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MỞ ðẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Thực tế cho thấy hầu hết các doanh nghiệp ñều ý thức ñược 

việc thực hiện ñầy ñủ chế ñộ hóa ñơn chứng từ, hạch toán kế toán, 

chấp hành tốt việc kê khai nộp thuế theo quy ñịnh của Luật thuế.  

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu ñã ñạt ñược, các Luật 

thuế mới cũng còn nhiều hạn chế, vướng mắc. Một số doanh nghiệp 

lợi dụng những sơ hở của Luật thuế mới, như thuế GTGT, TNDN,.. 

ñể khai man trốn thuế ở nhiều mức ñộ khác nhau, từ ñơn giản ñến 

tinh vi phức tạp, trong nội bộ một doanh nhiệp ñến liên kết nhiều 

doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, mức ñộ vi phạm 

ngày càng ña dạng, phức tạp và nghiêm trọng.  Do ñó trách nhiệm 

của cơ quan thuế các cấp là phải bằng mọi biện pháp ñể tăng cường 

công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm túc những hành vi vi phạm 

pháp luật về thuế nhằm chống thất thu cho NSNN và ñảm bảo thực 

hiện ñúng các Luật thuế, tạo sự bình ñẳng, công bằng trong kinh 

doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trong những năm vừa qua, chức năng kiểm tra thuế ñối với 

Doanh nghiệp tại  Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk luôn ñược coi trọng ñúng 

với vai trò, vị trí của nó trong công tác quản lý thuế và ñã góp phần 

quan trọng trong nhiệm vụ thu ngân sách. Tuy nhiên, trong quá trình 

triển khai thực hiện vẫn còn những vấn ñề tồn tại, hạn chế, những 

ñiểm bất cập cần phải ñược khắc phục, hoàn thiện. Xuất phát từ 

những vấn ñề nêu trên, học viên chọn ñề tài “Hoàn thiện công tác 

kiểm tra thuế ñối với Doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk” làm 

luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 

- Hệ thống hóa, phân tích và tổng hợp cơ sở lý luận về hoạt 
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ñộng kiểm tra thuế ñối với doanh nghiệp 

- Phân tích, ñánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế ñối với 

Doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk nhằm rút ra những nhận 

ñịnh về thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong công 

tác kiểm tra thuế ñối với doanh nghiệp làm cơ sở cho việc ñề xuất 

giải pháp. 

- ðề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra 

thuế ñối với DN tại Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk. 

3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. ðối tượng nghiên cứu 

ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là những vấn ñề lý luận cơ 

bản về hoạt ñộng kiểm tra thuế ñối với DN và thực tiễn công tác 

kiểm tra thuế ñối với DN tại Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk.   

3.2.  Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: ðề tài chỉ giới hạn kiểm tra thuế ñối với các 

DN ñược thành lập và hoạt ñộng theo Luật doanh nghiệp thuộc phạm 

vi quản lý của Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk 

- Về không gian: Chỉ nghiên cứu công tác kiểm tra thuế ñối 

với DN tại Văn phòng Cục - Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk quản lý. 

- Về thời gian nghiên cứu: Dữ liệu phân tích thực trạng giới 

hạn trong khoảng thời gian từ năm 2014 ñến 2016.        

4. Phương pháp nghiên cứu 

ðề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận là chủ nghĩa duy vật 

biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

Các phương pháp nghiên cứu cụ thể ñược tác giả sử dụng bao 

gồm: phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp; hệ thống hóa; phân 

tích và tổng hợp; quy nạp và diễn dịch; ñối chiếu, so sánh; các 

phương pháp thống kê.  
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5. Câu hỏi nghiên cứu 

- Nội dung hoạt ñộng kiểm tra thuế ñối với DN bao gồm 

những vấn ñề gì? ðánh giá kết quả của công tác kiểm tra thuế ñối với 

DN dựa trên những tiêu chí gì?  

- Thực trạng công tác kiểm tra thuế ñối với DN tại Cục Thuế 

tỉnh ðắk Lắk diễn ra như thế nào? Những vấn ñề nào cần ñược khắc 

phục nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra thuế ñối với DN tại Cục 

Thuế tỉnh ðắk Lắk? 

- Cần thực hiện những giải pháp gì nhằm hoàn thiện công tác 

kiểm tra thuế ñối với DN tại Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk trong thời gian 

tới? 

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

ðề tài ñã hệ thống hóa, phân tích và tổng hợp các vấn ñề lý 

luận về hoạt ñộng kiểm tra thuế ñối với DN cũng như các tiêu chí 

ñánh giá kết quả của quá trình này. 

ðóng góp về thực tiễn của ñề tài là ñã thu thập các dữ liệu 

nhằm phân tích, ñánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế ñối với 

DN tại Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk. Quan trọng nhất là ñề tài ñã ñề xuất 

các giải pháp có thể ứng dụng tại Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk nhằm hoàn 

thiện công tác kiểm tra thuế ñối với DN.  

7. Kết cấu ñề tài 

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt ñộng kiểm tra thuế ñối với 

DN của cơ quan thuế. 

Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra thuế ñối với DN tại 

Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk. 

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

DN tại Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk.   

8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ðỘNG KIỂM TRA THUẾ  

ðỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA CƠ QUAN THUẾ 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ ðỐI VỚI DOANH NGHIỆP 

1.1.1. Khái niệm và ñặc trưng của Thuế    

Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân 

có nghĩa vụ phải thực hiện ñối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các 

văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính chất ñối 

giá và hoàn trả trực tiếp cho ñối tượng nộp thuế.  

1.1.2. Vai trò của Thuế 

a. Vai trò tạo nguồn thu chủ yếu cho ngân sách Nhà nước 

Ở phần lớn các nước, tỷ trọng thu từ thuế trong ngân sách nhà 

nước ñều rất cao. 

Ở Việt Nam, ngoài các khoản thu từ lệ phí, phí, lợi tức cổ phần 

của Nhà nước tại các công ty cổ phần, tiền cho thuê hoặc bán tài sản 

thuộc sở hữu Nhà nước, thu hợp tác lao ñộng với nước ngoài, thu vay 

nợ, viện trợ nước ngoài ....  

b. Về phương diện quản lý kinh tế vĩ mô 

c. Về phương diện xã hội 

1.1.3. Cơ cấu hệ thống thuế  

Tập hợp có tính hệ thống các hình thức thuế (các sắc thuế) của 

một Nhà nước trong một thời kỳ nhất ñịnh gọi là hệ thống thuế. 

Hệ thống thuế ñược phân loại thành các nhóm theo một tiêu 

chí nhất ñịnh. Thông thường, có những cách phân loại chủ yếu sau: 

a. Căn cứ vào tác ñộng danh nghĩa, hay khả năng chuyển 

thuế danh nghĩa 

b. Căn cứ vào ñối tượng chịu thuế hay cơ sở ñánh thuế 
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1.1.4. Các sắc thuế ñối với doanh nghiệp 

a. Các loại hình doanh nghiệp 

b. Các loại thuế ñối với doanh nghiệp 

Doanh nghiệp nộp thuế với tư cách là một tổ chức có tư cách 

pháp nhân. Những loại thuế liên quan ñến doanh nghiệp mà một 

doanh nghiệp phải nộp bao gồm cả các loại thuế trực thu và gián thu 

rất ña dạng. Sau ñây là một số loại thuế chủ yếu: 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Thuế giá trị gia tăng 

- Thuế tiêu thụ ñặc biệt 

1.2. KIỂM TRA THUẾ ðỐI VỚI DN 

1.2.1. Khái niệm kiểm tra thuế 

Kiểm tra thuế là một trong những nội dung quan trọng của 

hoạt ñộng quản lý thuế. Theo ñó, quản lý thuế là tổng thể những tác 

ñộng có ñịnh hướng của cơ quan thuế ñến các ñối tượng nộp thuế 

nhằm ñạt ñược mục tiêu của hệ thống thuế. Kiểm tra thuế là việc cơ 

quan thuế tiến hành kiểm tra tính ñầy ñủ, chính xác của các thông tin, 

tài liệu trong hồ sơ thuế nhằm ñánh giá sự tuân thủ pháp luật về thuế 

của người nộp thuế. 

1.2.2. Mục tiêu của kiểm tra thuế 

Hoạt ñộng kiểm tra thuế nhằm ñạt ñược các mục tiêu tổng thể 

của hoạt ñộng quản lý thuế nói chung. Xét một cách chung nhất, hoạt 

ñộng kiểm tra thuế nhằm ñạt các mục tiêu trọng tâm và có tính ñặc 

thù so với những nội dung quản lý thuế khác. 

 1.2.3. Vai trò của kiểm tra thuế 

1.2.4. Các hình thức kiểm tra thuế ñối với DN 

Việc kiểm tra thuế có thể ñược tiến hành dưới nhiều hình thức 

ña dạng. Có thể phân loại các hình thức này theo nhiều tiêu thức 
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khác nhau, tùy thuộc mục ñích nghiên cứu. Các tiêu thức phân loại 

chủ yếu là: căn cứ vào tính chất kế hoạch của hoạt ñộng kiểm tra; 

căn cứ phạm vi kiểm tra thuế; căn cứ trình tự thời gian; căn cứ vào 

ñịa ñiểm tiến hành kiểm tra.  

a. Căn cứ vào tính chất kế hoạch của hoạt ñộng kiểm tra  

b.  Căn cứ phạm vi kiểm tra thuế 

Theo tiêu thức này, kiểm tra thuế ñược chia thành hai hình 

thức là kiểm tra toàn diện và kiểm tra hạn chế. 

c. Căn cứ trình tự thời gian 

d. Căn cứ vào  ñịa ñiểm tiến hành kiểm tra 

- Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan quản lý thuế 

- Kiểm tra thuế tại trụ sở của Doanh nghiệp 

1.2.5. Nội dung công tác kiểm tra thuế của cơ quan thuế 

a. Xây dựng kế hoạch kiểm tra thuế 

b. Tiến hành kiểm tra 

Sau khi ñã ñược phê duyệt kế hoạch, bộ phận chức năng kiểm 

tra, sẽ tiến hành các hoạt ñộng kiểm tra theo kế hoạch. Nội dung 

kiểm tra tập trung vào các vấn ñề chủ yếu sau:  

- Kiểm tra việc chấp hành những quy ñịnh về ñăng ký thuế 

thông qua hồ sơ ñăng ký kinh doanh, ñăng ký thuế. 

- Kiểm tra việc chấp hành chế ñộ kế toán, hóa ñơn chứng từ.  

- Kiểm tra việc thực hiện kê khai thuế và nộp thuế.  

*  ðối với kiểm tra bằng phương pháp thủ công 

* ðối với kiểm tra bằng phần mềm ứng dụng 

c. ðối với Kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế 

Kiểm tra thuế tại trụ sở Người nộp thuế bao gồm các trường 

hợp kiểm tra: kiểm tra từ hồ sơ khai thuế; kiểm tra theo dấu hiệu vi 

phạm; kiểm tra hoàn thuế; kiểm tra theo kế hoạch, chuyên ñề; và 
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kiểm tra khác.  

d. Xử lý sau kiểm tra 

Trường hợp kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan phát 

hiện vi phạm dẫn ñến thiếu thuế, trốn thuế, gian lận thuế thì người 

nộp thuế phải nộp ñủ thuế, bị xử phạt theo quy ñịnh  

1.2.6. Tiêu chí ñánh giá hoạt ñộng kiểm tra thuế 

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

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

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN HOẠT ðỘNG KIỂM 

TRA THUẾ 

1.3.1. Các nhân tố bên ngoài cơ quan quản lý thuế 

a. Môi trường kinh tế vĩ mô 

b. Môi trường pháp lý 

c. Môi trường xã hội 

d. Môi trường kinh tế thuộc ñịa bàn quản lý của cơ quan 

quản lý  thuế  và ñặc ñiểm của các ñối tượng nộp thuế 

1.3.2. Các nhân tố thuộc về cơ quan quản lý thuế  

a. Năng lực quản trị nội bộ của cơ quan thuế 

b. Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực thực hiện kiểm 

tra 

c. Năng lực ứng dụng công nghệ trong kiểm tra thuế  

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ ðỐI VỚI 

DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH ðẮK LẮK 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CỤC THUẾ TỈNH ðẮK LẮK 

2.1.1. Giới thiệu về Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk 

Kể từ ngày 01/10/1990 khi hợp nhất 3 tổ chức thu (theo Quyết 

ñịnh số 314/TC-Qð, ngày 21/8/1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) là 

Chi cục Thuế Công thương nghiệp, Chi cục Thuế quốc doanh, Chi 

cục Thuế nông nghiệp, ngành Thuế ñi vào hoạt ñộng trong một thể 

thống nhất.  

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục 

Thuế tỉnh ðắk Lắk. 

Thực hiện theo Quyết ñịnh số 108/Qð-TCT ngày 14/10/2010 

của Bộ Tài chính quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế. 

2.1.3. ðặc ñiểm về ñịa bàn quản lý thuế của Cục Thuế tỉnh 

ðắk Lắk 

a. ðặc ñiểm về ñối tượng nộp thuế 

ðối tượng nộp thuế, phí thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế 

ñược chia thành 3 nhóm.  

- Nhóm các doanh nghiệp ngoài quốc doanh bao gồm các sắc 

thuế: Thuế giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Môn 

bài, Thuế tài nguyên, Thuế tiêu thụ ñặc biệt.  

- Nhóm doanh nghiệp nhà nước bao gồm các sắc thuế: Thuế 

giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Môn bài, Thuế 

tài nguyên., Thuế tiêu thụ ñặc biệt.  

-Nhóm doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài bao gồm các 

sắc thuế chủ yếu như: Thuế giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập doanh 
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nghiệp, Thuế Môn bài. 

b. ðặc ñiểm về chính sách ưu ñãi. 

Ưu ñãi về ñầu tư, thuế thu nhập doanh nghiệp: Tại Nghị ñịnh 

108/2006/Nð-CP ngày 22/9/2006 quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số ñiều Luật ñầu tư; Nghị ñịnh 218/2013/Nð-CP ngày 

26/12/2013 quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều Luật 

thuế thu nhập doanh nghiệp, quy ñịnh. 

c. Thuận lợi và khó khăn 

2.1.4. Khái quát về kết quả thu thuế qua các năm 

Tổng thu ngân sách của tỉnh ðắk Lắk năm sau luôn cao hơn 

năm trước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội của ñất nước và của tỉnh nhà. 

Bảng 2.1. Tình hình thu thuế qua 3 năm của Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk 

(ðVT: triệu ñồng) 

 2014 2015 2016 

Tổng thu thuế thực tế trên 

ñịa bàn 
1.363.595 1.380.812 1.432.273 

Dự toán thu 1.464.000 1.469.000 1.374.900 

(Nguồn: Tổng hợp tình hình thực hiện dự toán Văn phòng Cục 

- Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk) 

Năm 2014, Văn phòng Cục - Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk thu thuế 

ñược 1.363.595 triệu ñồng so với dự toán phấn ñấu  là 1.464.000 

triệu ñồng (ñạt 93.14% ). Năm 2015, thu ñạt 1.380.812 triệu ñồng so 

với dự toán  phấn ñấu 1.469.000 triệu ñồng ( ñạt 94 % ). Năm 2016, 

thu ñạt 1.432.273 triệu ñồng so với dự toán  phấn ñấu 1.374.900 triệu 

ñồng ( ñạt 104.2% ) 

Dự toán thu ngân sách ñược các cấp, các ngành giao qua các 
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năm 2014 - 2016 có sự biến ñổi, cụ thể: dự toán giao năm 2015 tăng 

5.000 triệu ñồng so với năm 2014 nhưng năm 2016 giảm 94.100 

triệu ñồng so với năm 2015.   

2.2. THỰC TRẠNG KIỂM TRA THUẾ ðỐI VỚI DN TẠI CỤC 

THUẾ TỈNH ðẮK LẮK TỪ NĂM 2014 - 2016 

2.2.1. ðặc ñiểm các DN thuộc ñịa bàn quản lý của Cục 

Thuế tỉnh ðắk Lắk  

Bảng 2.2. Số DN thuộc ñối tượng quản lý thuế của Cục Thuế tỉnh ðắk 

Lắk tính ñến 31/12/2016  

 Số lượng DN Tỷ trọng (%) 

1. Phân theo loại hình DN 483 100 

- DNNN 74 15,3 

- DN NQD 369 76,4 

- Loại hình khác 40 8,3 

2. Phân theo ngành nghề 483 100 

- Sản xuất 113 23.,4 

- Xây dựng 98 20,3 

- TM – DV 145 30 

- Khác 127 26,3 

(Nguồn: Tổng hợp từ Danh bạ DN của Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk năm 2016) 

Tổng số DN thuộc ñối tượng quản lý thuế của Cục Thuế là 

483 tính ñến cuối tháng 12/2016. Trong số ñó, xét về loại hình sở 

hữu thì chiếm tỷ trọng nhiều nhất là DN NQD (776,4%), kế ñó là 

DNNN, chiếm 15,3%. Tổng số các ñơn vị thuộc loại hình khác là 40, 

chiếm 8,3%.  

Kết quả thu thuế từ các DN thuộc phạm vi quản lý của Cục 

Thuế tỉnh ðắk Lắk trong ba năm từ 2014 - 2016 ñược thể hiện trong 

bảng sau:   
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Bảng 2.3. Kết quả thu ngân sách ñối với DN tại Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk 

trong ba năm (2014 – 2016) 

ðVT: triệu ñồng 

2014 2015 2016 

 
Số tiền 

Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

1. Tổng thu 1.363.595 100,00 1.380.812 100 1.432.273 100 

Trong ñó: 

- Thuế GTGT 823.069 60,36 618.111 44,76 587.142 40,99 

- Thuế TNDN 239.518 17,57 205.754 14,90 163.162 11,39 

-Tài nguyên 71.592 5,25 144.936 10,50 107.897 7,53 

-Thuế tiêu thụ 

ñặc biệt 
224.172 16,44 222.088 16,08 212.244 14,82 

- Thuế môn bài 1.323 0,10 1.132 0,08 1.194 0,08 

- Khác 3.921 0,29 188.791 13,67 360.634 25,18 

(Nguồn: Tổng hợp tình hình thực hiện dự toán Văn phòng Cục - Cục Thuế 

tỉnh ðắk Lắk) 

- Nhìn chung tổng thu NSNN qua các năm ñều tăng trưởng, 

năm 2016 tăng 3,7% so với năm 2014. Trong ñó: 

-  Nguồn thu từ thuế giá trị gia tăng chiếm tỷ trọng lớn nhất, 

tuy nhiên nguồn thu từ sắc thuế này qua các năm lại giảm. Nguyên 

nhân chủ yếu là do giá của các mặt hàng nông sản có thế mạnh của 

tỉnh giảm mạnh; chính sách thuế giá trị gia tăng thay ñổi. 

- Nguồn thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm thứ 2 trong 

tổng thu NSNN, tương tự như nguồn từ thuế giá trị gia tăng, nguồn 

thu giảm qua các năm.Việc rớt giá của các mặt hàng nông sản ñã làm 

cho nhiều doanh nghiệp thua lỗ, bên cạnh ñó thuế suất thuế thu nhập 

doanh nghiệp ñiều chỉnh giảm từ 25% xuống còn 22%, miễn giảm 
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thuế ñối với hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp tại ñịa bàn kinh tế xã 

hội khó khăn,.. là những nguyên nhân làm giảm nguồn thu. 

2.2.2. Tổ chức công tác kiểm tra thuế tại Cục Thuế tỉnh 

ðắk Lắk 

a. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ phận kiểm 

tra thuế tại Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk 

Chức năng của phòng Kiểm tra thuế: Giúp Cục trưởng Cục 

Thuế kiểm tra, giám sát kê khai thuế; chịu trách nhiệm thực hiện dự 

toán thu ñối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của 

Cục Thuế. 

Nhiệm vụ cụ thể: 

- Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện công 

tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế hàng tháng, quý, năm trên ñịa bàn 

quản lý; 

- Hướng dẫn, chỉ ñạo, kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát 

kê khai thuế ñối với các Chi cục Thuế; 

- Tổ chức thu thập thông tin liên quan ñến việc xác ñịnh 

nghĩa vụ thuế của người nộp thuế; 

- Khai thác dữ liệu hồ sơ khai thuế hàng tháng của người 

nộp thuế, phân tích, ñánh giá, so sánh với các dữ liệu thông.  

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về 

thuế tại trụ sở của người nộp thuế, kiểm tra các tổ chức ñược ủy 

nhiệm thu thuế theo quy ñịnh của Luật Quản lý thuế; 

- Kiểm tra hồ sơ ñề nghị hoàn thuế, hồ sơ miễn thuế, giảm 

thuế thuộc diện kiểm tra trước của người nộp thuế 

- Ấn ñịnh thuế ñối với các trường hợp người nộp thuế khai 

thuế không ñủ căn cứ, không ñúng thực tế phát sinh mà người nộp 

thuế không giải trình ñược;  
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b. Về cơ cấu tổ chức của bộ phận kiểm tra:   

- Tại Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk, công tác Kiểm tra thuế ñược tổ 

chức gồm 02 phòng Kiểm tra thuế, công chức 02 phòng là 20 nhân 

sự, phân công nhiệm vụ cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức của bộ phận kiểm tra thuế  

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy ñịnh mô hình quản lý 

của Cơ quan thuế cơ bản gồm 4 chức năng: Tuyên truyền, hỗ trợ 

người nộp thuế (một cửa); Kê khai thuế; Thanh tra, Kiểm tra thuế; và 

Quản lý nợ thuế. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Mô hình quan hệ giữa bộ phận kiểm tra thuế và các bộ phận 

liên quan tại Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk 

Bộ phận một cửa  
 (nhận và trả hồ sơ) 

Bộ phận kê khai 
(xử lý Tờ khai) 

Bộ phận kiểm tra (khai 
thác thông tin, kiểm tra 
và xử lý thông tin, ñôn 

ñốc thu nợ) 

Bộ phận QL Nợ 
(theo dõi nợ 

thuế, ñôn ñốc 
thu nợ thuế) 

Người 
nộp  
thuế 

Cục trưởng 

Trưởng phòng 

Phó trưởng phòng 
 

Phó trưởng phòng 
 

Phó trưởng phòng 
 

Xác 
minh 
hóa 
ñơn 

Kiểm 
tra tại 
CQT 

Kiểm  
tra tại 
NNT 

Xử lý 
kết quả 
kiểm tra 

Tổng 
hợp 

báo cáo 

ðôn ñốc 
thu, thực 
hiện dự 

toán 
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2.2.3. Thực trạng thực hiện các nội dung của công tác kiểm 

tra thuế ñối với DN tại Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk trong thời gian 

qua 

a. Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra thuế ñối 

với DN tại Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk 

- Hàng năm, qua phân tích rủi ro theo dữ liệu của Cơ quan 

Thuế, Cục Thuế ðắk Lắk tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra thuế 

- Nguyên tắc  xây dựng kế hoạch kiểm tra thuế  

- Phương pháp lựa chọn các DN ñưa vào kế hoạch kiểm tra  

b. Sau khi kế hoạch ñã ñược phê duyệt, tổ chức thực hiện kế 

hoạch kiểm tra 

-. ðối với việc kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở Cục Thuế 

- ðối với việc kiểm tra tại trụ sở DN nộp thuế 

c. Thực trạng thực hiện việc xử lý sau kiểm tra 

Việc xử lý sau kiểm tra ñã có nhiều kết quả tốt, thể hiện sự 

nghiêm minh, chuẩn xác của Cục thuế. Việc xử lý này ñã tạo ñược sự 

ñồng thuận ñối với các DN ñược kiểm tra thuế, thể hiện cho ñến này 

chưa có vụ khiếu nại lớn. Các thắc mắc ñều ñược giải thích cặn kẽ và 

ñược sự ñồng ý của người nộp thuế.    

 Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế chủ yếu sau: 

+ Chưa làm nổi bật các vấn ñề cần giải trình cho DN trong các 

thông báo giải trình . 

+ Việc giải trình của DN ñược yêu cầu chưa mang lại hiệu quả 

cao, phần lớn vẫn có tính hình thức. 

+ Tỷ lệ các DN bị xử lý ấn ñịnh thuế không ñáng kể, chưa 

tương ứng với thực tế. 

+ Một số trường hợp DN phát hiện có những dấu hiệu bất 

thường, nhưng Cục thuế vì nhiều vướng mắc, chưa tiến hành kiểm 
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tra ñột xuất tại Trụ sở DN ñược. 

2.2.4. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra thuế ñối với DN 

tại Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk 

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

i. 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 

Bảng 2.4. Tình hình hoàn thành kế hoạch kiểm tra tại trụ sở Cục Thuế 

 
Số lượng Hồ 

sơ ñã nộp 

Số lượng phải 

kiểm tra theo 

kế hoạch 

Số lượng 

ñã kiểm tra 

Tỷ lệ % hoàn 

thành kế 

hoạch 

Năm 2014 5.090 5.090 5.090 100 

Năm 2015 4.612 4.612 4.612 100 

Năm 2016 2.104 2.104 2.104 100 

(Nguồn: Báo cáo công tác kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế            

năm 2014-2016) 

- Qua bảng, cho thấy tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kiểm tra cả ba 

năm 2014 - 2016 ñều ñạt 100%. Tuy nhiên, lượng hồ sơ ñã nộp năm 

2015, 2016 giảm ñi nhiều so với năm 2014. Nguyên nhân: từ kì tính 

thuế GTGT 01/2015 thực hiện kê khai theo quý ñối với doanh nghiệp 

có doanh thu năm trước dưới 20 tỷ ñồng theo quy ñịnh tại Thông tư 

số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số 

ñiều của luật quản lý thuế; luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật 

quản lý thuế và Nghị ñịnh số 83/2013/Nð-CP ngày 22/7/2013 của 

Chính phủ. ðến năm 2016, căn cứ Thông tư Số 18/VBHN-BTC ngày 

19/6/2015 hướng dẫn thi hành một số ñiều của luật quản lý thuế; luật 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của luật quản lý thuế và Nghị ñịnh số 

83/2013/Nð-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, thì trường hợp 

doanh nghiệp ñược kê khai thuế GTGT theo quý khi doanh thu năm 
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trước dưới 50 tỷ ñồng. 

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

nộp thuế  

Bảng 2.5. Tình hình hoàn thành kế hoạch kiểm tra thuế  

tại trụ sở DN nộp thuế 

Năm 

Số DN kiểm tra trong 

năm theo kế hoạch 

ñược duyệt 

Số DN thực tế ñã 

kiểm tra trong năm 

Tỷ lệ hoàn 

thành kế 

hoạch (%) 

Năm 2014 49 51 104 

Năm 2015 43 48 112 

Năm 2016 61 79 130 

(Nguồn: Báo cáo công tác kiểm tra thuế tại trụ sở DN năm 2014 - 2016) 

Bảng trên cho thấy: Trong cả ba năm từ 2014 - 2016, số DN 

ñã kiểm tra thực tế ñều cao hơn so với kế hoạch ñược phê duyệt. 

ðiều này thể hiện những nỗ lực của công tác kiểm tra thuế tại trụ sở 

DN của Cục Thuế nhằm bảo ñảm ngăn ngừa, xử lý các hiện tượng 

không tuân thủ pháp luật về thuế.  

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

i. ðối với hoạt ñộng kiểm tra tại cơ quan quản lý thuế  

Bảng 2.6. Kết quả phát hiện vi phạm và xử lý qua kiểm tra tại trụ sở Cục 

Thuế 

Số HS khai thuế 
ñược chấp nhận 

Số HS khai thuế  
giải trình,  khai        
ñiều chỉnh, bổ 

sung 

Số HS khai thuế 
ñề nghị ấn ñịnh 

thuế 

Số HS khai thuế 
ñề nghị kiểm tra 

tại trụ sở DN    

Tổng số 
Tỷ trọng 

(%) 
Tổng số 

Tỷ trọng 

(%) 

Tổng 

số 

Tỷ trọng 

(%) 

Tổng 

số 

Tỷ trọng 

(%) 

2014 5.825 98,58 72 1,22 4 0,07 8 0,14 

2015 4.520 98,01 79 1,71 7 0,15 6 0,13 

2016 2.049 97,39 47 2,23 0 0,00 8 0,38 
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(Nguồn: Báo cáo công tác kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế 2014-2016) 

- Trong các hồ sơ khai thuế chưa ñược chấp nhận, chiếm tỷ 

trọng nhiều nhất là các hồ sơ phải giải trình, khai ñiều chỉnh, bổ 

sung. - Tỷ lệ hồ sơ khai thuế ñề nghị kiểm tra tại trụ sở DN tăng dần 

qua các năm chứng tỏ hoạt ñộng kiểm tra thuế tại trụ sở Cục Thuế 

ngày càng ñược chú trọng và tăng cường về nghiệp vụ, văn bản 

hướng dẫn luật thuế cũng như nâng cao năng lực kiểm tra. Tỷ trọng 

qua kiểm tra phát hiện hồ sơ có sai phạm ñã tăng từ 0,14% năm 2014 

lên 0,38% năm 2016. 

ii. ðối với hoạt ñộng kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế 

Bảng 2.7. Kết quả phát hiện vi phạm và xử lý qua kiểm tra 

tại trụ sở DN nộp thuế 

  Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

1. Số lượt DN kiểm tra trong năm 51 48 79 

2. Số DN bị xử lý 51 48 79 

3. Tổng số tiền truy thu (tr.ñ) 2.519 11.522 7.875 

4.Tổng số tiền phạt 707 2.345 2.572 

(Nguồn: Báo cáo công tác kiểm tra thuế tại trụ sở DN  năm 2014-2016) 

Tỷ lệ số DN qua kiểm tra bị phát hiện vi phạm pháp luật về 

thuế và bị xử lý từ năm 2014 ñến 2016 ñều là 100%. ðiều này chứng 

tỏ việc lựa chọn các DN có rủi ro cao ñể tiến hành kiểm tra tại trụ sở 

người nộp thuế là rất chuẩn xác và có căn cứ vững chắc. 

Qua bảng tổng hợp, ta thấy số DN kiểm tra năm 2015 là thấp 

nhất trong 03 năm. Tuy nhiên, số tiền truy thu và tiền phạt của năm 

này là cao nhất. Khi tính trung bình trên một ñơn vị xử lý, thì năm 

2015 có số thuế truy thu trung bình một DN là 240,04 tr.ñ; số tiền 

phạt trung bình của một DN là 48,8 tr.ñ. Số liệu của hai năm 2014 và 

2016 là xấp xỉ  (Năm 2014 lần lượt là 49,4 tr.ñ và 13,8 tr.ñ; năm 
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2016 lần lượt là 99,7 tr.ñ và 32,5 tr.ñ) 

 c. Tác ñộng của hoạt ñộng kiểm tra thuế ñối với DN trong 

việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của các Doanh 

nghiệp 

d. Về thực hiện cải cách hành chính trong hoạt ñộng kiểm 

tra thuế        

- Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk ñã có những bước chuyển rõ rệt 

trong khai thác tốt chương trình quản lý thuế trong hoạt ñộng kiểm 

tra thuế, từ ñó góp phân tạo thuận tiện, giảm thời gian xử lý hồ sơ.  

- ðã tiến hành một số cải tiến về thủ tục trong kiểm tra thuế 

nhằm tạo thuận tiện hơn cho các DN nộp thuế như:  

- Rút ngắn thời gian cuộc kiểm tra tại trụ sở DN nộp thuế 

(trước ñây, bình quân 33 ngày/cuộc; nay còn 23 ngày/cuộc). 

- Tiến hành ñào tạo chuyên sâu cho công chức làm nhiệm vụ 

kiểm tra thuế . 

2.3. ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC 

KIỂM TRA THUẾ ðỐI VỚI DN TẠI CỤC THUẾ TỈNH ðẮK 

LẮK     

2.3.1. Những mặt thành công 

2.3.2. Những vấn ñề hạn chế trong công tác kiểm tra thuế 

ñối với DN và nguyên nhân của những hạn chế 

a. Hạn chế 

b. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Nguyên nhân bên ngoài: 

- Nguyên nhân bên trong 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ 

ðỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH ðẮK LẮK 

 

3.1. CĂN CỨ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG 

TÁC KIỂM TRA THUẾ ðỐI VỚI DN TẠI CỤC THUẾ TỈNH 

ðẮK LẮK 

3.1.1. Sự cần thiết khách quan của việc hoàn thiện công tác 

kiểm tra thuế tại Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk 

- Yêu cầu ñảm bảo tính tuân thủ chính sách pháp luật thuế của 

người nộp thuế  

- Yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế; ñảm bảo 

tính hiệu quả trong công tác quản lý thuế; 

- Yêu cầu tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước; ñảm bảo 

công bằng xã hội trong thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế 

- Từ thực trạng công tác kiểm tra thuế trong ñiều kiện hiện nay 

ở Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk ñang bộc lộ những mặt hạn chế cần ñược 

khắc phục. 

3.1.2. ðịnh hướng chung về cải cách quản lý thuế 

a. Mục tiêu tổng quát 

b. Mục tiêu cụ thể cải cách thuế giai ñoạn 2011 - 2020 

- Làm trong sạch ñội ngũ cán bộ thuế, ñảm bảo không ñể xảy 

ra tình trạng tham nhũng tiêu cực. 

c. Các chủ trương lớn  

- ðẩy mạnh, thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ 

về ñơn giản hóa thủ tục hành chính 

- Sửa ñổi, bổ sung Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật. 
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- Xây dựng, triển khai ña dạng các dịch vụ hỗ trợ người nộp 

thuế thực hiện thủ tục hành chính thuế. 

- Xây dựng, ban hành chế ñộ quy ñịnh về quản lý thanh tra, 

kiểm tra thuế ñối với người nộp thuế trên cơ sở quản lý rủi ro. 

- Xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý thuế hiện ñại, hiệu lực 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế ñầy ñủ, chính xác 

3.1.3. ðịnh hướng chung về cải cách hoạt ñộng kiểm tra 

thuế của ngành Thuế và ñịnh hướng hoàn thiện công tác kiểm 

tra thuế ñối với DN tại Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk 

- ðối với kiểm tra tại trụ sở NNT tập trung vào các doanh 

nghiệp có mức ñộ rủi ro cao như: kinh doanh vận tải, vật liệu xây 

dựng, nhà hàng, khách sạn, mua bán nông sản…các ñơn vị có quy 

mô lớn, các ñơn vị có dấu hiệu kê khai sai, khai thiếu.  

- Kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm ñể thực hiện 

nghiêm pháp luật thuế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của 

người nộp thuế. 

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ 

ðỐI VỚI DN TẠI CỤC THUẾ TỈNH ðẮK LẮK 

3.2.1. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về DN phục vụ hoạt ñộng 

kiểm tra thuế  

Phân tích các dữ liệu từ báo cáo tài chính cũng cần phải ñược 

phối hợp với việc ñối chiếu dữ liệu từ các nguồn thông tin khác mới 

có thể phát hiện các vi phạm trong báo cáo của DN cho cơ quan thuế.  

3.2.2. Tăng cường phương thức quản lý hoạt ñộng kiểm tra 

thuế trên cơ sở rủi ro, khắc phục các mặt hạn chế trong triển 

khai hoạt ñộng kiểm tra  

Áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong tất cả các khâu của 

công tác kiểm tra thuế. Kiểm tra trên cơ sở quản lý rủi ro là xu hướng 
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chủ ñạo của các hệ thống kiểm tra tài chính nói chung và kiểm tra 

thuế nói riêng. 

- Tập huấn kiến thức và kỹ năng cho cán bộ làm công tác kiểm 

tra thuế về phương pháp này.  

- Xây dựng và hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch kiểm tra 

và cách thức lựa chọn các DN ñể kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan 

thuế trên cơ sở phân tích và nhận diện rủi ro.  

  - Nâng cao kỹ năng phân tích rủi ro trong quá trình kiểm tra 

hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế.  

- Áp dụng một số biện pháp ñặc thù theo ngành hàng trong 

kiểm tra thuế.  

- Hoàn thiện khâu thông báo giải trình. 

- ðặt ra những yêu cầu rõ ràng về nội dung và thời gian giải 

trình của các DN 

- Cần tăng cường tính kiên quyết trong việc ấn ñịnh thuế theo 

ñúng tinh thần của Luật quản lý thuế   

 - ðối với những DN có dấu hiệu vi phạm, cần ra quyết ñịnh 

kiểm tra ñột xuất. 

3.2.3. Nâng cao ý thức và năng lực tuân thủ pháp luật về 

thuế cho DN nộp thuế ñồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp tốt 

với các cơ quan liên quan trên ñịa bàn 

- Tiến hành mô tả cụ thể, rõ ràng và ñầy ñủ các nội dung phối 

hợp với từng cơ quan.  

- Tiến hành bàn bạc từng cơ quan về các nội dung phối hợp, ñi 

ñến các thỏa thuận có tính nguyên tắc trong việc hổ trợ lẫn nhau. 

- Hợp tác với từng cơ quan hữu quan trong việc cùng xây dựng 

chương trình, kế hoạch phối hợp. 

- Thường xuyên theo dõi, ñôn ñốc việc thực hiện các chương 
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trình, kế hoạch. Phát hiện các khó khăn, trở ngại và ñề xuất giải pháp  

3.2.4. Tiếp tục ñẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt 

ñộng kiểm tra thuế nhằm rút ngắn thời gian kiểm tra 

- Tích cực triển khai kiểm tra tờ khai thuế tự ñộng qua phần 

mềm ứng dụng của cơ quan thuế.    

- Trên cơ sở xây dựng hệ thống dữ liệu về người nộp thuế, 

khai thác các chương trình quản lý thuế, nâng cao kỹ năng của cán 

bộ kiểm tra mà tiến hành cải tiến công việc kiểm tra nhằm rút ngắn 

thời gian kiểm tra tại trụ sở DN nộp thuế. 

- Tiến hành khảo sát cụ thể thời gian xử lý từng khâu công 

việc trong kiểm tra, kết hợp, khảo sát ý kiến của ñối tượng nộp thuế  

- Nghiên cứu các hoạt ñộng phối hợp, xây dựng thành quy 

trình mẫu.  

- Hoàn thiện việc sử dụng hệ thống phần mềm ứng dụng quản 

lý thuế  ñi ñôi với việc nâng cao năng lực khai thác các ứng dụng 

trong chương trình quản lý thuế tại Cục Thuế.  

Một trong những hệ quả của việc vận dụng phương pháp quản 

lý rủi ro trong công tác kiểm tra thuế là quá trình chuyển dần từ kiểm 

tra toàn diện sang kiểm tra theo chuyên ñề theo nhóm từng nhóm ñối 

tượng ñược lựa chọn. Việc lựa chọn các ñối tượng kiểm tra có thể 

dựa trên tiêu chí quy mô; loại hình sở hữu; ngành nghề; theo sắc thuế 

...ðây cũng là ñịnh hướng mà Bộ Tài chính ñã hoạch ñịnh chủ 

trương. Vì vậy, Cục Thuế cũng cần có những chuẩn bị cần thiết theo 

lộ trình cải cách chung của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.  

 ðể tạo tiền ñề làm căn cứ cho việc triển khai các giải pháp 

trên cần tiến hành khảo sát DN nộp thuế về nhiều tiêu chí, lưu ý ñánh 

giá mức ñộ hài lòng ñối với các dịch vụ của cơ quan thuế, trên cơ sở 

ñó phấn ñấu nâng tỷ lệ DN hài lòng với các dịch vụ hổ trợ mà cơ 
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quan thuế cung cấp.    

3.2.5. Bổ sung nhân lực và nâng cao chất lượng công chức 

làm công tác kiểm tra thuế 

Tăng cường công tác ñào tạo, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ. 

ðội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra phải ñược ñào tạo chuyên sâu, 

mang tính chuyên nghiệp cao. 

- Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ cho công 

tác kiểm tra thuế. 

- Chuẩn mực kế toán và hạch toán kế toán chuyên ngành. 

- Phân tích kinh tế ngành 

- Các ứng dụng tin học phục vụ phân tích, hổ trợ kiểm tra thuế. 

- Các chuyên ñề chuyên sâu về: giao dịch ñiện tử, chống 

chuyển giá…  

Công tác ñào tạo, huấn luyện cũng cần ñược thiết kế theo từng 

mảng nội dung chuyên môn hóa nhằm bảo ñảm nâng cao chất lượng 

ñào tạo, huấn luyện.  

3.3. KIẾN NGHỊ 

 3.3.1. Với chính quyền ñịa phương 

 3.3.2. Với Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế  

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
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KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu, luận văn ñã ñạt ñược những kết quả 

nghiên cứu chủ yếu sau: 

- Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận liên quan ñến hoạt ñộng 

kiểm tra thuế của cơ quan thuế ñối với DN. Trong ñó, tập trung vào 

các nội dung trọng tâm: nội dung công tác kiểm tra thuế và tiêu chí 

ñánh giá hoạt ñộng kiểm tra thuế cũng như phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng ñến hoạt ñộng kiểm tra thuế của cơ quan thuế ñối với DN.  

- Phân tích, ñánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế ñối với 

DN ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh ðắk Lắk trong những năm 

qua ñồng thời tổng kết ñánh giá về những mặt ñạt ñược và những 

mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân của những hạn chế ñó trong 

công tác kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh ðắk Lắk. 

- ðề xuất hệ thống 5 giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm 

tra thuế ñối với DN tại Cục thuế tỉnh ðắk Lắk trong thời gian tới. 

Nội dung cơ bản của các giải pháp ñề xuất bao gồm: (1) Hoàn thiện 

cơ sở dữ liệu về DN phục vụ hoạt ñộng kiểm tra thuế  (2) Tăng 

cường phương thức quản lý hoạt ñộng kiểm tra thuế trên cơ sở rủi ro, 

khắc phục các mặt hạn chế trong triển khai hoạt ñộng kiểm tra; (3) 

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

thuế ñồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp tốt với các cơ quan liên 

quan trên ñịa bàn; (4) Tiếp tục ñẩy mạnh cải cách hành chính trong 

hoạt ñộng kiểm tra thuế nhằm rút ngắn thời gian kiểm tra; (5) Bổ 

sung nhân lực và nâng cao chất lượng công chức làm công tác kiểm 

tra thuế. 
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