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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Chi cục Thuế huyện Hoà Vang thuộc Cục Thuế thành phố Đà 

Nẵng là đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác QLT 
trên địa bàn huyện Hoà Vang. Trong cơ cấu tổng số thu về thuế trên 
địa bàn huyện có vai trò rất quan trọng đối với việc hoàn thành dự toán 
thu NS hàng năm của Chi cục. 

 Trong những năm qua, mặc dù Chi cục đã có nhiều cố gắng nỗ 
lực để quản lý tốt nguồn thu, nhưng do tính chất đa dạng, phức tạp vốn 
có đối với HKD cá thể nên công tác quản lý thu thuế trên lĩnh vực này 
vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, chưa mang lại hiệu quả cao. 

Từ những vấn đề mang tính thực tiễn nói trên, tác giả đã chọn đề 
tài: “Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá 
thể trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” làm đề tài 
luận văn thạc sỹ kinh tế của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến công tác quản lý 

thu thuế đối với HKD cá thể;  
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế HKD cá 

thể trên địa bàn, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế đó; 
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu 

thuế HKD cá thể trên địa bàn huyện Hoà Vang trong thời gian tới. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu: là công tác quản lý thu thuế HKD cá 

thể của CCT huyện Hoà Vang trên địa bàn huyện.  
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về việc triển khai thực hiện 

04 chức năng QLT cơ bản theo mô hình quản lý theo chức năng hiện 
nay gồm: Chức năng tuyên truyền, hỗ trợ NNT; Chức năng quản lý kê 
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khai và kế toán thuế; Chức năng thanh tra, kiểm tra thuế; Chức năng 
quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Không đi sâu phân tích chính 
sách thu của từng sắc thuế cụ thể áp dụng đối với HKD. 

- Không gian nghiên cứu : Chi cục Thuế huyện Hòa Vang. 
- Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2009 đến năm 2012. 
4. Phương pháp nghiên cứu 
Vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, 

phương pháp trừu tượng hoá khoa học, kết hợp với các phương pháp 
thu thập thông tin, phương pháp phân tích, thống kê, so sánh tổng hợp 
và và kế thừa một cách có chọn lọc kết quả của các công trình nghiên 
cứu có liên quan đã được công bố trước đây. 

5. Bố cục đề tài 
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận văn có kết cấu 3 chương: 
Chương 1: Cơ sở lý luận của công tác QL thu thuế đối với HKD cá thể. 
Chương 2: Thực trạng công tác QL thu thuế HKD cá thể tại Chi 

cục Thuế huyện Hoà Vang. 
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác QL thu thuế 

HKD cá thể trên địa bàn huyện Hoà Vang. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ 

ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 
1.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ VÀ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 

1.1.1. Tổng quan về thuế 
a. Khái niệm về thuế 
Thuế là một hình thức đóng góp theo nghĩa vụ do luật định đối 

với các tổ chức kinh tế và mọi công dân, nhằm đáp ứng các nhu cầu 
chi tiêu của Nhà nước. Thuế không mang tính chất hoàn trả trực tiếp 
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cho người nộp và được sử dụng cho mục đích công cộng. 
b. Bản chất của thuế 
- Thuế là một khoản đóng góp mang tính bắt buộc.  
- Thuế là một hình thức chuyển giao thu nhập không mang tính 

chất hoàn trả trực tiếp cho người nộp.  
- Thuế là hình thức đóng góp được quy định trước. 
c. Chức năng của thuế 
- Chức năng phân phối và phân phối lại.  
- Chức năng điều tiết đối với nền kinh tế. 
d. Vai trò của thuế 
- Thuế là khoản thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước. 
- Thuế là công cụ quản lý điều tiết vĩ mô nền kinh tế của NN. 
- Thuế là công cụ  góp phần thực hiện công bằng xã hội. 
1.1.2. Tổng quan về hộ kinh doanh cá thể 
a. Khái niệm về hộ kinh doanh cá thể 
HKD cá thể là tất cả các hộ SXKD chưa đủ điều kiện thành lập 

DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, vận tải, 
khai thác tài nguyên, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh thương nghiệp, 
ăn uống, phục vụ sửa chữa và các dịch vụ khác có doanh số bán hàng 
theo qui định của BTC đối với từng ngành nghề cụ thể . 

b. Đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể 
- Đặc điểm về sở hữu:  
- Về qui mô SXKD, trình độ chuyên môn, quản lý.   
- Đặc điểm về số lượng lớn, đa dạng về đối tượng, hình thức, 

ngành nghề, địa bàn và thời gian hoạt động.  
- Đặc điểm về ý thức tuân thủ pháp luật thuế.  
c. Vai trò của HKD cá thể trong nền kinh tế 
- HKD góp phần tạo việc làm, sử dụng một lượng lớn số lao 
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động, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo 
- HKD huy động được một khối lượng lớn vốn nhàn rỗi trong 

dân, khai thác tiềm năng, sức sáng tạo trong sản xuất, thúc đẩy sản 
xuất phát triển.  

- HKD góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 
động ở nông thôn. 

- HKD tạo ra mạng lưới lưu thông hàng hóa đa dạng, rộng khắp 
về tận vùng sâu, vùng xa góp phần phát triển kinh tế địa phương.  

- Phát triển của HKD góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và 
tạo nguồn thu ổn định ngày càng tăng cho NSNN.  

1.1.3. Tổng quan về quản lý thu thuế đối với HKD cá thể 
a. Khái niệm về công tác quản lý thu thuế 
Quản lý thu thuế là hoạt động tổ chức, điều hành và giám sát của 

cơ quan thuế nhằm đảm bảo NNT chấp hành nghĩa vụ nộp thuế vào 
NSNN theo quy định của pháp luật về thuế. 

b. Nguyên tắc, mục tiêu quản lý thu thuế 
Ø Nguyên tắc: 
- Tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội đều có trách 

nhiệm tham gia quản lý thu thuế.  
- Việc quản lý thu thuế được thực hiện theo quy định của Luật 

quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  
- Việc quản lý thu thuế phải bảo đảm công khai, minh bạch, bình 

đẳng; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.  
Ø Mục tiêu: 
- Tập trung huy động đầy đủ và kịp thời các khoản thu cho 

NSNN dựa vào khai thác cơ sở thuế hiện tại và tìm kiếm, khuyến khích 
cơ sở thuế tiềm năng. 

- Phát huy tốt vai trò của công cụ thuế trong nền kinh tế thị 
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trường như vai trò ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo công bằng trong 
phân phối thu nhập, điều hòa các hoạt động SXKD. 

- Tăng cường sự tuân thủ thuế của DN một cách đầy đủ, kịp thời 
và tự nguyện theo các quy định của luật thuế. 

- Góp phần bảo đảm sự bình đẳng về nghĩa vụ thuế giữa các 
thành phần, loại hình kinh tế. 

c. Tổ chức bộ máy quản lý thu thuế đối với HKD cá thể 
Hiện nay, bộ máy quản lý thu thuế trên cả nước được tổ chức 

theo mô hình QLT theo chức năng. Theo đó, cơ cấu tổ chức của bộ 
máy QLT nói chung và quản lý thu thuế đối với HKD nói riêng bao 
gồm các bộ phận (Phòng và Đội) để thực hiện 04 chức năng QLT cơ 
bản. Ngoài ra, trong bộ máy QLT còn tổ chức thêm một số bộ phận để 
thực hiện việc quản lý nội bộ và một số sắc thuế đặc thù. 

d. Một số sắc thuế chủ yếu áp dụng trong khu vực KT NQD 
Thuế Môn bài; Thuế GTGT; Thuế TNCN; ... 

1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HKD CÁ THỂ 
1.2.1. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 
Công tác TTHT - NNT là các hoạt động thông tin, hướng dẫn 

của CQT để NNT hiểu biết đầy đủ các qui định về chính sách thuế, các 
thủ tục hành chính về thuế, đồng thời có những hoạt động cụ thể nhằm 
hỗ trợ cho NNT thực hiện các thủ tục hành chính về thuế.  

Hoạt động tuyên truyền gồm các nội dung: Tổ chức các hình thức 
tuyên truyền qua hệ thống tuyên giáo, qua tờ rơi, ấn phẩm, pano, áp phích, 
qua phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử… 

Hoạt động hỗ trợ NNT gồm các nội dung: Cung cấp thông tin và 
tài liệu, tổ chức tập huấn, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho NNT qua 
điện thoại hoặc trực tiếp tại CQT. Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục 
hành chính qua bộ phận  ”Một cửa”… 
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1.2.1. Quản lý các thủ tục hành chính thuế 
Quản lý kê khai và kế toán thuế là quá trình CQT quản lý và 

giúp cho NNT thực hiện các thủ tục hành chính thuế gồm các khâu: 
a. Đăng ký thuế là việc NNT thực hiện khai báo sự hiện diện 

của mình và nghĩa vụ phải nộp một (hoặc một số) loại thuế với CQT. 
NNT được cấp một MST để thực hiện quyền và nghĩa vụ về thuế. 

b. Kê khai thuế, ấn định thuế là việc NNT tự xác định số thuế 
phải nộp phát sinh trong kỳ khai thuế theo qui định của các Luật thuế. 
CQT xác định số thuế phải nộp và yêu cầu NNT chấp hành nộp thuế 
theo quyết định ấn định thuế của CQT. 

c. Nộp thuế là việc NNT thực hiện nộp tiền thuế vào NSNN 
(qua Kho bạc NN hoặc qua Ngân hàng) theo đúng thời hạn quy định. 

d. Giải quyết miễn, giảm, hoàn thuế, xoá nợ thuế, tiền phạt là 
việc CQT thực hiện hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, xoá nợ tiền thuế, 
tiền phạt cho NNT theo các qui định của pháp luật thuế. 

1.2.2. Giám sát việc tuân thủ pháp luật thuế 
a. Quản lý thông tin về HKD:Thông tin về người nộp thuế là cơ 

sở để cơ quan quản lý thuế thực hiện: Đánh giá tác động của chính 
sách thuế đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tăng trưởng 
kinh tế để xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện chính sách thuế, cơ chế 
quản lý thuế, ngăn ngừa các hành vi gian lận thuế. 

b. Kiểm tra thuế: Là hoạt động giám sát của CQT nhằm phát hiện 
ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật thuế. Theo mô hình tổ chức 
QLT theo chức năng, ở cấp CCT chỉ thực hiện chức năng kiểm tra.  

1.2.3. Tổ chức thực hiện các biện pháp chế tài 
a. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế 
Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế là quá trình CQT tổ chức và 

thực thi các biện pháp quản lý nhằm đôn đốc số tiền thuế NNT đã kê 
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khai nhưng chưa được nộp vào NSNN theo đúng thời hạn nộp thuế. 
Nội dung của công tác QLN&CCNT bao gồm: Theo dõi, phân 

tích số thuế nợ của NNT theo các yêu cầu quản lý; Xây dựng kế hoạch, 
biện pháp tổ chức thu nợ, cưỡng chế nợ thuế phù hợp; Đôn đốc, xử 
phạt nợ thuế theo qui định; Thực hiện CCNT đối với trường hợp NNT 
có những khoản nợ thuế trên 90 ngày chưa nộp vào NSNN. 

b. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế 
Cơ quan thuế tổ chức tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

HKD liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phân tích hồ sơ, 
kết quả xử lý có liên quan đến nội dung khiếu nại tố cáo; thu thập bằng 
chứng, tổ chức thẩm tra, phúc tra và có kế hoạch giải quyết, trả lời kết 
quả khiếu nại, tố cáo. Đây là những hoạt động của cơ quan thuế nhằm 
thỏa mãn yêu cầu của HKD. 
1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QL THU THUẾ HKD  

1.3.1. Chính sách, cơ chế và môi trường quản lý thu thuế 
-  Hệ thống chính sách thuế 
-  Cơ chế quản lý thu thuế 
-  Môi trường quản lý thuế 
1.3.2. Những nhân tố từ phía cơ quan quản lý thuế 
- Cơ sở vật chất của ngành thuế 
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác QL thu thuế 
- Năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ CC thuế 
1.3.3. Những nhân tố thuộc về HKD cá thể 
- Ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế 
- Phương thức thanh toán trong các hoạt động kinh tế 
1.3.4. Những nhân tố từ phía các cơ quan phối hợp 

1.4. MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ HKD 
1.4.1. Kinh nghiệm của Chi cục Thuế quận 1, TP HCM 
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1.4.2. Kinh nghiệm của cục Thuế tỉnh Nghệ An 
1.4.3. Bài học rút ra cho Chi cục Thuế huyện Hòa Vang 
- Thứ nhất, việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác 

quản lý thu thuế đối với HKD cá thể. 
- Thứ hai, hoàn thiện cơ chế thu - nộp tiền thuế từ HKD cá thể 

nhằm tạo thuận lợi cho NNT cũng như hạn chế những tiêu cực có thể 
nảy sinh trong khâu quản lý này.  

- Thứ ba, cần xây dựng và áp dụng một số cơ chế quản lý thu thuế 
đặc thù đối với HKD cá thể phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.  

CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ HKD CÁ THỂ  

TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HOÀ VANG 
2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI  

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

  
Hình 2.1: Cơ cấu kinh tế của huyện Hoà Vang năm 2012 
2.1.2. Tình hình kinh tế – xã hội trong những năm qua 

 
Hình 2.2: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế của huyện Hoà Vang 

Giai đoạn 2010 – 2012 

CƠ CẤU KINH TẾ HUYỆN NĂM 2012
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2.1.3. Khái quát về hộ kinh doanh cá thể 

Ngành nghề SX KD 2009 2010 2011 2012 

Ngành Công nghiệp - TTCN 779 735 549 717 
Ngành Thương mại - dịch vụ 3.032 3.278 4.038 4.205 
Ngành vận tải 248 356 447 432 
Ngành xây dựng 145 140 125 115 

TỔNG CỘNG 4.204 4.509 5.159 5.469 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Hòa Vang) 
HKD cá thể trên địa bàn huyện hoạt độngchủ yếu trên lĩnh vực 

thương mại, bán lẻ hàng hoá, dịch vụ chiếm khoảng 76,9%, tiếp theo là 
trên lĩnh vực sản xuất, công nghiệp - TTCNchiếm khoảng 13,1%, trên lĩnh 
vực vận tải chiếm khoảng 7,9%, và xây dựng chiếm 2,1%. Đây cũng là cơ 
cấu phổ biến của các địa phương trên địa TP Đà Nẵng  nói chung. 
2.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ THU THUẾ VÀ KẾT QUẢ 
THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN 

2.2.1. Một số nét khái quát về Chi cục Thuế  Hoà Vang 
2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Thuế Hòa Vang 
2.2.3. Quản lý nguồn nhân lực 

2.3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HKD CÁ 
THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HOÀ VANG 

2.3.1. Thực trạng quản lý các thủ tục hành chính thuế 
Quản lý các thủ tục hành chính thuế là quá trình CQT quản lý và 

giúp cho NNT thực hiện các thủ tục hành chính thuế gồm các khâu: 
a. Đăng ký thuế: Công tác ĐKT, cấp MST luôn được CCT tạo 

điều kiện giải quyết thuận lợi cho NNT qua cơ chế “Một cửa”. Thời gian 
giải quyết về  ĐKT đã được rút ngắn xuống còn 05 ngày. Thông qua việc 
quản lý ĐKT, CQT quản lý chặt chẽ hơn về tình hình hoạt động của ĐTNT. 

ò Mặt hạn chế: Ý thức tự giác chấp hành việc ĐKT của NNT 
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chưa cao;  về phía CQT chưa xây dựng được qui trình phối hợp với bộ 
phận cấp giấy phép ĐKKD cho HKD thuộc UBND huyện, chưa triển 
khai được việc ĐKT và cấp MST qua mạng. 

Bảng 2.3: Tình hình đăng ký thuế của HKD giai đoạn 2009-2012 
Năm/ HKD 2009 2010 2011 2012 

HKD đăng ký thuế 2.663 2.650 2.784 3.049 
HKD đăng ký kinh doanh 4.204 4.509 5.159 5.469 
Tỷ lệ HKD ĐKT/ĐKKD 63,33% 58,77% 53,96% 55,75% 

 (Nguồn: Niên giám thống kê huyện Hòa Vang) 
b. Quản lý kê khai, ấn định thuế 
Ø Quản lý kê khai thuế đối với HKD thực hiện SSKT nộp thuế 

theo phương pháp kê khai: 
Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là các HKD đã 

thực hiện đăng ký kinh doanh và được CQT cấp mã số thuế. Trong quá 
trình kinh doanh, những HKD này thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế 
toán, hóa đơn, chứng từ khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ. 
Bảng 2.4: Tình hình quản lý HKD nộp thuế theo kê khai năm 2012 

        Đơn vị tính: Triệu đồng 

Ngành 
nghề 

HKD trên địa bàn Hộ kê khai 
Hộ kê khai/ tổng 

số hộ KD(%) 
Số 
hộ 

Doanh thu Thuế 
Số 
hộ 

Doanh 
thu 

Thuế Số hộ 
Doanh 

thu 
Thuế 

Sản xuất 145 35.570,78 796,13 1 168,01 7,483 0,68 0,47 0,93 
Xây dựng 6 3.484,02 100,25 1 336,022 14,966 16,66 9,64 14,93 
Vận tải 45 5.958,65 96,40 2 2.122,25 20,17 4,44 35,61 20,92 
Thương 
nghiệp 

669 381.702,24 2.232,15 2 1.736,39 16,50 0,29 0,45 0,74 

Dịch vụ 132 20.011,33 482,87 3 2.893,97 27,50 2,27 14,46 5,69 
Tổng cộng 997 446.727,02 3.707,8 9 7.256,65 86,619 0,90 1,62 2,34 

(Nguồn: Chi cục Thuế huyện Hòa Vang) 
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HKD thực hiện được việc kê khai theo phương pháp này thường 
gian dối do cách giao dịch trên thực tế theo kiểu “thuận mua vừa bán”, 
không có hóa đơn chứng từ, nên làm thất thu cho NSNN một khoản 
không nhỏ. Vì vậy cách quản lý thu thuế đối với những trường hợp này 
phải chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khoán thông qua việc ấn 
định thuế.  

ØẤn định thuế đối với HKD nộp thuế theo phương pháp khoán 
thuế:  

HKD nộp thuế theo phương pháp khoán thuế là các HKD không 
có ĐKKD hoặc không phải ĐKKD, không ĐKT; không thực hiện chế 
độ SSKT, hóa đơn, chứng từ hoặc có mở SSKT, nhưng thực hiện 
không đúng chế độ kế toán. 

Trên địa bàn huyện, hầu hết HKD cá thể lựa chọn việc nộp 
thuế theo phương pháp khoán với tỉ lệ 99,1%, chỉ có 0,9 % HKD 
nộp thuế theo phương pháp kê khai (Thể hiện qua bảng 2.4). 

ò Mặt hạn chế: Qui định về cơ sở ấn định thuế đối với HKD 
khó áp dụng trong thực tế; Việc ấn định thuế đối với HKD chưa sát 
thực tế, sự phối hợp của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường chưa cao. 

c. Quản lý việc nộp thuế: CQT đã tạo điều kiện thuận lợi để 
NNT có thể nộp thuế vào NSNN bằng nhiều hình thức, tại nhiều địa 
điểm khác nhau. Qua đó, đã tiết kiệm được thời gian, chi phí cho 
NNT. 

ò Mặt hạn chế: Ý thức tự giác chấp hành của NNT chưa cao; 
Mức xử phạt nộp chậm theo qui định của Luật QLT (0,05%/ngày) còn 
quá thấp, chưa đủ để răn đe. Hiệu quả của việc quản lý nộp thuế đối 
với HKD qua UNT chưa cao, dễ xảy ra tiêu cực. 

d.Giải quyết miễn, giảm, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt: 
Hoàn thuế: Việc giải quyết hoàn thuế đã được cải tiến với thủ 
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tục đơn giản hơn. Việc hoàn thuế được thực hiện theo qui trình chặt 
chẽ và được giải quyết kịp thời, đúng thời gian qui định của Luật. 

ò Mặt hạn chế: Việc kiểm tra, giám sát của CQT gặp trở ngại 
do cơ sở dữ liệu tập trung về NNT chưa đầy đủ; CC thuế giải quyết 
còn để xảy ra sai sót; Hồ sơ hoàn vẫn còn phức tạp, trùng lắp. 

Miễn giảm thuế: Thủ tục, hồ sơ miễn giảm thuế được công khai 
rõ ràng tại bộ phận “Một cửa” của CCT và các Đội thuế liên xã. Thời 
gian giải quyết về miễn, giảm thuế được đảm bảo theo qui định. 

ò Mặt hạn chế: Trách nhiệm, năng lực kiểm tra, phát hiện các 
trường hợp gian lận của NNT qua miễn giảm của CC thuế trực tiếp 
quản lý chưa cao. Tình trạng HKD trốn thuế qua việc xin tạm nghỉ KD, 
nhưng vẫn hoạt động bình thường xảy ra phổ biến.  

Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt: Trong giai đoạn 2009-2012, CCT 
chưa thực hiện được công tác xoá nợ, phạt cho những đối tượng thuộc 
diện xoá nợ, phạt. Lý do chủ yếu là các thủ tục về xoá nợ thuế, tiền 
phạt trong Luật QLT còn quá chặt chẽ, rất khó triển khai thực hiện 
trong thực tế và NNT chưa tự giác thực hiện theo qui định.  

2.3.2. Thực trạng giám sát việc tuân thủ pháp luật thuế 
a. Quản lý thông tin về HKD cá thể 
b. Công tác kiểm tra thuế đối với HKD cá thể 
Thanh tra, kiểm tra thuế là hoạt động giám sát của CQT nhằm 

phát hiện ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật thuế. Theo mô hình 
tổ chức QLT theo chức năng, ở cấp CCT chỉ thực hiện chức năng 
Kiểm tra. Kiểm tra thuế được thực hiện dưới hai hình thức: 

Ø Kiểm tra hồ sơ khai thuế đối với HKD nộp thuế theo kê khai: 
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Bảng 2.7: Kết quả kiểm tra HKD cá thể giai đoạn 2010-2012 
Đơn vị tính: Triệu đồng. 

TT Nội dung kiểm tra 2010 2011 2012 
I Kiểm tra hồ sơ khai thuế của HKD    
1 Số lượt hồ sơ khai thuế phải kiểm tra 255 204 153 
2 Số lượt hồ sơ khai thuế đã kiểm tra 255 204 153 
3 Tỉ lệ kiểm tra trên hồ sơ 100% 100% 100% 
4 Số thuế điều chỉnh sau kiểm tra (tr đ) 11 32 20 
II Kiểm tra hộ nghỉ, tạm nghỉ KD    
1 Số lượt hộ nghỉ, tạm nghỉ đã kiểm tra 460 357 227 
2 Số lượt hộ nghỉ, tạm nghỉ đã kiểm tra 275 142 98 
3 Tỉ lệ kiểm tra trên số lượt hộ có đơn 59,8% 39,8% 43,2% 
4 Kết quả sau kiểm tra: 

Số thuế truy thu 
Xử lý phạt vi phạm hành chính 

 
3 
2 

 
2,5 
1,5 

 
2,7 
1 

(Nguồn: Chi cục Thuế huyện Hòa Vang) 
Ø Kiểm tra miễn giảm thuế đối với HKD có đơn nghỉ, tạm nghỉ KD: 

Hiện nay, theo mô hình tổ chức quản lý thuế theo chức năng, 
mỗi Chi cục chỉ có một Đội Kiểm tra thuế với số lượng công chức còn 
thiếu, chưa tương xứng với ĐTNT phải quản lý trên địa bàn. Vì vậy, 
thường là Đội kiểm tra tập trung vào việc kiểm tra đối với ĐTNT có 
qui mô KD và mức thuế phải nộp lớn, đặc biệt là chú ý đến công tác 
kiểm tra các doanh nghiệp. Đối với việc kiểm tra những HKD nhỏ, lẻ 
có đơn xin nghỉ, tạm nghỉ KD thường giao hết cho các Đội thuế liên xã 
theo dõi nên tỉ lệ kiểm tra trên số lượt HKD có đơn xin nghỉ, tạm nghỉ 
KD còn rất thấp. 
ò Mặt hạn chế:: Chất lượng công tác kiểm tra của CQT còn thấp, 

chưa phát hiện hết những điểm nghi vấn về gian lận thuế; Việc xây 
dựng kế hoạch kiểm tra còn dàn trải, chạy theo về số lượng; Phương 
pháp, kỹ năng kiểm tra của CC làm công tác kiểm tra còn chậm chuyển 
biến, chưa theo kịp tình hình thực tế; Ứng dụng CNTT hỗ trợ cho công 
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tác kiểm tra chưa có; Nguồn lực về con người bố trí cho công tác kiểm 
tra thuế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng và chất lượng.  

2.3.3. Tình hình quản lý thu nợ thuế 
a. Tình hình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế 
Bảng 2.8: Tình hình quản lý nợ thuế giai đoạn 2009 – 2012 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
STT Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 

1 Nợ khó thu 187 10 112 210 

2 
Nợ có khả năng thu 437 462 597 788 
Tỉ lệ % trên tổng nợ 70,0 97,9 84,2 79,0 

3 
Tổng số nợ thuế đến cuối năm 624 472 709 998 
Tổng thu về thuế đối với HKD 4.267 4.687 5.750 7.067 
Tỉ lệ % nợ trên tổng thu về thuế 10,2 9,9 10,4 11,2 

(Nguồn: Chi cục Thuế huyện Hòa Vang) 
CQT đã kiểm soát, phân loại và theo dõi chặt chẽ về nợ thuế; 

phân tích nguyên nhân, tình trạng nợ thuế làm cơ sở áp dụng các biện 
pháp thu nợ, cưỡng chế nợ thuế phù hợp, có hiệu quả. Công tác 
QLN&CCNT đã có những chuyển biến tích cực: Tỉ trọng nợ thuế trên 
tổng thu NS giảm xuống, giảm được tỉ lệ nợ xấu trong cơ cấu nợ. 

b. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế 
Từ thực tế về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời 

gian qua cho thấy, công tác tuyên truyền, hướng dẫn để HKD tích cực 
tham gia việc khiếu nại tố cáo những vi phạm pháp luật về thuế chưa 
được chú trọng, thể hiện trên thực tế nhiều trường hợp vi phạm về 
pháp luật thuế nhưng chưa được tố giác mà chỉ qua công tác kiểm tra 
mới phát hiện ra. 

ò Mặt hạn chế:: Phương pháp, kỹ năng QLN chưa được áp 
dụng triệt để theo phương pháp rủi ro; Một số địa phương và cơ quan 
chức năng chưa phối hợp chặt chẽ với CQT trong công tác 
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QLN&CCNT; Qui định của Luật QLT về việc thực hiện các biện pháp 
CCNT chưa phù hợp với thực tế, hiệu quả không cao; Ứng dụng 
CNTT chưa hỗ trợ nhiều cho công tác QLN; Nguồn nhân lực bố trí cho 
công tác QLN&CCNT còn thiếu, trình độ chưa đồng đều.  

2.3.4. Thực trạng quản lý quy trình thu thuế 
a. Lập dự toán thu thuế và kết quả thực hiện dự toán:Việc lập 

dự toán thu thuế được CQT coi là nhiệm vụ quan trọng, lập dự toán thu 
thuế năm mang tính pháp lệnh. Dựa vào dự toán giao của Cục thuế, và 
dự toán của HĐND huyện phân bổ mà CCT lấy cơ sở giao chỉ tiêu cho 
các đội thuế LXP. 
Bảng 2.9: Kết quả thu thuế từ khu vực HKD, giai đoạn 2009-2012 

         Đơn vị tính : Triệu đồng 

Năm Dự toán Thực 
hiện 

Tốc độ 
tăng 
(%) 

So với dự 
toán (%) 

So với 
tổng thu 

(%) 
2009 2.750 3.161 113 114,9 5,69 
2010 3.000 4.232 109 144,1 5,59 
2011 4.300 5.509 143 128,1 5,18 
2012 5.727 6.286 133 109,7 5,91 

  (Nguồn: Tính toán trên cơ sở tổng hợp dự toán của CCT, 2009-2012) 
b. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ HKD cá thể 
Công tác TTHT - NNT luôn được CCT rất quan tâm, đẩy mạnh 

với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Kết quả khảo sát mức độ hài 
lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của CCT 
trong năm 2012 qua việc phát 100 phiếu thăm dò lựa chọn ngẫu nhiên 
đã cho thấy sự hài lòng của tổ chức công dân đạt tỉ lệ cao (68% rất hài 
lòng, 32 % hài lòng)[11], đa số NNT đã đánh giá cao công tác tuyên 
truyền và hỗ trợ NNT của CCT. 
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ò Mặt hạn chế: Chưa phân loại nhóm ĐTNT để có hình thức 
TTHT phù hợp và có hiệu quả; Đội ngũ CC làm công tác TTHT còn 
thiếu, nghiệp vụ chuyên môn chưa đồng đều.  
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

2.4.1. Những hạn chế trong quản lý thu thuế đối với HKD cá 
thể 

- Một số qui định về thủ tục hành chính còn phức tạp, trùng lắp 
và thiếu đồng bộ giữa một số ngành, cơ quan. 

- Trình độ hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật thuế của một bộ 
phận NNT còn chưa cao. 

- Phương pháp quản lý của CQT còn chậm đổi mới, có lúc chưa 
phù hợp với thực tế. 

- Hiện nay, vấn đề về con người đang là một rào cản rất lớn cho 
việc nâng cao hiệu quả cho công tác QLT tại đơn vị. 

2.4.2. Nguyên nhân của những hạn chế 
* Nguyên nhân chủ quan 
- Công tác quản lý thu thuế đã chuyển sang vận hành theo mô 

hình quản lý theo chức năng, song mô hình này mới chỉ hoạt động 
đồng bộ và đúng quy trình theo từng chức năng quản lý tại Văn phòng 
Chi cục Thuế có số NNT là doanh nghiệp thuộc KVKTTN lớn, còn đối 
với khu vực HKD cá thể, về cơ bản, công tác quản lý vẫn mang tính 
khép kín tại các Đội thuế liên xã, phường, thị trấn. 

- Chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT của cơ quan thuế 
chưa cao. 

- Việc thực hiện quy trình quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế 
của cơ quan thuế còn lúng túng. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chưa được 
triển khai thực hiện đồng bộ giữa các bộ phận chức năng, đặc biệt là 
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trong quản lý kê khai thuế của NNT. 
- Đội ngũ CC thuế chưa đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, 

chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách, hiện đại hoá công tác QLT.  
* Nguyên nhân khách quan: 
- Hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách thuế hiện hành còn bộc 

lộ hạn chế do hệ thống thuế ở nước ta đang trong quá trình hoàn thiện 
cùng với thực tiễn phát triển nền kinh tế thị trường.  

- Một số cơ quan chức năng công tác phối hợp vẫn còn biểu hiện 
coi quản lý thu thuế là trách nhiệm riêng của ngành thuế, chưa thật sự 
quan tâm phối hợp, chỉ đạo hoạt động đối với công tác quản lý thu thuế 
trên địa bàn.  

- Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát HKD sau ĐKKD của cơ 
quan cấp ĐKKD và các cơ quan chức năng có liên quan thiếu chặt chẽ 

- Địa phương còn thiếu một số cơ chế quản lý thu có tính đặc thù 
phù hợp đối với một số ĐTNT, một số khoản thu, sắc thuế.  

 
CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI 
VỚI HKD CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀ VANG 

3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
3.1.1. Về mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương 
Tỉ lệ tăng thu NS hàng năm (từ 2010 đến 2015) là từ 18-20%. 
3.1.2. Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 
Ø Về cải cách chính sách thuế 
Ø Về cải cách quản lý thu thuế 
Ø Một số nội dung cơ bản về cải cách quản lý thu thuế  
-  Đẩy mạnh đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế  
- Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp thuế. 
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- Đổi mới và tăng cường năng lực công tác thanh tra, kiểm tra. 
- Xây dựng và tổ chức bộ máy QLT hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. 
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý thuế.  

3.2 QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU HOÀN 
THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ HKD CÁ THỂ  

3.2.1. Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế HKD 
cá thể  

Một là, coi hoàn thiện quản lý thu thuế là một yếu tố quan trọng 
nâng cao hiệu quả, hiệu lực của chính sách thuế. 

Hai là, hoàn thiện công tác quản lý thu thuế nhằm phù hợp với 
đối tượng quản lý thu thuế. 

Ba là, hoàn thiện quản lý thu thuế nhằm bảo đảm thực hiện tốt 
các mục tiêu của quản lý thuế. 

Bốn là, hoàn thiện quản lý thu thuế HKD cá thể trên địa bàn 
huyện Hoà Vang phải phù hợp và đặt trong tổng thể chung của chương 
trình cải cách hiện đại hoá quản lý thuế. 

3.2.2. Phương hướng hoàn thiện về công tác quản lý thu thuế 
HKD cá thể của Chi cục thuế huyện Hoà Vang 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế. 
- Tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả từng chức năng QLT, khắc 

phục những điểm còn hạn chế, tồn tại trong mỗi chức năng QLT. 
- Thúc đẩy hiện đại hoá công tác QLT theo hướng thực hiện cơ 

chế quản lý rủi ro trong toàn bộ các khâu. 
 - Tạo sự tập trung thống nhất và đồng bộ trong hoạt động của 

cơ quan QLT; Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan có liên quan.  
3.2.3. Mục tiêu hoàn thiện về công tác quản lý thu thuế HKD 

cá thể trên địa bàn 
- Tăng cường đến mức cao nhất sự tuân thủ tự nguyện của NNT 
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trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế. 
- Tối thiểu hóa chi phí tuân thủ cho NNT nhằm thúc đẩy sự tuân 

thủ cao nhất. 
- Đạt mục tiêu thu NSNN cao nhất trong điều kiện giảm tới mức 

thấp nhất các chi phí quản lý thuế. 
3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ 
ĐỐI VỚI HKD CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

3.3.1. Giải pháp hoàn thiện quản lý các thủ tục hành chính 
thuế 

a. Thực hiện một cửa liên thông trong cấp GCN ĐKKD và cấp 
MST 

 - Phối hợp với cơ quan cấp ĐKKD của huyện xây dựng quy chế 
phối hợp, cung cấp thông tin về việc ĐKKD đối với HKD cá thể thông 
qua “một cửa liên thông” .Khắc phục tình trạng chênh lệch giữa HKD 
có ĐKKD mà không ĐKT, giảm đáng kể khối lượng công việc cho cán 
bộ quản lý địa bàn, cán bộ Đội thuế không cần tốn thời gian để rà soát 
lại danh sách HKD không ĐKT. Trong thời gian tới, cần phát triển 
CNTT cho việc ĐKKD và ĐKT qua mạng Internet như đã nói. Tuy 
nhiên, trong thời gian này, chưa đáp ứng được CNTT thì “một cửa liên 
thông” là giải pháp thật sự hiệu quả. 

      b. Gắn quản lý thu thuế đối với HKD vào nhiệm vụ kinh tế 
- xã hội của địa phương 

  - Phát huy vai trò của HĐTV thuế xã, phường trong việc theo 
dõi tình hình SXKD của HKD tại địa bàn. Đây là tổ chức gần và sát 
với NNT nhất nên sẽ hỗ trợ tích cực cho ngành thuế trong việc nắm bắt 
địa bàn quản lý, theo dõi sát sao mọi hoạt động kinh tế phát sinh 
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 - Sự phối hợp giữa CQT với một số cơ quan chức năng có liên 
quan trong công tác quản lý thu thuế chưa được chặt chẽ, hiệu quả 
chưa cao. 

3.3.2.Giải pháp tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật 
thuế 

a.  .Khai thác hệ thống Internet vào quản lý thu thuế đối với 
HKD 

- Ngành thuế cần nhanh chóng xây dựng hệ thống mạng Internet 
cho HKD là rất cần thiết. Kiến nghị việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ 
liệu tập trung, đầy đủ và thống nhất về NNT với sự hỗ trợ cao của 
CNTT. 

- Xây dựng trang Web của Chi cục, thiết kế cổng thông tin điện 
tử của Chi cục kết nối với mạng Internet tốc độ cao, xây dựng hạ tầng 
giao tiếp với người dân, đảm bảo an toàn, an ninh mạng và thông tin. 

- Triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử như: Mở rộng hệ 
thống gửi tờ khai qua mạng (offline); kê khai trực tuyến (online); xây 
dựng cổng điện tử để trao đổi thông tin thuế với các Ngân hàng để thực 
hiện nộp thuế qua mạng, qua thẻ ATM,.. 

b.Cải tiến cách thức kiểm tra thuế đối với HKD cá thể 
- Một là, tập trung kiểm tra nhóm HKD có rủi ro về thuế cao: 

HKD thì quá nhiều, nhưng nguồn lực phía cơ quan thuế lại có hạn nên 
không thể kiểm tra tất cả HKD trên địa bàn. Vì vậy việc tập trung kiểm 
tra nhóm HKD có độ rủi ro về thuế cao là hướng đi đúng, khắc phục 
được nguồn nhân lực còn thiếu của ngành thuế, nâng cao hiệu quả 
công tác kiểm tra thuế và kiểm soát được tình hình gian lận, trốn thuế 
đối với HKD, đồng thời còn giảm nhiều phiền hà cho những HKD có ý 
thức chấp hành tốt chính sách nghĩa vụ thuế. 
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- Hai là, xây dựng hình ảnh cơ quan thuế công bằng, có đủ 
quyền lực và nguồn lực để theo sát các hành vi của HKD. Kiểm tra có 
trọng điểm, có mục tiêu giáo dục, răn đe và gây ảnh hưởng tốt đối với 
HKD làm lan truyền dư luận tác động đến tâm lý NNT, xây dựng được 
hình ảnh cơ quan thuế minh bạch, chuyên nghiệp. 

- Ba là, huy động các nguồn lực bên ngoài để kiểm tra, giám sát 
hoạt động của HKD. Gắn việc quản lý HKD với trách nhiệm chỉ đạo 
của UBND xem xét thi đua, đánh giá hoạt động, như vậy sẽ nâng cao 
tính trách nhiệm cộng đồng trong việc quản lý HKD, đảm bảo công 
bằng xã hội, nâng cao tính tự giác chấp hành của nhân dân. 

3.3.3. Đẩy mạnh các biện pháp chế tài nhằm giảm nợ đọng 
thuế 

Một là, phân loại tuổi nợ, giãn nợ, chống tình trạng nợ thuế gối 
đầu, chia nhỏ khoản nợ thuế đối với một số HKD nợ đọng thuế kéo dài 
mà gặp rủi ro trong việc kinh doanh. 

Hai là, thường xuyên kiểm tra những trường hợp HKD nợ thuế 
liên tục 

Ba là, giao nhiệm vụ thu nợ thuế đối với HKD cho UBND 
phường, xã, thôn, tổ dân phố 

3.3.4. Nhóm các giải pháp hỗ trợ quản lý thu thuế 
a. Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng môi trường công chức 

thuế chuyên nghiệp, lành mạnh 
- Về xây dựng môi trường công chức thuế chuyên nghiệp, lành 

mạnh 
- Chú trọng đào tạo CBCC từ những vấn đề xảy ra trong thực 

tiễn 
- Xây dựng văn hóa công sở, tinh thần và thái độ phục vụ nhân 

dân 
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-  Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 
ISO 9001:2008 

b. Cải tiến công tác tuyên truyền hỗ trợ về thuế 
- Một là, mở rộng hoạt động hỗ trợ, dịch vụ cung cấp thông tin, 

tư vấn thuế. 
- Hai là, trong việc giải đáp vướng mắc cho đối tượng nộp thuế, 

cơ quan thuế cần bố trí nguồn nhân lực chuyên sâu, chuyên nghiệp và 
nhạy bén trong chuyên môn 

- Ba là, đổi mới công tác tuyên truyền theo lối cũ là tuyên truyền 
đồng loạt, đổ đều bằng cách tuyên truyền theo hướng phân loại HKD 
theo từng nhóm mức độ nhận thức sự tuân thủ thuế.  

- Bốn là, đa dạng hình thức hỗ trợ HKD, gần gũi với NNT.   
- Năm là, nâng cao trách nhiệm của các ban ngành liên quan, 

chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền 
 
 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Quản lý thu thuế đối với HKD cá thể  ở Chi cục Thuế huyện 

Hòa Vang có vai trò đặc biệt quan trọng: Vừa đảm bảo nguồn thu cho 
ngân sách địa phương, thực hiện công bằng giữa các khu vực kinh tế, 
vừa kích thích SXKD của khu vực kinh tế này phát triển. Đây là nhiệm 
vụ hết sức to lớn đối với ngành thuế trên địa bàn trong bối cảnh hiện 
nay. Với lý do đó, đề tài "Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối 
với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố 
Đà Nẵng"đã giải quyết được những nội dung cơ bản sau đây: 

(1). Khái quát được cơ sở lý luận về quản lý thu thuế đối với 
HKD cá thể hình thành khung nội dung và phương pháp nghiên cứu 
cho đề tài.  
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(2). Đánh giá được thực trạng quản lý thu thuế đối với HKD cá 
thể trên địa bàn huyện Hòa Vang và chỉ ra được những mặt tích cực, 
hạn chế và nguyên nhân. 

(3). Đề xuất được quan điểm, mục tiêu và các giải pháp tiếp tục 
hoàn thiện quản lý thu thuế đối với HKD cá thể tại địa bàn huyện Hòa 
Vang trong giai đoạn hiện nay. 

Để công tác quản lý thu thuế đối với HKD cá thể tại địa bàn 
huyện Hòa Vang nói riêng, công tác quản lý thuế của nước ta nói 
chung, có hiệu quả, hiệu lực cao, chúng tôi kiến nghị một số vấn đề: 

Đối với Quốc Hội:  
Đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế hiện hành 

theo hướng bổ sung chức năng điều tra hành chính cho cơ quan thuế 
trong quá trình thực thi các luật thuế nhằm tăng thêm hiệu lực cho bộ 
máy quản lý thuế khi thực hiện mô hình quản lý thuế theo chức năng; 
đồng thời nghiên cứu, sửa đổi quy định về thời gian khai thuế, nộp 
thuế để giảm tần suất kê khai, nộp thuế, chi phí của người nộp thuế, 
mở rộng diện doanh nghiệp đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế điện 
tử, qua mạng Internet; thay đổi phương pháp tính thuế, mức thuế theo 
hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; chuẩn hóa quy trình 
quản lý thuế trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo thống 
nhất, có tính liên kết cao; nghiên cứu bổ sung để xây dựng và áp dụng 
chế độ kế toán thuế đảm bảo ghi chép đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế 
của người nộp thuế.       

Đối với Chính phủ, Bộ Tài chính:  
Đề nghị sớm ban hành quy định bắt buộc mở tài khoản thanh 

toán giao dịch qua ngân hàng, nhất là đối với các HKD, nhằm hạn chế 
thanh toán bằng tiền mặt, đồng thời tạo điều kiện cho cơ quan thuế 
kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh của NNT thuộc tất cả các khu vực 
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kinh tế. Ban hành quy định sửa đổi chế độ in, phát hành, sử dụng và 
quản lý hoá đơn, trong đó, khuyến khích NNT tự in hóa đơn và tự chịu 
trách nhiệm về quản lý, sử dụng hóa đơn, nhằm hạn chế lợi dụng hóa 
đơn vi phạm pháp luật thuế, góp phần nâng cao hiệu quả thu thuế 
thông qua công tác quản lý hoá đơn chứng từ. 

Đối với Tổng cục Thuế:  
Ban hành cơ chế quản lý thu thuế đối với HKD đảm bảo đơn 

giản hoá các thủ tục, phương pháp quản lý thu thuế; xây dựng ngưỡng 
quy mô về doanh số của hộ kinh doanh để thực hiện thu thuế theo mức 
ấn định trong điều kiện hầu hết các HKD chưa thực hiện hoặc thực 
hiện chưa đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ. 

Quản lý thu thuế đối với HKD cá thể tại địa bàn huyện Hòa 
Vang là vấn đề lớn và phức tạp nên đòi hỏi công tác QLT phải linh 
hoạt để phù hợp với những biến động thực tế. Do vậy, đề tài nghiên 
cứu không thể tránh khỏi thiếu sót và hạn chế. Tác giả rất mong nhận 
được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy, cô giáo và các bạn đồng nghiệp để 
đề tài được hoàn thiện hơn./. 

 


