không tiến hành xác 

định chênh lệch tạm thời khi kế toán thuế TNDN. Điều này cũng 

đồng nghĩa với việc các DN này không theo dõi, phản ánh tài sản 

thuế TNDN hoãn lại hay thuế TNDN hoãn lại phải trả mặc dù việc 

xác định các khoản mục này đã được hướng dẫn và đề cập trong 

Thông tư số 20/2006/TT-BTC. 

2.3.3. Công bố thông tin liên quan đến thuế TNDN trong 

các DN sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

a. Phản ánh thông tin liên quan đến thuế TNDN trên sổ kế 

toán 

Chi phí thuế thu nhập hiện hành 

Việc ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành được đại đa số các 

DN sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đúng chế độ kế 

toán và thông tư hướng dẫn do Bộ Tài Chính ban hành.  

Một số các DN không ghi nhận  thuế TNDN là một khoản chi 

phí thuế mà vẫn ghi giảm lợi nhuận chưa phân phối. Định kỳ hàng 

quý, DN ước tính và tạm nộp số thuế TNDN và ghi giảm lợi nhuận 

chưa phân phối 

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại 

Nếu như chi phí thuế TNDN hiện hành được hạch toán và xác 

định đầy đủ thì chi phí thuế thu nhập hoãn lại không được các DN 

quan tâm.  

b. Phản ảnh thông tin liên quan đến thuế TNDN trên Báo cáo 

tài chính 

c. Phản ảnh thông tin liên quan đến thuế TNDN trên Báo 

cáo thuế 
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2.4. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ 

TOÁN SỐ 17 - THUẾ TNDN TRONG CÁC DN SẢN XUẤT 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ CÁC NGUYÊN 

NHÂN ĐƯỢC TÌM THẤY 

2.4.1. Những ưu điểm 

2.4.2. Những khó khăn còn tồn tại 

a. Các kênh thông tin chính thống tìm hiểu về VAS 17 còn 

nhiều hạn chế 

Qua kết quả thống kê ở bảng 2.5 cho thấy kênh thông tin được 

cán bộ làm kế toán sử dụng nhiều nhất khi tìm hiểu về VAS 17 là 

kênh thông tin đại chúng mà chủ yếu là truy cập vào các trang web 

trên mạng internet, tỷ lệ này chiếm 100% (48/48), 27,1% (13/48) tìm 

hiểu VAS 17 từ việc Công ty cho đi tập huấn, kênh thu thập thông tin 

từ bạn bè, đồng nghiệp chiếm 45,8% (22/48), còn các kênh thông tin 

khác như mua tài liệu về tự tìm hiểu (10,4%) hay những cách khác 

(4,2%) chiếm tỷ lệ thấp. 

b. Trình độ đào tào của đội ngũ cán bộ làm kế toán tại các 

DN chưa đáp ứng yêu cầu 

Trong 50 DN được điều tra tỷ lệ cán bộ làm công tác kế toán 

trong các DN có trình độ cao (đại học, sau đại học) chỉ chiếm 40% so 

với tỷ lệ cán bộ làm công tác kế toán đạt trình độ cao đẳng, trung cấp 

(60%). Và trình độ của các cán bộ làm kế toán ở các DN có đặc thù 

khác nhau cũng có sự chênh lệch.  

c. Khó khăn trong việc vận dụng chuẩn mực kế toán thuế 

TNDN 

 Qua kết quả khảo sát tại các DN chọn mẫu và phỏng vấn trực 

tiếp kế toán viên tại các DN này nhằm đánh giá việc vận dụng chuẩn 
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mực kế toán số 17, kết quả cho thấy tỷ lệ mức độ khó chiếm nhiều 

hơn hẳn so với mức độ trung bình và dễ.  

d. Tổ chức bộ máy kế toán chưa đáp ứng được yêu cầu 

e. Nhận thức của DN về thuế thu nhập hoãn lại 

Theo kết quả phỏng vấn nhân viên kế toán tại các DN trong 

mẫu, khoảng 33% nhân viên kế toán cho rằng việc hạch toán chi phí 

thuế TNDN hoãn lại là không cần thiết; 67% nhân viên kế toán ở các 

DN cho rằng cần phải phản ánh chi phí thuế TNDN hoãn lại trên 

BCTC  

f. Thói quen cũ trong việc hạch toán thuế TNDN 

g. Ý thức của cán bộ làm kế toán và mức độ quan tâm của lãnh 

đạo DN 

h. Kế toán chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của pháp luật quản lý 

thuế 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 

Qua thực tế tại các DN được khảo sát trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi cho thấy hầu hết các DN đã quan tâm tìm hiểu về chuẩn mực kế 

toán thuế TNDN. Tuy nhiên mức độ vận dụng chuẩn mực này trong 

thực tế công tác kế toán thuế thu nhập tại các DN còn rất nhiều hạn 

chế. Hầu như việc ghi nhận doanh thu, chi phí ở các DN theo mục 

tiêu thuế nhiều hơn theo mục tiêu kế toán. 

 Qua tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán chi 

phí thuế TNDN, ta có thể thấy có sự tương đồng giữa kế toán và luật 

thuế hiện hành làm rút ngắn các khoản chênh lệch. Ngoài ra do sự 

thiếu đồng bộ, khó hiểu của chuẩn mực dẫn đến DN khó vận dụng.  
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CHƯƠNG 3 

HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 

 

3.1. GIẢI PHÁP NÂNG CAO VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

KẾ TOÁN THUẾ TNDN TRONG CÁC DN SẢN XUẤT TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

3.1.1. Các giải pháp liên quan đến cơ quan Nhà nước 

a. Về phía cơ quan thuế 

* Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và cung cấp 

dịch vụ hỗ trợ đối tượng nộp thuế 

* Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ 

* Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ thuế 

* Thực hiện thí điểm việc vận dụng VAS 17 để làm kiểu mẫu 

b. Về phía Bộ Tài Chính 

* Hoàn thiện chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

* Hoàn thiện chế độ kế toán về thuế thu nhập doanh nghiệp 

3.1.2. Các giải pháp liên quan đến doanh nghiệp 

a. Xác định đúng chi phí hợp lý 

Về chứng từ kế toán 

Theo quy định tại điều 9 Luật thuế TNDN số 14/2008 mới được 

sửa đổi theo Luật 32/2013; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 32/2013, theo đó tất cả 

các khoản chi có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, 

có đủ chứng từ, hoá đơn hợp pháp thì đều được tính vào chi phí trước 

khi tính thuế TNDN.  

Về luân chuyển chứng từ 

Về quản lý chi phí hội họp, tiếp khách 
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Về chi phí sản xuất chung 

b. Ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp và bộ 

phận kế toán trong công tác kế toán chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

* Trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp 

* Trách nhiệm của bộ phận kế toán  

Bộ phận kế toán phải thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc 

phản ánh đúng, kịp thời tình hình tài chính của đơn vị, các báo cáo 

được lập ra có chất lượng cung cấp thông tin tốt nhất. Ngoài ra, kế 

toán tham mưu cho lãnh đạo DN trong các vấn đề kiểm soát chi phí, 

góp phần quan trọng trong công tác xây dựng dự toán, kế hoạch của 

DN.  

* Trách nhiệm của bộ phận thuế 

c. Xác định đúng cơ sở tính thuế của các khoản mực kế toán 

và nhận diện các khoản chênh lệch tạm thời trong kế toán chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp ở các doanh nghiệp sản xuất 

Thực trạng công tác kế toán chi phí thuế TNDN ở các DN sản 

xuất cho thấy có sự tương đồng rất lớn trong việc ghi nhận doanh 

thu, chi phí theo kế toán và thuế. Tuy nhiên việc ghi nhận doanh thu 

tính thuế và chi phí khấu trừ thuế tại các DN có nhiều điểm chưa 

đúng với quy định của Luật thuế hiện hành. Từ đó, việc xác định các 

khoản chênh lệch tạm thời giữa kế toán và thuế không đúng do các 

DN chưa xác định đúng cơ sở tính thuế của các khoản mục kế toán.  

d. Nâng cao trình độ của độ ngũ kế toán viên tại doanh 

nghiệp 

Thật vậy, qua kết quả điều tra được cho thấy một trong các 

yếu tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng VAS 17 trong công tác kế 

toán thuế TNDN là do trình độ của đội ngũ cán bộ làm kế toán tại 
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DN không cao. Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội 

ngũ cán bộ làm kế toán DN cần phải tạo điều kiện về thời gian, vật 

chất, khuyến kích họ đi học nâng cao trình độ, tham gia các lớp tập 

huấn, các lớp đào tạo ngắn hạn và cử đến các DN đã thực hiện tốt 

việc vận dụng các chuẩn mực kế toán nói chung và VAS 17 nói riêng 

để học hỏi kinh nghiệm, giao lưu về chuyên môn.  

e. Hoàn thiện bộ máy tổ chức kế toán tại các doanh nghiệp 

3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ 

THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 

3.2.1. Về chi phí hợp lý 

Chi phí hợp lý được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

có ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh, vì nó ảnh 

hưởng trực tiếp đến số thuế mà DN phải nộp vào ngân sách nhà 

nước. Mặc dù quy định về chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu 

thuế được mở rộng có tác dụng làm giảm nghĩa vụ thuế của DN. Tuy 

vậy theo quy định hiện hành vẫn còn có một số điểm chưa hợp lý, 

bộc lộ nhiều vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ. Cụ thể: 

- Về chi phí tiền lương, tiền công 

- Về chi phí quảng cáo, tiếp thị 

- Về chi tiền ăn giữa ca, chi phí trang phục 

- Về định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng 

lượng 

- Về các khoản chi phí khác 

3.2.2. Quy định về chuyển lỗ 

3.3. KIỂM SOÁT CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH 

NGHIỆP 

3.3.1. Kiểm soát tốt chứng từ kế toán 

Các DN cần lưu ý và kiểm soát tốt về mặt chứng từ trước khi 
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nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các chi phí mua ngoài đều phải có 

chứng từ hợp pháp, hợp lý kèm theo các phiếu chi có đầy đủ chữ ký 

duyệt và người thanh toán. Dựa trên các hướng dẫn chung, các DN 

phải tự xây dựng cho đơn vị mình một hệ thống biểu mẫu chứng từ 

kế toán phù hợp vừa đảm bảo các quy định về chứng từ vừa giúp 

kiểm soát tốt chi phí. 

3.3.2. Kiểm soát tốt chi phí không để vượt định mức 

Để kiểm soát tốt chi phí thuế TNDN, các DN phải có biện pháp 

nắm bắt tình hình thực hiện dự toán, định mức ở từng bộ phận, từng 

phân xưởng và có quy định rõ ràng về việc lập, luân chuyển các chứng 

từ kế toán nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý trong việc xác định chi phí hợp 

lý. Trong quá trình hoạt động, các DN cần phải thường xuyên kiểm 

tra, theo dõi tình hình thực hiện dự toán, định mức cả về số lượng và 

đơn giá thực hiện. 

3.4. KIẾN NGHỊ 

3.4.1. Các kiến nghị đối với VAS 17 dưới góc độ lý luận 

Giải quyết các mâu thuẫn giữa VAS 17 và Thông tư số 

20/2006/TT-BTC. Các mâu thuẫn gồm: 

- Cách tiếp cận của kế toán. 

- Phương pháp tính các khoản chênh lệch tạm thời. 

- Xác định các loại chênh lệch tạm thời. 

3.4.2. Chuẩn hóa và làm rõ những nội dung khó hiểu trong 

Chuẩn mực kế toán thuế TNDN trong thực tiễn ứng dụng Việt 

Nam 

Các định hướng hoàn thiện gồm: 

- Nên có phần giải thích chuẩn mực hơn là thông tư hướng dẫn 

chuẩn mực mang tính chất hướng dẫn định khoản kế toán. 
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- Các vấn đề công bố thông tin không chỉ là công bố bắt buộc 

mà còn là các hình thức công bố tự nguyện. 

- Không nên hạch toán thuế TNDN của các khoản chênh lệch 

tạm thời có giá trị nhỏ không ảnh hưởng đến chính sách kế toán. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Qua thực trạng cho thấy nhiều DN chưa phân biệt được chênh 

lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn, nhiều khoản mục chi phí ghi 

nhận chưa đúng với quy định của Luật thuế. Từ đó xảy ra chênh lệch 

giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế nhưng các DN chưa 

nhận diện được. Luận văn đã khắc phục vấn đề trên bằng việc xác 

định lại cơ sở tính thuế của các khoản mục kế toán và nhận diện các 

khoản chênh lệch tạm thời trong kế toán chi phí thuế thu nhập DN 

sản xuất. Luận văn đã đưa ra các giải pháp quản trị chi phí thuế 

TNDN thông qua việc kiểm soát tốt chứng từ kế toán và kiểm soát 

chi phí không để vượt định mức.Ngoài ra, luận văn còn đưa ra một 

số ý kiến nhằm hoàn thiện chuẩn mực kế toán thuế TNDN và hoàn 

thiện chính sách kế toán thuế nhằm giúp DN nâng cao hiệu quả trong 

công tác kế toán thuế tại đơn vị. 

 

KẾT LUẬN 
Thực tế công tác kế toán ở Việt Nam và các nước trên thế giới 

luôn tồn tại chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế. 

Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế TNDN ra đời đã giúp người đọc 

hiểu rõ hơn vì sao có sự chênh lệch và đưa ra phương pháp kế toán, 

trình bày trên báo cáo tài chính để đáp ứng thực tế này. Luận văn đã 

hệ thống hóa cơ sở lý luận về vận dụng chuẩn mực kế toán thuế 

TNDN, giúp người đọc có cái nhìn cụ thể hơn về chuẩn mực kế toán 



24 

thuế TNDN, so sánh lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế đồng 

thời chỉ rõ các khoản chênh lệch tạm thời, chênh lệch vĩnh viễn có 

thể phát sinh giữa kế toán và thuế, và đưa ra các chính sách kế toán 

liên quan đến công tác kế toán thuế tại các DN. 

Đề tài đã tìm hiểu, đánh giá mức độ tìm hiểu cũng như thực tế 

vận dụng chuẩn mực kế toán thuế TNDN trong công tác kế toán chi 

phí thuế thu nhập tại các DN sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Các vấn đề phát sinh trong việc tìm hiểu, vận dụng chuẩn mực, việc 

ghi nhận doanh thu, chi phí theo thuế và kế toán được minh họa bằng 

các trường hợp cụ thể. Thông qua các nghiên cứu phù hợp, luận văn 

đã xác định các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán thuế TNDN 

một cách rõ ràng. Luận văn đã đánh giá thực trạng phản ánh và cung 

cấp thông tin về chi phí thuế TNDN ở các DN sản xuất hiện nay. 

Luận văn đã đánh giá những ưu điểm, những khó khăn còn tồn 

tại trong công tác kế toán thuế TNDN ở các DN sản xuất từ đó đưa ra 

các giải pháp hoàn thiện phù hợp. Các giải pháp liên quan đến DN 

được trình bày rõ ràng, thiết thực giúp DN xác định đúng chi phí hợp 

lý, giảm thiểu các khoản chi phí thuế TNDN phát sinh do chứng từ 

kế toán không đảm bảo. Đồng thời, luận văn cũng đưa ra các giải 

pháp liên quan đên cơ quan chức năng nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

hơn cho DN khi tiếp cận các chuẩn mực kế toán nói chung và chuẩn 

mực kế toán thuế TNDN nói riêng, hiểu rõ, nắm chắc nội dung chuẩn 

mực sẽ giúp DN vận dụng chuẩn mực dễ dàng hơn. 

Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các DN phải 

tự hoàn thiện để tiết kiệm chi phí, trong đó có chi phí thuế TNDN để 

có thể cạnh tranh trên thị trường. Luận văn đã đưa ra các giải pháp 

giúp DN quản trị chi phí thuế TNDN thông qua việc kiểm soát tốt 

chứng từ kế toán và chi phí không để vượt định mức. 


