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CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 
1.1.  Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Hiện nay, trong quá trình hoạt động và phát triển, các doanh nghiệp 

Việt Nam không chỉ chịu tác động của các quy luật kinh tế mà còn chịu sự tác 

động, điều tiết quản lý của Nhà nước. Một công cụ quan trọng giúp nhà nước 

thực hiện vai trò điều tiết nền kinh tế của mình đó là thuế, đặc biệt là thuế thu 

nhập doanh nghiệp. Thuế là nguồn thu chủ yếu và quan trọng của Nhà nước 

để đảm bảo hoạt động của Bộ máy Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm an ninh quốc phòng. Thuế còn là công cụ quản lý vĩ mô để điều tiết và 

định hướng sự phát triển của nền kinh tế quốc gia theo mục tiêu kinh tế - 

chính trị - xã hội trong giai đoạn phát triển nhất định. 

Để phù hợp với sự phát triển của nền Kinh tế - Xã hội thì Luật Thuế 

Thu nhập doanh nghiệp và các văn bản chính sách về thuế đã liên tục được 

thay thế, sửa đổi, bổ sung và dần ổn định.  

Kế toán thuế TNDN đã được nghiên cứu và vận dụng một cách đầy đủ, 

chính xác và hợp lý từ rất lâu ở các quốc gia phát triển. Trong khi đó, Kế toán 

thuế TNDN tại các doanh nghiệp ở Việt Nam còn khá nhiều nội dung mới mẻ 

về lý luận cũng như thực tiễn vận dụng, chưa phù hợp với thông lệ kế toán 

quốc tế. Cụ thể, công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh 

nghiệp nói chung và tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp 

Tân Hưng Hà nói riêng vẫn tồn tại những yêu cầu bất cập nhất định cần được 

khắc phục .  

Xuất phát từ vai trò của thuế TNDN và những bất cập cần được khắc 

phục trong công tác thuế TNDN tại Doanh nghiệp nói chung và thực tiễn lại 

Công ty Tân Hưng Hà nói riêng, việc quyết định lựa chọn đề tài: “Kế toán 

thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
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tổng hợp Tân Hưng Hà” làm đề tài nghiên cứu là cần thiết và mang tính cấp 

bách trong giai đoạn hiện nay. Qua nghiên cứu thực tế đề tài tại doanh nghiệp 

kết hợp với việc đề xuất các giải pháp giúp Công ty Tân Hưng Hà nói riêng 

và các Doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung nhìn nhận những nhược điểm , 

bất cập và từ đó đúc kết hoàn thiện trong công tác kế toán thuế TNDN. 

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Tại Việt Nam, thời gian qua đã có nhiều tác giả nghiên cứu về vấn đề 

kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các  doanh nghiệp thuộc nhiều 

ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Kết quả đạt được của các công trình nghiên 

cứu đã luôn khẳng định tầm quan trọng của kế toán thuế TNDN của các 

doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại lãnh thổ Việt 

Nam. Dù phạm vi nghiên cứu khác nhau nhưng nhìn chung, các công trình 

khoa học đã tập trung nghiên cứu làm rõ các vấn đề lý luận về của kế toán 

thuế TNDN tại doanh nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn 

thiện  công tác kế toán thuế TNDN. Những kết quả đạt được của các công 

trình nghiên cứu trên rất đáng được ghi nhận và thực sự đã cung cấp nhiều 

giải pháp thiết thực qúy báu cho lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thực hiện 

công tác kế toán thuế thuế TNDN tại doanh nghiệp của mình.  

Ở Việt Nam tính đến hiện nay có rất nhiều công trình khoa học nghiên 

cứu của các tác giả khác về kế toán thuế TNDN như đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp Bộ, một số luận văn tiến sĩ, luận văn thạc sĩ và một số bài báo khoa 

học nhưng trên những giác độ và các lĩnh vực ứng dụng khác nhau như :  

Luận văn thạc sĩ kinh tế “Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công 

ty TNHH Hùng Lâm” của tác giả Trần Văn Lâm (năm 2016 trường Đại Học 

Thương Mại) . Luận văn đã phân tích khá chi tiết lý luận cơ bản về kế toán 

thuế thu nhập doanh nghiệp, các khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế thu 

nhập doanh nghiệp ; trình bày được những nội dung cơ bản của chính sách 
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thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, kế toán thuế thu nhập 

doanh nghiệp theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 17, chuẩn 

mực kế toán quốc tế IAS12 đồng thời cũng đã trình bày đánh giá thực trạng 

kế toán thuế TNDN của doanh nghiệp về tổ chức hệ thống chứng từ, sổ, báo 

cáo, từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán thuế TNDN trong doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, sự sắp xếp của luận văn còn chưa mạch lạc, người đọc 

nhiều khi còn nhầm lẫn về lý luận giữa phần chuẩn mực và chế độ kế toán.  

Luận văn thạc sĩ kinh tế “Hoàn thiện kế toán thuế Thu nhập doanh 

nghiệp tại Công ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam” của 

tác giả Đào Thị Hồng Hải (năm 2017 trường Đại Học Kinh Doanh Và Công 

Nghệ Hà Nội). Luận văn  này cũng hệ thống hóa được những vấn đề lý luận 

về kế toán thu nhập doanh nghiệp, phân tích khá chi tiết kế toán thuế TNDN 

theo chuẩn mực kế toán quốc tế và so sánh với chuẩn mực kế toán Việt Nam, 

nêu lên thực trạng về thuế TNDN, kế toán thuế TNDN và qua đó đưa ra 

những giải pháp nhằm hoàn thiện về kế toán thuế TNDN. Tuy nhiên, luận văn 

này còn tồn tại những vấn đề cần tiếp tục giải quyết như : Chưa mô tả được 

quy trình kế toán thuế TNDN, ví dụ từ khâu xác định thu nhập tính thuế trên 

tờ khai, cách tính thuế, sự khác biệt giữa chính sách kế toán thuế theo chuẩn 

mực kế toán và theo quy định thuế để xác định các khoản chênh lệch tạm thời, 

từ đó xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại hay thuế thu nhập hoãn lại phải 

trả, chưa lập được bảng tính và ghi nhận kế toán bằng số minh họa cụ thể mà 

chỉ nêu chung chung. Khi phân tích, chưa đề cập đến cơ sở tính thuế và giá trị 

ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả nên người đọc còn khó hình 

dung được trên cơ sở lý thuyết để giải thích vì sao phát sinh các khoản chênh 

lệch tạm thời đó.  

Tác giả Mai Ngọc Anh với bài viết “Sử dụng thông tin kế toán khi 

quyết toán thuế TNDN – Những vấn đề đặt ra” đăng trên website 
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tapchithue.com.vn – Cơ quan của Tổng cục thuế - Bộ tài chính được đăng tải 

ngày 04 tháng 10 năm 2012. Bài viết trình bày các bước cơ bản sử dụng thông 

tin kế toán khi quyết toán thuế TNDN, nguyên nhân dẫn đến việc áp dụng 

không đồng nhất giữa chính sách kế toán và chính sách thuế, sự khác biệt 

giữa chính sách  thuế  so với kế toán dẫn đến việc áp dụng còn khó khăn.  

ThS.Phan Thị Phương Huyền, Phó Trưởng khoa Khoa Đào tạo nghiệp 

vụ, Trường trung cấp Luật Đồng Hới với bài viết “Vai trò của Thuế  thu nhập 

doanh nghiệp trong thu hút và thúc đẩy đầu tư ở Việt Nam” đăng trên website 

Tạp chí tài chính (tapchitaichinh.vn) ngày 24 tháng 10 năm 2017, cũng đã 

khẳng định bên cạnh vai trò là đảm bảo ổn định Nguồn thu ngân sách nhà 

nước, phân phối thu nhập thì thuế TNDN còn đóng vai trò đặc biệt trong thu 

hút và thúc đẩy đầu tư ở Việt Nam. Bài viết đã nêu rõ được các vấn đề : Yêu 

cầu thúc đẩy và thu hút đầu tư được thể hiện trong pháp luật thuế TNDN; chỉ 

ra được những tồn tại bất cập trong pháp luật thuế TNDN; đồng thời đưa ra 

một số kiến nghị để hoàn chỉnh pháp luật thuế TNDN nhằm thu hút đầu tư tại 

Việt 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 của các Doanh nghiệp Việt Nam trong quá 

trình vận dụng VAS 17 vào thực tiễn công tác kế toán ở doanh nghiệp mà 

chưa hệ thống hóa một cách logic các vấn đề như : Quan điểm của kế toán về 

thuế TNDN hiện nay và sự ảnh hưởng của kế toán thuế TNDN; Kế toán thuế 

TNDN theo chuẩn mực quốc tế và các quốc gia trên thế giới, bài học kinh 

nghiệm quốc tế cho Việt Nam trong hoàn thiện kế toán thuế TNDN. Đặc biệt 

các nghiên cứu đó chưa đề xuất một cách cụ thể các giải pháp để hoàn thiện 

khung pháp lý kế toán thuế TNDN và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế 

TNDN trong các doanh nghiệp Việt Nam.  
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Trên cơ sở vận dụng những kết quả của những nghiên cứu đó, tác giả 

tiếp tục nghiên cứu trên những khía cạnh mới và phạm vi nghiên cứu khác. 

Như vậy nghiên cứu kế toán thuế TNDN tại Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ tổng hợp Tân Hưng Hà là một đề tài nghiên cứu có nhiều nội dung 

mới so với những nghiên cứu trước đây.  

1.3.  Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

1.3.1. Mục đích nghiên cứu. 

 Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về kế toán thuế thu nhập doanh 

nghiệp, từ đó vận dụng nghiên cứu thực trạng kế toán thuế thu nhập doanh 

nghiệp ở Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà, 

tìm ra những hạn chế trong kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty. 

Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp có căn cứ khoa học và thực tiễn nhằm 

hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thương 

Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà. 

1.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu. 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về kế toán thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong doanh nghiệp. 

- Thu thập số liệu tại công ty, phân tích thực trạng, đưa ra những hạn 

chế, phân tích nguyên nhân của hạn chế trong kế toán thuế thu nhập doanh 

nghiệp tại Công ty; Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thuế 

thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng 

Hợp Tân Hưng Hà. 

1.3.3. Câu hỏi nghiên cứu  ① Xác định thuế TNDN tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Hưng Hà như thế nào ? ② Hạch toán thuế TNDN tại Công ty như thế nào ? 



6 

 ③ Thực trạng kế toán thuế TNDN tại Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ tổng hợp Tân Hưng Hà như thế nào ?  ④ Thực trạng kế toán thuế TNDN tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Hưng Hà, có những ưu điểm, hạn chế gì ? nguyên nhân ?  ⑤ Giải pháp nào để  hoàn thiện kế toán thuế TNDN tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Hưng Hà ? 

1.4.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiêp 

* Phạm vi nghiên cứu :  

- Phạm vi không gian nghiên cứu: Luận văn khảo sát kế toán thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp 

Tân Hưng Hà. 

 - Phạm vi thời gian nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu thực trạng Kế 

toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty trong giai đoạn năm 2016-2018. 

1.5. Phương pháp nghiên cứu 

* Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp thu 

thập dữ liệu. Nguồn dữ liệu được thu thập như sau : 

* Dữ liệu thứ cấp (tài liệu có sẵn) như sau:  

 Vào tài liệu của Công ty Tân Hưng Hà để xem quy mô và tình trạng 

hoạt động của công ty, các  sản phẩm kinh doanh, chính sách chế độ kế toán 

thuế TNDN (BCTC, Tờ khai quyết toán thuế  TNDN...) nhằm hiểu rõ các 

hoạt động đang diễn ra thực tại ở công ty.  Các văn bản về chế độ, chính sách 

thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế TNDN do Nhà nước ban hành.  

Những luận văn, luận án và các bài báo nghiên cứu về Kế toán thuế thu nhập 

doanh nghiệp của các tác giả đi trước.  

*  Dữ liệu sơ cấp (tài liệu được thu thập) như sau:  
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Phỏng vấn trực tiếp kế toán trưởng công ty về cách thức hoạt động, tổ 

chức kế toán, thực hiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập 

hoãn lại. 

• Phụ lục 01 : Phiếu phỏng vấn kế toán trưởng  về kế toán thuế TNDN tại 

Công ty.  

Từ nguồn dữ liệu đã thu thập được,  tiến hành bước Phân tích dữ liệu: 

sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp để nghiên cứu 

công tác Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp để làm rõ hiện trạng về Kế toán 

thuế thu nhập doanh nghiệp, qua đó chỉ rõ những tồn tại bất cập và đưa ra 

phương hướng và cách giải quyết phù hợp. 

1.6. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 

Luận văn đã nghiên cứu, hệ thống hoá và làm rõ thêm một số vấn đề cơ 

sở lý luận và thực tiễn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế 

thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động của doanh nghiệp. 

Về thực tế, Luận văn đã trình bày và đánh giá được thực trạng kế toán 

thuế TNDN tại Công ty Tân Hưng Hà, trên cơ sở đó phân  tích và đánh giá 

những ưu điểm và hạn chế trong Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công 

ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà. Từ đó đã đề 

xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện Kế toán thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân 

Hưng Hà.   

1.7. Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và các danh mục tài liệu tham khảo, các 

ký hiệu chữ viết tắt, các bảng biểu, phụ lục, đề tài nghiên cứu gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu 
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Chương 2: Cơ sở lý luận về thuế Thu nhập doanh nghiệp và kế toán 

thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Chương 3: Thực trạng kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Công ty 

TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà 

Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện kế toán thuế Thu nhập doanh 

nghiệp tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà 
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH 

NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

2.1 Những vấn đề chung về thuế thu nhập doanh nghiệp trong doanh 

nghiệp 

2.1.1 Sự ra đời và phát triển của thuế thu nhập doanh nghiệp 

Tại Việt Nam, thuế thu nhập doanh nghiệp có nguồn gốc từ thuế lợi tức, 

là khoản trích nộp một phần lợi nhuận để nộp thuế. Luật thuế thu nhập doanh 

nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 10/5/1997 và có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/1999 thay cho Luật thuế lợi tức. Pháp luật Việt Nam không đưa ra khái 

niệm trực tiếp về thuế thu nhập doanh nghiệp mà đưa ra quy định về các yếu 

tố liên quan để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp như đối tượng chịu thuế, 

thu nhập chịu thuế, thuế suất…  

Hiện nay, thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam được quy định tại hệ 

thống các Luật, Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp nhất về thuế thu nhập 

doanh nghiệp đang còn hiệu lực thi hành (Phụ lục 02)  

Thuế thu nhập doanh nghiệp là sắc thuế có vai trò quan trọng trong hệ 8 

thống pháp luật thuế của Việt Nam. Đây là một trong những công cụ hữu hiệu 

của Nhà nước trong việc thực hiện chức năng điều tiết các hoạt động kinh tế - 

xã hội và tái phân phối thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội thông qua các 

chính sách về ưu đãi thuế đối với ngành, vùng kinh tế mà Nhà nước có chiến 

lược ưu tiên phát triển trong từng giai đoạn nhất định, tránh trường hợp mất 

cân đối nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, thuế thu nhập doanh nghiệp là nguồn 

thu quan trọng của ngân sách Nhà nước bởi phạm vi điều chỉnh rất rộng, gồm 

tất cả các chủ thể là tổ chức có lợi nhuận trên lãnh thổ Việt Nam. Khi nền 
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kinh tế thị trường ngày càng phát triển và quá trình hội nhập diễn ra trên tất cả 

các lĩnh vực của nền kinh tế thì thì khả năng huy động nguồn tài chính cho 

ngân sách Nhà nước thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp ngày càng dồi 

dào. Ở Việt nam, tỷ trọng thuế thu nhập doanh nghiệp trong tổng số thu ngân 

sách Nhà nước luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, khoảng trên 20% và khoảng 

26% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2018. 

2.1.2. Khái niệm, đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (thu nhập doanh nghiệp) là loại thuế trực 

thu tính trên thu nhập nhận được của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế (Luật 

thuế TNDN, 2013).  

Thuế thu nhập doanh nghiệp có các đặc điểm sau:  

a. Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực,thu trên kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. 

b. Đối tượng nộp thuế là tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ,các doanh nghiệp, nhà đầu tư thuộc các thành phần 

kinh tế khác nhau có lợi nhuận đều phải nộp thuế TNDN, đồng thời là đối 

tượng chịu thuế  

c. Thuế thu nhập doanh nghiệp phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh 

doanh và chỉ phát sinh khi doanh nghiệp có lợi nhuận Số thuế thu nhập doanh 

nghiệp phát sinh phụ thuộc vào thu nhập tính thuế của doanh nghiệp, chỉ 

doanh nghiệp có lãi từ kết quả sản xuất kinh doanh mới phải nộp thuế. Bên 

cạnh đó, thuế thu nhập doanh nghiệp cũng nằm trong các loại thuế được khấu 

trừ tại nguồn đối với lãi của các bên nước ngoài không có cơ sở thường trú 

nhưng có thu nhập tại trên lãnh thổ quốc gia  

d. Thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ trước thuế thu nhập cá nhân, 

thu nhập cá nhân nhận được từ hoạt động đầu tư vốn là phần thu nhập được 

chia sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Do vậy, thuế thu nhập doanh 
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nghiệp cũng có thể coi là một biện pháp quản lý thu nhập cá nhân. Nếu như 

thuế thu nhập cá nhân chỉ điều chỉnh cá nhân có thu nhập cao trong xã hội 

theo biểu thuế suất từng phần với nhiều mức khác nhau thì thuế thu nhập 

doanh nghiệp điều chỉnh mọi doanh nghiệp có thu nhập với mức thuế suất khá 

đồng nhất giữa các đối tượng. 

2.1.3  Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

* Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu nên đối tượng nộp 

thuế cũng chính là đối tượng chịu thuế. 

 Người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao 

gồm : 

a. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật 

doanh nghiệp; luật đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo 

hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí, Luật thương mại và các văn bản quy 

phạm pháp luật khác dưới các hình thức : Công ty cổ phần; Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Văn phòng luật sư; 

Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các 

bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí; Xí nghiệp liên doanh dầu 

khí; Công ty điều hành chung.  

b. Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực 

c. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã. 

d. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước 

ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú tại Việt 

Nam 
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Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất. kinh 

doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần 

hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm :  

-  Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện 

vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu, khí hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên 

khác tại Việt Nam; 

- Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp; 

- Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người 

làm công hoặc tổ chức, cá nhân khác ; 

- Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài 

- Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diện có thẩm quyền ký 

kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm 

quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài nhưng thường 

xuyên thực hiện việc giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tại Việ t Nam.  

Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam ký kết có 

quy định khác về cơ sở thường trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp định 

đó.  

e. Tổ chức khác ngoài các tổ chức nêu tại các điểm a,b,c và d khoản 1 

điều này có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ, có thu nhập chịu 

thuế.  

 Tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo 

Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nộp 

thuế TNDN theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài Chính.  

2.1.4. Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

2.1.4.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành  

Theo quy định hiện hành, kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác 

định theo năm tài chính. Riêng trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của 
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doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh 

nghiệp chuyển đổi có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được với kỳ tính thuế 

năm gần nhất để hình thành một kỳ tính thuế. Trường hợp doanh nghiệp thực 

hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm dương lịch sang 

năm tài chính (hoặc ngược lại) thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của 

năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng. Để xác định thuế thu nhập doanh 

nghiệp, trừ trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp nộp thuế thu nhập 

tính theo tỷ lệ % từ 1 – 5% trên doanh thu thì hầu hết trong các trường hợp, 

căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là thu nhập tính thuế và thuế 

suất trong năm tài chính tính thuế .  

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư 96/2015/TT-BTC), số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế bằng 

thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) 

nhân với thuế suất. 

ð Thuế TNDN phải nộp được xác định theo công thức sau :  

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = (Thu nhập tính thuế - Phần 

trích lập quỹ KHCN) x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 

Trong đó,  

- Thu nhập tính thuế là khoản thu nhập còn lại bị tính thuế và được 

xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ 

được kết chuyển từ năm trước theo quy định.  

- Phần trích lập quỹ KHCN (nếu có) : được trích tối đa 10% thu nhập 

tính thuế hàng năm theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-

BKHCN-BTC. 

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 : là 20% theo Điều 

11 thông tư 78/2014/TT-BTC 
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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) 

Thu nhập chịu thuế trong kỳ bao gồm thu nhập từ hoạt động  sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.  

Theo điều 2 thông tư 96/2015/TT-BTC Thu nhập chịu thuế được xác 

định là khoản thu nhập ròng sau khi trừ đi chi phí tạo ra thu nhập và được 

lượng hóa bằng giá trị phù hợp với kỳ tính thuế, được xác định theo công thức 

sau : 

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản Thu 

nhập khác  

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh các khoản doanh thu, chi phí bằng 

ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo 

hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp tại Thông tư số 

200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.  

* Xác định Thu nhập chịu thuế 

Để tính được thu nhập chịu thuế, trước hết Doanh nghiệp cần tính được 

doanh thu, chi phí được trừ và các khoản thu nhập khác.  

- Doanh thu tính thuế :  

Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC, Doanh thu để xác 

định thu nhập chịu thuế được xác định là toàn bộ tiền bán hàng hóa,tiền gia 

công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội nhưng 

không bao gồm tiền lãi trả góp, trả chậm mà doanh nghiệp được hưởng không 

phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.   

Trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, doanh thu được xác 

định theo giá bán của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương 

đương trên thị trường.  
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Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương 

pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT.  

Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên 

GTGT là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT. 

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách 

hàng trả tiền trước cho nhiều năm  thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế 

được phân bổ cho số năm trả trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền 

một lần. 

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt 

động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng 

hàng hóa cho người mua; đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm 

hoàn thành cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch 

vụ. Trong hầu hết các trường hợp, doanh thu để tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp được xác định trùng với doanh thu ghi nhận theo chuẩn mực kế toán 

quy định kế toán doanh thu và thu nhập khác. Tuy nhiên, do có sự khác biệt 

giữa điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của quy định 

kế toán có thể dẫn đến phát sinh chênh lệch giữa doanh thu tính thuế và doanh 

thu kế toán ghi nhận. Bên cạnh đó, pháp luật về thuế cũng cho phép ghi nhận 

doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước 

hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần trong trường hợp bên thuê 

trả tiền trước cho nhiều năm. Nếu như doanh thu là giá trị các lợi ích kinh tế 

doanh nghiệp phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường 

thì thu nhập khác bao gồm 23 khoản thu nhập ngoài các hoạt động tạo ra 

doanh thu như thu nhập từ thanh lý tài sản, thu nhập bị bỏ sót phát hiện ra, thu 

về tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng hoặc thu nhập nhận được 

bằng tiền, bằng hiện vật từ các nguồn tài trợ... làm tăng lợi ích kinh tế của 

doanh nghiệp trong kỳ.  
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-  Chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế 

Nguyên tắc xác định chi phí được trừ hiện nay đang được hướng dẫn và 

quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTCvà được sửa 

đổi bổ sung tại  Điều 4 Thông  tư số 96/2015/TT-BTC 

Theo đó các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN được quy định 

như sau :  

Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện 

sau:  

Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp  

Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp 

luật.  

Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 

20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải 

có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.  

Khoản chi không thuộc nhóm những khoản chi không được trừ theo 

quy định của pháp luật  

- Chi phí không được trừ được liệt kê theo quy định của pháp luật 

hiện hành bao gồm:  

Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định chung về chi phí 

được trừ, trừ phần giá trị tổn thất do bất khả kháng khác không được bồi 

thường có hồ sơ chứng minh giá trị tổn thất.   

Chi phí khấu hao tài sản cố định:  Phần trích khấu hao vượt mức quy 

định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao 

tài sản cố định. Chi phí khấu hao TSCĐ của những TSCĐ không sử dụng cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh.  
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Phần chi vượt định mức tiêu hao vật tư đã được Nhà nước ban hành 

định mức. 

Chi phí của doanh nghiệp thu mua hàng hóa, dịch vụ của nông dân, hộ, 

cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra mà không có hóa đơn, không lập Bảng kê 

thu mua kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán.  

Chi phí tiền lương, tiền thưởng và các khoản phải trả cho người lao 

động, bao gồm : Các khoản chi không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng 

và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ : Hợp đồng lao động, thỏa ước 

lao động tập thể….; hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế mà vẫn chưa chi 

trả; phần chi trang phục cho người lao động vượt quá 05 triệu đồng 

/người/năm… 

Chi phí tài chính không được trừ gồm những khoản chi lãi tiền vay vốn 

tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu  hoặc chi phí lãi vay của đối tượng 

không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi 

suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay và 

khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ và 

các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế . 

Các khoản  chi không được trừ khác bao gồm : Khoản chi không tương 

ứng với doanh thu tính thuế; Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng không 

theo đúng hướng dẫn của Bộ tài chính về trích lập dự phòng; các khoản chi 

phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa 

chi hoặc không chi hết; Chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên 

tai…không đúng đối tượng và không có hồ sơ.  

- Thu nhập khác của doanh nghiệp  

Căn cứ theo  điều 7, Thông tư 78/2014/TT-BTC và Điều 5, Thông tư 

96/2015/TT-BTC, thu nhập khác của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập 

2019 bao gồm các khoản thu nhập sau : 
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Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; Chênh lệch giữa giá trị hợp 

lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng 

kiểm soát; Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa 

đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;  Thu 

nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản; Các khoản thuế phải nộp khi bán 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn (thuế xuất 

khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải nộp nhưng sau đó được 

giảm); Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; Thu các khoản 

nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; Thu các khoản nợ phải trả không xác định được 

chủ; Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, 

sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có); Thu nhập quà biếu, 

quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp; 

Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại; Các khoản thu nhập khác ngoài 

các khoản nêu trên. 

-  Thu nhập miễn thuế, lỗ kết chuyển và trích lập quỹ khoa học công 

nghệ : 

Thu nhập miễn thuế : Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập 

doanh nghiệp được quy định tại Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC, là những 

thu nhập trong các lĩnh vực nông nghiệp như  : Thu nhập từ việc thực hiện 

dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp; Thu nhập liên quan đến nông 

nghiệp; Thu nhập từ việc thực hiện việc nghiên cứu khoa học công nghệ; 

Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục; Doanh nghiệp có 

từ 30% số lao động là người khuyết tật; Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành 

riêng cho một số đối tượng; Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát 

thải; Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn…sau khi bên nhận vốn đã nộp 

thuế; Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao; Thu nhập từ chuyển 
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giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên; Thu nhập của văn phòng thừa phát lại; 

Phần thu nhập không chia.  

Đối với quy định về lỗ kết chuyển, theo Khoản 2 Điều 9 Thông tư  

78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển 

toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập của những năm tiếp theo trong thời hạn 

không quá năm (05) năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Doanh nghiệp 

tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý năm sau khi lập tờ khai tạm nộp 

quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán năm. Doanh 

nghiệp cũng được bù trừ số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính. 

Theo thông tư quy định, lỗ của DN được xác định như sau :  

Về quỹ phục vụ phát triển khoa học và công nghệ : Pháp luật hiện hành 

cũng cho phép doanh nghiệp được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng 

năm vào chi phí quản lý để lập Quỹ. Trường hợp Quỹ phát triển khoa học và 

công nghệ sử dụng không hết 70% hoặc không đúng mục đích thì trong thời 

hạn 5 năm kể từ khi trích lập, doanh nghiệp phải nộp lại thuế thu nhập và lãi 

phát sinh.  

- Thuế suất và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

• Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành . 

Mức thuế suất thuế TNDN hiện hành được quy định tại điều 11 của 

Thông tư 78/2014/TT-BTC, theo đó năm 2019 mức thuế suất thuế TNDN là 

20%  

Ngoại trừ các doanh nghiệp đặc thù như : 

Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác 

dầu khí tại Việt Nam tư 32% đến 50%.  

Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác 

các mỏ tài nguyên quý hiếm áp dụng thuế suất 50%... 
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• Ưu đãi về thuế suất : Thuế suất ưu đãi được quy định tại Điều 19 

Thông tư số 78/2014/TT-BTC và được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 11 

Thông tư 96/2015/TT-BTC , được áp dụng cho các doanh nghiệp có dự án 

đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện 

về lĩnh vực đầu tư ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư; Các dự án đầu tư mới 

và đầu tư mở rộng.   

Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với thu nhập 

của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh 

tế- xã hội đặc biệt khó khăn;  

Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với : 

Phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội trong lĩnh vực giáo dục –

đào tạo, dạy nghề, y tá, văn hóa, thể thao và môi trường , giám định tư pháp... 

Thuế suất ưu đãi 17% trong suốt thời gian hoạt động được áp dụng đối 

với Quỹ tín dụng nhân dân….. 

- Thủ tục kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh 

nghiệp  

Trừ trường hợp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát 

sinh áp dụng đối với giao dịch chuyển nhượng bất động sản và thuế thu nhập 

nộp thay nhà thầu nước ngoài thì thuế thu nhập doanh nghiệp là sắc thuế được 

tạm nộp hàng quý và quyết toán khi kết thúc năm tính thuế hoặc khi doanh 

nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi; chấm dứt hoạt động… 

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp người nộp thuế thực hiện 

tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba 

mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Trong thời hạn 90 ngày 

kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải thực hiện kê khai quyết 

toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm tài chính. Theo bảng  quyết  toán, 

trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ thấp hơn số thuế thu nhập doanh 
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nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền 

chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số 

thuế phải nộp theo quyết toán. Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh 

nghiệp bao gồm:  

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp  

- Bộ báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật về kế toán  

- Các phụ lục đi kèm tuỳ theo thực tế phát sinh (phụ lục kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh, phụ lục chuyển lỗ, phụ lục về ưu đãi thuế thu nhập 

doanh nghiệp, phụ lục thông tin về giao dịch liên kết) Về địa điểm nộp thuế, 

doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có 

cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương khác thì phân bổ và nộp một phần số thuế tại địa phương 

nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc theo tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất 

hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí do doanh nghiệp tự xác định và làm căn 

cứ xác định cho các năm sau. 

2.1.4.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

a. Khái niệm 

        Thuế thu nhập hoãn lại phải trả là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải 

nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu 

nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành, được vận dụng  theo quy định của 

chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp (VAS 17).  

b. Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

        Cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải xác định và ghi nhận ” Thuế thu 

nhập hoãn lại phải trả” ( nếu có) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 17 

” Thuế thu nhập doanh nghiệp”. 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định trên cơ sở các khoản chênh 
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lệch tạm thời chịu thuế phát sinh trong năm và thuế suất thuế thu nhập hiện 

hành theo công thức sau: 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả = Tổng chênh lệch tạm thời chịu thuế 

phát sinh trong năm * Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

       Việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm được thực hiện 

theo nguyên tắc bù trừ giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong 

năm với số thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước 

nhưng năm nay được ghi giảm ( hoàn nhập), 

Cụ thể là nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn 

hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm, thì số 

chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh lớn hơn số được 

hoàn nhập trong năm được ghi nhận bổ sung vào số thuế thu nhập hoãn lại 

phải trả và ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm nhỏ hơn số 

thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm, thì số chênh lệch 

giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập 

trong năm được ghi giảm ( hoàn nhập) số thuế thu nhập hoãn lại phải trả và 

ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

Bảng 2.1 : Bảng minh họa ghi nhận doanh thu và chi phí giữa thuế 

và kế toán làm phát sinh khoản chênh lệch tạm thời.  
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Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm hiện tại được ghi 

nhận vào chi phí thuế thu nhập hoãn lại để xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh trong năm đó trừ trường hợp thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh 

từ các giao dịch được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu. 

     Trường hợp thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ việc áp dụng hồi tố 

thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của các 

năm trước làm phát sinh khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế, kế toán phải 

ghi nhận bổ sung khoản thuế thu nhập hoãn lại phải trả cho các năm trước 

bằng cách điều chỉnh giảm số dư đầu năm của tài khoản 421 – Lợi nhuận 

chưa phân phối và số dư đầu năm tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải 

trả. 

2.2. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong doanh nghiệp 

2.2.1  Các chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên quan đến kế toán thuế thu 

nhập doanh nghiệp trong doanh nghiệp  
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Trong kế toán thuế và đặc biệt là thuế TNDN tại các doanh nghiệp có 

một số nguyên tắc, chuẩn mực liên quan như: Chuẩn mực 01 - “Chuẩn mực 

chung”, Chuẩn mực 14 - “Doanh thu và thu nhập khác”, Chuẩn mực 17 -  

“Thuế Thu nhập doanh nghiệp”. 

 * Chuẩn mực 01 - “Chuẩn mực chung” áp dụng cho tất cả các doanh 

nghiệp.  

 Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc 

và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài 

chính của doanh nghiệp. 

 Các nguyên tắc, yêu cầu kế toán cơ bản và các yếu tố của báo cáo tài 

chính quy định trong chuẩn mực này được quy định cụ thể trong từng chuẩn 

mực kế toán, phải được áp dụng đối với mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành 

phần kinh tế trong phạm vi cả nước. 

 * Chuẩn mực 14 - “Doanh thu và thu nhập khác”:  

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc 

và phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác, gồm: Các loại doanh 

thu, thời điểm ghi nhận doanh thu, phương pháp kế toán doanh thu và thu 

nhập khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. 

Chuẩn mực này áp dụng trong kế toán các khoản doanh thu và thu nhập 

khác phát sinh từ các giao dịch và nghiệp vụ sau: Bán hàng; Cung cấp dịch 

vụ; Tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia; Các khoản thu 

nhập khác ngoài các giao dịch và nghiệp vụ tạo ra doanh thu kể trên  

* Chuẩn mực kế toán số 17: Thuế TNDN 

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, 

phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Kế toán thuế thu nhập 

doanh nghiệp là kế toán những nghiệp vụ do ảnh hưởng của thuế thu nhập 

doanh nghiệp trong năm hiện hành và trong tương lai của: 
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a. Việc thu hồi hoặc thanh toán trong tương lai giá trị ghi sổ của các 

khoản mục tài sản hoặc nợ phải trả đã được ghi nhận trong Bảng cân đối kế 

toán của doanh nghiệp; 

b. Các giao dịch và sự kiện khác trong năm hiện tại đã được ghi nhận 

trong báo cáo kết quả kinh doanh. 

Chuẩn mực này yêu cầu doanh nghiệp phải kế toán các nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh do ảnh hưởng về thuế thu nhập doanh nghiệp của các giao dịch và 

các sự kiện theo cùng phương pháp hạch toán cho chính các giao dịch và các 

sự kiện đó. 

Chuẩn mực này còn đề cập đến việc ghi nhận tài sản thuế thu nhập 

hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng hoặc từ các ưu đãi 

về thuế thu nhập doanh nghiệp chưa sử dụng; việc trình bày thuế thu nhập 

doanh nghiệp trong báo cáo tài chính và việc giải trình các thông tin liên quan 

tới thuế thu nhập doanh nghiệp. 

2.2.2 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

2.2.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng 

Do thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ được xác định sau khi quy trình xác 

định kết quả kinh doanh đã được hoàn tất nên các chứng từ sử dụng trong 

công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ chứng từ kế toán phát 

sinh trong quá trình hạch toán kế toán các đối tượng kế toán khác tại doanh 

nghiệp, cụ thể như:  

- Hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn đặc thù, biên lai... 

- Hồ sơ hàng xuất – nhập khẩu (Hóa đơn thương mại, tờ khai hải quan...)  

- Chứng từ tiền lương và các khoản trích theo lương (Bảng lương, bảng 

chấm công, thông báo của bảo hiểm, quyết định thưởng...)  

- Phiếu xuất kho, nhập kho nội bộ, chứng từ tài sản cố định 
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 - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, chứng từ nộp tiền 

vào Ngân sách Nhà nước... 

 - Chứng từ kế toán sử dụng để hạch toán thuế TNDN tạm tính là :  

 + Số tiền tạm tính số thuế TNDN phải nộp ở hàng quý  

 + Giấy nộp tiền thuế TNDN vào NSNN  

 2.2.2.2. Tài  khoản  kế  toán sử dụng 

Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành sử dụng 02 tài khoản chủ 

yếu là tài khoản 3334 (Thuế thu nhập doanh nghiệp) và tài khoản 8211 (Chi 

phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành).  

 - TK 3334 phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, đã nộp và 

còn phải nộp. Kết cấu của tài khoản này bao gồm:  

+ Bên Nợ phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp hoặc giảm trừ 

số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp  

+ Bên Có phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào Ngân 

sách Nhà nước phát sinh  

+ Số dư bên Có phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp 

ngân sách Nhà nước.  

Trong trường hợp cá biệt, tài khoản 3334 có thể có số dư bên Nợ, phản 

ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp lớn hơn số thuế thu nhập doanh 

nghiệp phải nộp hoặc phản ánh số thuế đã nộp được xét miễn, giảm 

 - TK 8211 phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát 

sinh trong kỳ của doanh nghiệp. Kết cấu của tài khoản này bao gồm:  

Bên Nợ phản ảnh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính vào chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp của 

các năm trước phải nộp thêm do phát hiện sai sót không trọng yếu  

Bên Có phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thực tế phải 

nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp; thuế thu 
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nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước được ghi giảm do phát hiện 

sai sót không trọng yếu và kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hiện hành vào bên Nợ Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”  

Tài khoản 8211 - “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành” 

không có số dư cuối kỳ.  

2.2.2.3. Phương pháp kế toán 

a, Hạch toán thuế TNDN tạm tính (tạm nộp hàng quý) 

Hàng quý, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

của quý đó vào NSNN, chậm nhất là vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp 

theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp chỉ cần nộp số thuế tạm tính 

chứ không cần phải nộp tờ khai thuế. 

Số thuế cần phải nộp bao nhiêu là hoàn toàn do doanh nghiệp tự căn cứ 

vào số thuế TNDN của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 

trong năm nay để xác định. 

Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý theo quy 

định của pháp luật (như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên 

thị trường chứng khoán và các trường hợp khác theo quy định) thì căn cứ vào 

báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số 

thuế cần tạm nộp. 

Hạch toán thuế TNDN tạm nộp hàng quý 

Căn cứ vào chứng từ nộp thuế TNDN để ghi nhận số thuế TNDN tạm 

phải nộp vào chi phí thuế TNDN :  

Hạch toán chi phí thuế TNDN : Cách hạch toán theo bút toán (1) tại 

phụ lục số 03 –Sơ đồ kế toán thuế TNDN.  

Hạch toán số tiền thuế TNDN đã tạm nộp : Cách hạch toán theo bút 

toán (2)  tại phụ lục số 03 –Sơ đồ kế toán thuế TNDN.  

b, Hạch toán thuế TNDN theo quyết toán 
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• Doanh nghiệp Nộp hồ sơ thuế quyết toán năm gồm tờ khai 

Quyết toán thuế TNDN (QTT TNDN), TNCN, Báo cáo tài chính và các phụ 

lục kèm theo.  

*  Hạch toán thuế TNDN theo quyết toán được thực hiện như sau: 

Căn cứ vào số liệu thuế TNDN trên tờ khai quyết toán thuế TNDN đối 

chiếu với số liệu thuế TNDN tạm nộp trong năm :  

 Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế TNDN tạm nộp 

hàng quý trong năm. Trường hợp này doanh nghiệp đã nộp thừa tiền thuế 

TNDN (chỉ tiêu G trên tờ khai Quyết toán thuế TNDN 03/TNDN có giá trị 

âm) thì số chênh lệch sẽ được hạch toán theo bút toán (3) phụ lục 03 – Sơ đồ 

kế toán thuế TNDN. 

Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp lớn hơn số thuế TNDN tạm nộp 

hàng quý trong năm. Trường hợp này doanh nghiệp đã nộp thiếu tiền thuế 

TNDN (chỉ tiêu G trên tờ khai Quyết toán thuế TNDN 03/TNDN có giá trị 

dương) thì số chênh lệch sẽ được hạch toán theo bút toán (1) phụ lục 03 – Sơ 

đồ kế toán thuế TNDN.  

c, Hạch toán kết chuyển chi phí thuế TNDN 

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế hiện hành :  

 Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có thì số chênh 

lệch, kế toán hạch toán theo bút toán (4a) phụ lục 03 – Sơ đồ kế toán thuế 

TNDN   

Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có thì số chênh 

lệch, kế toán hạch toán theo bút toán (4b) phụ lục 03 – Sơ đồ kế toán thuế 

TNDN   

d, Hạch toán khoản tiền chậm nộp tiền thuế TNDN  
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* Tiền chậm nộp thuế TNDN phát sinh trong các trường hợp:  Phạt 

chậm nộp do nộp tạm tính thấp hơn 80% số với số tiền phải nộp khi quyết 

toán; Phạt chậm nộp do nộp tiền thuế sau thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế 

năm (hoặc bị truy thu).. 

Số tiền phạt chậm nộp này doanh nghiệp phải tự tính, tự xác định. 

* Cách tính tiền chậm nộp  

Số tiền phạt chậm nộp = Số tiền thuế TNDN chậm nộp  x  0.03%  x  số 

ngày chậm nộp  

* Cách hạch toán số tiền chậm nộp  

Khi nhận được thông báo nộp phạt/ quyết định xử lý, hoặc khi doanh 

nghiệp tự tính được số tiền phạt chậm nộp, hạch toán theo bút toán (1) tại phụ 

lục số 04 – Sơ đồ kế toán hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN.  

Lưu ý : Khoản chi phí phạt vi phạm hành chính này không được tính 

vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN 

Khi nộp tiền phạt (Mã NDKT 4918), kế toán hạch toán theo bút toán 

(2) tại phụ lục số 04 – Sơ đồ kế toán hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN.  

Cuối kỳ kết chuyển chi phí, kế toán hạch toán theo bút toán (3) tại phụ 

lục số 04 – Sơ đồ kế toán hạch toán tiền chậm nộp thuế TNDN.  

e, Hạch toán truy thu thuế TNDN (điều chỉnh số liệu sau thanh tra)  

Căn cứ vào kết luận thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính của cơ 

quan thuế :  

Hạch toán tăng khoản tiền thuế TNDN bị truy thu, kế toán hạch toán 

theo bút toán (1) tại phụ lục số 05 – Sơ đồ kế toán hạch toán truy thu thuế 

TNDN (điều chỉnh số liệu sau thanh tra)  
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Hạch toán khi nộp tiền thuế TNDN bị truy thu, kế toán hạch toán theo 

bút toán (2) tại phụ lục số 05 – Sơ đồ kế toán hạch toán truy thu thuế TNDN 

(điều chỉnh số liệu sau thanh tra)  

Còn tiền phạt chậm nộp hạch toán tương tự như trên . 

2.2.3 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

2.2.3.1 Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Tải khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại  

Tài khoản 347 -  Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

2.2.3.2 Nguyên tắc kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại  

- Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán phải xác định chi phí thuế thu nhập 

hoãn lại theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Thuế thu nhập doanh nghiệp”  

- Kế toán không được phản ánh vào tài khoản này tài sản thuế thu nhập 

hoãn lại hoặc thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch được 

ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.  

- Cuối kỳ, kế toán phải kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên 

Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212-“ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hoãn lại” vào tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”  

2.2.3.3 Phương pháp kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế 

thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải 

trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn 

trong năm), kế toán hạch toán theo bút toán (1) tại phụ lục số 06 – Sơ đồ kế 

toán thuế TNDN hoãn lại.  

Ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế 

TNDN hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế TNDN hoãn lại được 
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hoàn nhập trong năm), kế toán hạch toán theo bút toán (2) tại phụ lục số 06 – 

Sơ đồ kế toán thuế TNDN hoãn lại. 

Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm từ việc hoàn nhập tài 

sản thuế TNDN hoãn lại đã ghi nhận từ các năm trước (là số chênh lệch giữa 

tài sản thuế TNDN hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế 

TNDN hoãn lại phát sinh trong năm), kế toán hạch toán theo bút toán (3a) tại 

phụ lục số 06 – Sơ đồ kế toán thuế TNDN hoãn lại. 

Ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế thu 

nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn 

lại phải trả phát sinh trong năm), kế toán hạch toán theo bút toán (4) tại phụ 

lục số 06 – Sơ đồ kế toán thuế TNDN hoãn lại. 

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và 

số phát sinh bên Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: 

Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có, kế toán hạch 

toán theo bút toán (5a) tại phụ lục số 06 – Sơ đồ kế toán thuế TNDN hoãn lại.

 Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có, kế toán hạch 

toán theo bút toán (5b) tại phụ lục số 06 – Sơ đồ kế toán thuế TNDN hoãn lại. 

2.2.4 Trình bày thông tin về thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài 

chính 

Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành 

theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2006 của Bộ trưởng Bộ tài 

chính về cơ bản đã làm thay đổi bản chất của thuế Thu nhập doanh nghiệp 

(TNDN). Nếu như trước đây thuế TNDN là khoản nợ mà Doanh nghiệp có 

trách nhiệm phải trả cho Nhà nước được hạch toán khấu trừ vào phần Lợi 

nhuận chưa phân phối, thì hiện nay thuế TNDN lại được quy định là một 

khoản chi phí thuế. 
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Các thông tin, số liệu về thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo tài 

chính của Doanh nghiệp được trình bày và thể hiện ở các chỉ tiêu sau:   

* Bảng cân đối kế toán 

Phần Tài sản ngắn hạn: A – V. Tài sản ngắn hạn khác: 3. Thuế và các 

khoản phải thu Nhà nước - Mã số 153. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được 

căn cứ vào số dư Nợ trên sổ cái TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Phần Nợ phải trả: I – Nợ ngắn hạn, 3 – Thuế và các khoản phải nộp 

Nhà nước – Mã số 313. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số dư 

Có trên sổ cái TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chỉ tiêu Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: được trình bày trong chỉ tiêu 

“Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” – mã số 262. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này 

được căn cứ vào số dư Nợ trên Sổ cái TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn 

lại. 

 Chỉ tiêu Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: được trình bày trong chỉ tiêu 

“Thuế thu nhập hoãn lại phải trả” – mã số 335. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này 

được căn cứ và số dư Có trên Sổ cái TK 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả. 

* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Trên báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN) Thuế 

TNDN hiện hành và thuế TNDN  hoãn lại được thể hiện ở hai chỉ tiêu  “Chi 

phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành – Mã số 51” và “Chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp hoãn lại – Mã số 52” 

Chỉ tiêu Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: phản ánh chi 

phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong kỳ. Số liệu để ghi 

vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có Tài khoản 8211 

“Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành” đối ứng với bên Nợ TK 911 

“Xác định kết quả kinh doanh” trên sổ kế toán chi tiết TK 8211, hoặc căn cứ 

vào số phát sinh bên Nợ TK 8211 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo 
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cáo trên sổ kế toán chi tiết TK 8211, (trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ 

tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)). 

Chỉ tiêu Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: phản ánh chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hoặc thu nhập thuế thu nhập doanh 

nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này 

được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có Tài khoản 8212 “Chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp hoãn lại” đối ứng với bên Nợ TK 911 “Xác định kết quả 

kinh doanh” trên sổ kế toán chi tiết TK 8211, hoặc căn cứ vào số phát sinh 

bên Nợ TK 8212 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo, trên sổ kế 

toán chi tiết TK 8212 (trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng 

số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)). 

* Thuyết minh báo cáo tài chính 

a. Chỉ tiêu Thuế TNDN hiện hành trình bày trên Thuyết minh BCTC 

Phần VI: Thuyết minh bổ sung các khoản mục trình bày trong bảng cân 

đối kế toán, mục 14 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước - a) Phải nộp – 

Thuế thu nhập doanh nghiệp.  

Phần VII: Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh, mục 9 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

b. Chỉ tiêu Thuế TNDN hoãn lại trình bày trên Thuyết minh BCTC. 

Phần VI: Thuyết minh bổ sung các khoản mục trình bày trong bảng cân 

đối kế toán, mục 19 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại 

phải trả - a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại . 

Phần VII: Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh, mục 10 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn 

lại. 
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    KẾT LUẬN CHƯƠNG 2  

Trên cơ sở phân tích các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài nghiên 

cứu, trong nội dung chương 2 đã tập trung phân tích các vấn đề lý luận cơ bản 

về thuế TNDN ; cơ sở lý luận về thuế TNDN như bản chất, vai trò, cách xác 

định và kế toán thuế TNDN hiện hành và thuế TNDN hoãn lại. Từ đó làm cơ 

sở lý luận cho phần thực tiễn áp dụng pháp luật và phần đề xuất giải pháp góp 

phần hoàn thiện pháp luật về thuế TNDN được phân tích trong Chương 3, 

Chương 4 của đề tài.  
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CHƯƠNG 3 

 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

TÂN HƯNG HÀ. 

3.1  Khái quát về Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp 

Tân Hưng Hà. 

3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 

 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà là công 

ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập vào ngày 18/05/2015, hoạt động ngày 

15/05/2015 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0106851508 do Sở kế 

hoạch và đầu tư Hà Nội cấp. 

* Tên doanh nghiệp :  Tên tiếng Việt : Công ty TNHH Thương Mại và Dịch 

Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà. Tên Tiếng Anh : TAN HUNG HA TRADING 

AND GENERAL SERVICE COMPANY LIMITED. 

Loại hình doanh nghiệp : Công ty TNHH có hai thành viên trở lên 

Công ty Tân Hưng Hà có địa chỉ trụ sở chính : Số nhà 67, Phố Phú Viên, Tổ 

2, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội . Địa chỉ trụ sở chính 

thay đổi đăng ký : Số 29/228 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận 

Long Biên.  Và Văn phòng đại diện tại Phòng 602, tầng 6, số 80B Nguyễn 

Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. 

Công ty  có số vốn điều lệ : 4.800.000.000 VND  

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng HợpTổng Hợp Tân Hưng Hà 

khởi nguồn từ kinh doanh các sản phẩm chính là bán buôn thực phẩm và 

chuyên tư vấn, cung cấp các giải pháp và thiết bị trong ngành công nghiệp mã 

vạch từ năm 2015. 
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3.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Công ty chuyên kinh doanh các nhóm mặt hàng chủ yếu : Bán buôn thực 

phẩm; Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; Bán buôn thiết bị 

và linh kiện điện tử, viễn thông; Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 

mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh. 

Ngoài việc khai thác các nguồn hàng trong nước, công ty còn tiến hành nhập 

khẩu một số mặt hàng để phục vụ cho việc tiêu thụ trong nước. 

Tổ chức kinh doanh các mặt hàng công ty khai thác và nhập khẩu, quản lý các 

cửa hàng, đại lý phân phối các sản phẩm của công ty. 

Công ty thực hiện tốt các khâu trong kinh doanh, thực hiện tốt các khâu trong 

lưu chuyển hàng hóa, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng. 

Hiện tại, Công ty Tân Hưng Hà chú trọng tập trung đẩy mạnh phát triển mảng 

chuyên tư vấn, cung cấp các giải pháp và thiết bị trong nghành công nghiệp 

mã vạch sử dụng cho các siêu thị, nhà máy, khu công nghiệp ... 

Ngày nay , công nghệ mã vạch đã không còn xa lạ so với những năm về trước 

. Nó được sử dụng rộng rãi trong việc quản lý kho bãi, nhà xưởng, siêu thị 

bán lẻ, y tế ....mang lại hiệu suất công việc rất cao. 

Trong các năm qua,Công ty Tân Hưng Hà đã nỗ lực và phấn đấu để đóng góp 

vào sự phát triển chung trong lĩnh vực phân phối sản phẩm CNTT. Với đội 

ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và am hiểu thị trường, Tân Hưng Hà đã mang 

đến cho khách hàng sự tin tưởng về chất lượng sản phẩm, giá cả cũng như hài 

lòng về chất lượng dich vụ. 

Quan điểm kinh doanh và phương châm hoạt động của công ty Tân Hưng 

Hà dựa trên nền tảng của sự tin cậy và phát triển bền vững, hướng tới sự 

thành công của khách hàng. Vì thế Tân Hưng Hà ngày càng khẳng định vị trí 

là một nhà cung cấp thiết bị công nghệ hàng đầu cho những ai có nhu cầu sử 
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dụng thiết bị văn phòng , máy vi tính và các ứng dụng công nghệ mã số mã 

vạch tại Việt Nam. 

Với sự hiểu biết sâu sắc về các thiết bị mà Tân Hưng Hà cung cấp, công ty 

mong muốn được chia sẻ những lợi ích và hiểu biết đó cho các đối tác kinh 

doanh để cùng phát triển trong xu thế hội nhập toàn cầu. 

Cơ cấu tổ chức doanh bộ máy quản lý của doanh nghiệp 

Sơ đồ  3.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự) 

Qua sơ đồ trên ta thấy, tổ chức bộ máy quản lý của Công ty được bố trí 

theo kiểu trực tuyến chức năng. 

- Giám Đốc: Ông Lê Ngọc Bảo là người đại diện theo pháp luật của 

Công ty, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự 
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giám sát và của Hội đồng thành viên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng 

thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.  

- Phó Giám Đốc: Ông Trần Văn Thảo chịu trách nhiệm trước Giám đốc 

công ty và pháp luật về các lĩnh vực do giám đốc phân công và ủy quyền. 

Thay mặt giám đốc công ty quyết định kế hoạch sản xuất, các đơn đặt hàng, 

liên quan tới việc tài chính của công ty, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt 

động kinh doanh của các cửa hàng đảm nhiệm, chịu trách nhiệm trực tiếp 

trước lãnh đạo của công ty. 

- Phòng Hành chính nhân sự: Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám Đốc 

trong các lĩnh vực liên quan đến nhân sự, công văn, hợp đồng, các quy chế áp 

dụng cho Công ty; Tổ chức, quản lý bộ máy; nhân sự - lao động, tiền lương 

;Thực hiện và giải quyết chế độ của người lao động theo Bộ Luật lao động; 

Lên kế hoạch tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực; Lữu trữ hồ sơ, các văn 

bản, giấy tờ quan trọng; Đón tiếp khách, đối tác; Quản lý tài sản cố định và 

bảo dưỡng tài sản của Công ty; Quản lý theo dõi kiểm tra các công việc liên 

quan đến phòng cháy chữa cháy, vệ sinh. Việc thu thập lưu trữ xử lý hồ sơ 

giấy tờ... trong công ty đều do phòng  hành chính nhân sự chịu trách nhiệm.  

- Phòng Kế toán: Làm nhiệm vụ xây dựng hệ thống kế toán của Công 

ty; Thu thập xử lý thông tin, tổ chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát thực hiện 

hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty cũng như 

nghĩa vụ với Nhà nước; Cập nhật và nắm bắt các luật thuế, chính sách thuế 

mới ban hành, thực thi các chế độ và chính sách thuế  nhằm đáp ứng đúng 

theo quy định của pháp luật thuế. Quản lý các chi phí đầu vào, đầu ra của 

công ty; có trách nhiệm cập nhật và báo cáo về tình hình tài chính của công ty 

cho lãnh đạo khi có yêu cầu; Giải quyết các chế độ tiền lương, thưởng, thai 

sản; Quản lý doanh thu, lượng hàng, công nợ, hàng tồn kho, tài sản cố định; 
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Thanh toán hợp đồng với nhà cung cấp, thu công nợ của khách hàng khi đến 

hạn.  

 - Phòng Kinh doanh: Có chức năng tham mưu cho Ban Lãnh Đạo về 

các chiến lược kinh doanh; Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh theo 

tháng, quý, năm; Lập phương án kinh doanh cho từng mặt hàng cụ thể; Nghiên 

cứu về thị trường, đối thủ cạnh tranh; Xây dựng cách chiến lược, PR, Marketing 

cho các sản phẩm theo từng giai đoạn và từng đối tượng khách hàng; Xây dựng 

chiến lược phát triển về thương hiệu; Chủ động tìm kiếm đối tác và khách hàng, 

thực hiện các hợp đồng với khách hàng, hỗ trợ phòng kế toán trong việc thu công 

nợ đến hạn.  

- Phòng kỹ thuật : Thực hiện chức năng tham mưu cho Ban Lãnh Đạo về 

công tác kỹ thuật , công nghệ, định mức và chất lượng sản phẩm; Kiểm tra chất 

lượng, số lượng hàng hóa, vật tư khi mua vào hoặc xuất ra; Kiểm tra, giám sát, 

nghiệm thu chất lượng sản phẩm nhập; Căn cứ hợp đồng kinh tế và đơn đặt hàng 

của khách hàng, lập phương án kỹ thuật, khảo sát địa điểm lắp đặt của khách 

hàng, tiến hành lắp đặt thiết bị máy móc cho khách hàng, bảo trì bảo hành sản 

phẩm.  

- Hệ thống chuỗi cửa hàng : Thực hiện chức năng triển khai bán hàng để 

đạt doanh thu theo mục tiêu ban giám đốc đề ra, đảm bảo thực hiện đúng và đủ 

các dịch vụ của mình tới khách hàng, giới thiệu sản phẩm và thuyết phục khách 

hàng tin dùng sản phẩm, giải quyết tốt khiếu nại của khách hàng (nếu có); Thực 

hiện các chương trình khuyến mại theo chính sách bán hàng của Công ty;  Làm 

nhiệm vụ quản trị hàng hóa, theo dõi hàng hóa xuất nhập trong tuần, lập sổ sách 

theo dõi lượng hàng tồn kho.  

3.1.3 Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty 

* Tổ chức bộ máy kế toán 
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Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà là công 

ty thương mại kinh doanh ở các địa điểm khác nhau nên bộ máy kế toán được tổ 

chức theo mô hình tập trung. Phòng kế toán ở văn phòng chịu trách nhiệm hạch 

toán về tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh,... 

Phòng kế toán ở văn phòng Công ty TNHH Thương Mại và Dịch 

VụTổng Hợp Tân Hưng Hà có 6 người được phân công chuyên trách hoặc 

kiêm nhiệm các phần bao gồm: kế toán công nợ, kế toán thuế, kế toán thanh 

toán, kế toán tài sản cố định, kế toán vật tư, kế toán tiền lương, kế toán tiêu 

thụ, thủ quỹ. 

Sơ đồ 3.2: Sơ đồ bộ máy tổ chức phòng kế toán 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng tổ chức kế toán) 

Trong đó cụ thể chức năng nhiệm vụ phòng ban như sau: 

* Kế toán trưởng 

Chịu trách nhiệm : 
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tiêu thụ 

Thủ  
quỹ 



41 

 
Tổ chức điều hành, quản lý nhân sự Phòng kế toán để thực hiện công 

tác kế toán thống kê đúng qui định của Luật kế toán và Điều lệ Công ty. 

Xây dựng và duy trì nguyên tắc kiểm tra liên hoàn (Khâu sau kiểm tra 

khâu trước) để công tác nghiệp vụ được hoàn thành một cách chính xác, kịp 

thời và hiệu quả. 

Kế toán trưởng là người phụ trách chung toàn bộ công tác tài chính kế 

toán của Công ty, có nhiệm vụ theo dõi, giám sát công việc của các kế toán 

viên, tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với hoạt động của công ty, đồng thời 

tham mưu cho Giám đốc về tình hình tài chính, kinh doanh của công ty. 

- Lập đủ và gửi đúng hạn các báo cáo tài chính và quyết toán của đơn vị 

theo chế độ quy định trong niên độ báo cáo kế toán. Tổ chức kiểm tra, xét 

duyệt các báo cáo tài chính, thống kê, báo cáo quyết toán của đơn vị phụ 

thuộc gửi đến, trên cơ sở đó tổng hợp thành báo cáo chung của đơn vị. 

* Kế toán tổng hợp - Kế toán tiền lương 

Kế toán tổng hợp là người theo dõi tổng hợp tình hình sử dụng tài chính 

của công ty. Thu thập tất cả các số liệu kế toán, hạch toán vào sổ tông họp, 

tập hợp và lập các báo cáo cho cấp trên theo đúng quy định hiện hành. 

Đồng thời, kế toán tổng hợp kiêm luôn kế toán tiền lương nên có trách 

nhiệm hạch toán, giải quyết các vấn đề về trợ cấp bảo hiểm xã hội cho công 

nhân viên, người lao động dựa trên bảng chấm công, bảng thanh toán lương 

cảu phòng hành chính nhân sự. 

* Kế toán công nợ 

Kế toán công nợ nắm rõ tình hình công nợ của công ty một cách chính 

xác nhất, theo dõi và phản ánh kịp thời các khoản thu chi của từng đối tượng 

phát sinh. Căn cứ vào các hợp đồng kinh tế, các chứng từ và các cam kết 
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thanh toán....để kế toán phản ánh kịp thời các khoản phải thu, phải trả trong 

kỳ. 

Kiểm tra đối chiếu đối chiếu theo định kỳ hoặc cuối mỗi niên độ từng 

khoản phải thu phải trả phát sinh, đã thu, đã trả, số còn phải thu phải trả.Đặc 

biệt là các đối tượng có giao dịch thường xuyên, các đối tượng có công nợ 

lớn. Kế toán công nợ phải đối chiếu thường xuyên để tránh sự nhầm lẫn, để 

kịp thời phát hiện và sửa chữa sai sót. 

*Kế toán thuế: 

Thực hiện kê khai các nghĩa vụ thuế đối với cơ quan nhà nước. 

Lập các báo cáo thực hiện với cơ quan thuế và các đơn vị chức năng 

như báo cáo tháng: Tờ khai thuế GTGT, Tờ khai thuế TNCN, Báo cáo tình 

hình sử dụng hóa đơn, Báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ...Báo cáo quyết toán 

thuế TNDN năm, Báo cáo tài chính... 

Giao dịch với cơ quan thuế 

* Kế toán tiêu thụ 

 Phản ánh tình hình thu mua, vận chuyển bảo quản và dự trữ hàng hoá, 

tình hình nhập xuất vật tư hàng hoá cuả công ty. Ghi nhận và phản ánh doanh 

thu phát sinh trong kỳ, xác định giá vốn hàng bán và xác định các chi phí liên 

quan đến hoạt động bán hàng. 

* Kế toán kho 

Phản ánh tình hình biến động kho hàng hóa của công ty. 

Ghi chép phản ánh đầy đủ kịp thời số hiện có và tình hình luân chuyển 

của hàng hóa về giá cả và hiện vật. Tính toán đúng trị giá vốn thực tế của 

hàng hóa nhập kho, xuất kho nhằm cung cấp thông tin kịp thời chính xác phục 

vụ cho yêu cầu lập Báo cáo tài chính và quản lý công ty. 

* Kế toán thanh toán và Tài sản cố định 
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Quản lý các khoản thanh toán bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của 

doanh nghiệp. 

Ghi chép, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời số hiện có và tình hình 

tăng giảm TSCĐ của công ty trên mặt số lượng, chất lượng, giá trị đồng thời 

kiểm soát chặt chẽ việc bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng TSCĐ ở các bộ phận 

khác nhau nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng TSCĐ. 

* Thủ quỹ 

Theo dõi, quản lý tình hình hiện có và biến động của quỹ tiền mặt theo 

doi các phiếu thu, phiếu chi một cách chính xác và trung thực để chuyển tới 

cho kế toán trưởng làm những phần hành của kế toán liên quan. 

* Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty: 

a/ Chế độ kế toán áp dụng: 

Chế độ kế toán đang áp dụng : Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ Tài Chính 

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Giá gốc  

- Phương pháp kế toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên 

- Phương pháp khấu hao : Khấu hao theo phương pháp đường thẳng 

- Hình thức sổ kế toán áp dụng : Sổ nhật ký chung 

b/ Hình thức kế toán: 

Hình thức kế toán được áp dụng là hình thức kế toán trên máy vi tính 

và ghi sổ Nhật ký chung được thực hiện trên phần mềm kế toán FAST. Đây là 

hình thức sổ kế toán phù hợp với đặc điểm, quy mô của công ty, phù hợp với 

yêu cầu quản lý và thuận tiện cho việc thực hiện công tác kế toán bằng phần 

mềm, ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý. Sau khi tập hợp các chứng từ 

kế toán, kế toán viên sẽ nhập dữ liệu vào máy tính để máy tính xử lý dữ 

liệu.Vì ưu điểm của máy vi tính là tính toán nhanh chóng và chính xác nên 

hiếm khi xảy ra sai sót. 



44 

 
Toàn bộ công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ 

Tổng HợpTổng Hợp Tân Hưng Hà hiện nay được thực hiện trên máy vi tính 

theo một chương trình phần mềm đã được thiết kế sẵn theo nguyên tắc của 

hình thức kế toán Nhật ký chung - sử dụng phần mềm kế toán FAST. Hình 

thức kế toán “Nhật ký chung” đơn giản, dễ ghi chép, phù hợp pháp luật kế 

toán và thực trạng hoạt động của Công ty Tân Hưng Hà. 

Sơ đồ 3.3 : Trình tự ghi sổ áp dụng phần mềm kế toán FAST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Nhập số liệu hàng ngày     

In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm 

Đối chiếu, kiểm tra 

 

Quy trình hạch toán:  

Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, 

xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính 

theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Theo quy trình 

của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng 

hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký- sổ Cái...) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan 

Chứng từ  
kế toán 

Bảng tổng hợp 
chứng từ kế 

toán cùng loại 

- Sổ kế toán 
- Sổ tổng hợp 

 

- Báo cáo tài chính 
- Báo cáo kế toán 

quản trị 

Phần mềm kế 
toán FAST 
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Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các 

thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số 

liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo 

chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế 

toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính 

sau khi đã in ra giấy. Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy 

định.  

Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in 

ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định. 

3.2 Thực trạng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH 

Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà. 

3.2.1 Thực trạng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại Công 

ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà. 

3.2.1.1 Xác định thuế TNDN tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Tổng Hợp Tân Hưng Hà  

*  Ghi nhận và hạch toán chi phí thuế TNDN hiện hành 

Sơ đồ 3.4 Quy trình kế toán thuế TNDN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hóa đơn GTGT 

Phần mềm  
HTKK 3.8.6 

SCT, SC TK 511, 
711, 515 

SCT, SC TK chi 
phí 

 
Phần mềm 

Tờ khai 
Quyết toán thuế 

TNDN và báo cáo 
tài chính  

SCT, SC TK 3334, 
821 

 

Báo cáo KQKD 

Hóa đơn, chứng từ 
đầu vào 
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a,   Ghi nhận doanh thu  

Thời điểm ghi nhận doanh thu : 

Chứng từ để xác định tổng doanh thu chịu thuế trong kỳ bao gồm : 

Doanh thu bán hàng, doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác. 

• Đối với hoạt động bán hàng  

Điều kiện ghi nhận doanh thu tại Công ty tuân thủ theo chuẩn mực kế 

toán số 14 và thông tư 200/2014/TT-BTC 

Đối với doanh thu bán hàng chứng từ là hóa đơn GTGT do đơn vị đặt 

in tại Công ty Cổ Phần In Hà Nội theo mẫu quy định của Bộ tài chính  

Việc hạch toán thời điểm ghi nhận doanh thu tuân thủ theo đúng Quyết 

định 149/2001/QĐ-BTC và theo quy định tại Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-

BTC. Thời điểm xuất hóa đơn khi bán hàng hóa tuân theo khoản 2 Điều 16 

Thông tư 39/2014/TT-BTC. Tại Công ty Tân Hưng Hà, thời điểm ghi nhận và 

xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động bán hàng 

trùng với thời điểm xuất hóa đơn chính là thời điểm chuyển giao quyền sở 

hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua mà không phân biệt đã thu được 

tiền hay chưa. Hồ sơ để kế toán thực hiện việc ghi nhận doanh thu bao gồm : 

Hóa đơn GTGT bán ra (bản sao) , Đơn đặt hàng (bản gốc-nếu có), Phiếu xuất 

kho có ký xác nhận của khách hàng (bản gốc). 

Kênh bán hàng của công ty hoạt động theo hình thức bán hàng thu tiền 

ngay, bán hàng công nợ, bán hàng đại lý, không có hoạt động bán hàng trả 

góp.  

Ví dụ 1: Ghi nhận doanh thu theo phương thức bán ngay, bán thẳng . 

Ngày 12/12/2018, Công ty xuất bán theo đơn đặt hàng ngày 06/12/2018 

của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam gồm : 5 máy in mã vạch 

ZT230 và 179 cuộn tem in nhãn KT 100 x 50mm, trị giá 145.031.000 VNĐ, 

thỏa thuận công nợ 30 ngày sau thanh toán. 
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Quy trình bán hàng thực hiện như sau:  Sau khi nhận đơn đặt hàng của 

khách hàng  (Phụ lục 09), thủ kho tiến hành xuất kho kèm Phiếu xuất kho 

(phụ lục 10), kế toán xuất hóa đơn bán hàng (Phụ lục 11) và gửi kèm Phiếu 

xuất kho cho khách hàng.  

Căn cứ theo bộ hồ sơ lưu, kế toán ghi nhận doanh thu như sau :  

a. Nợ TK 131   : 145.031.000 đồng  

  Có TK 511   : 145.031.000 đồng 

b. Nợ TK 632   : 133.428.500 đồng 

Có TK 156    : 133.428.500 đồng 

Đối với hoạt động bán hàng đại lý,thời điểm doanh thu được ghi nhận 

khi đại lý thông báo bán sản phẩm và yêu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng.  

Ví dụ 2: Ghi nhận doanh thu theo phương thức bán hàng đại lý.  

Ngày 20/12/2018 đại lý Cửa hàng Trung Dũng – 63 Phan Kế Bính kéo 

dài, thông báo bán sản phẩm Máy đọc mã vạch Honeywell Voyager 1450g, trị 

giá 3.490.000 VNĐ, yêu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng như thông tin 

trong “Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý” .  

Quy trình bán hàng đại lý thực hiện như sau : Sau khi nhận được “Phiếu 

xuất kho hàng gửi bán đại lý” (Phụ lục 13)  từ đại lý, kế toán đối chiếu hàng 

hóa và giá cả, xuất hóa đơn bán hàng  theo thông tin trong phiếu .  

Căn cứ vào bộ hồ sơ lưu, kế toán hạch toán :  

a. Nợ TK 131    : 3.490.000 đồng     

  Có TK 511   : 3.172.727  đồng 

  Có TK 3331   : 317.273 đồng  

b. Nợ TK 632     : 2.966.000 đồng  

  Có TK 157    : 2.966.000 đồng 

• Đối với trường hợp hàng trả lại hoặc đổi hàng  

Trường hợp 1 : Khách hàng trả lại sản phẩm  
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Trường hợp này, Công ty ghi nhận doanh thu ngay khi sản phẩm được 

chuyển giao cho khách hàng kèm hóa đơn, khi phát sinh nghiệp vụ trả lại 

hàng, kế toán hạch toán bút toán phản ánh doanh thu và giá vốn hàng bán bị 

trả lại, thủ tục đối với hàng bán bị trả lại bao gồm :  

Hai bên lập và ký: Biên bản ghi nhận lý do hàng trả lại và Biên bản 

giao nhận hàng trả lại. 

Bên trả lại hàng: 

Nếu bên mua là đối tượng có hóa đơn: Lập Phiếu xuất kho trả lại hàng 

và lập Hoá đơn trả lại hàng cho bên giao hàng (ghi giá theo lúc mua). 

Nếu bên mua là đối tượng không có hóa đơn (cá nhân không kinh 

doanh): Ký vào Biên bản trả lại hàng và thu hồi hóa đơn của bên bán. 

 Bên nhận hàng trả lại: Lập phiếu nhập kho hàng trả lại. 

Ví dụ :  Ngày 15/06/2018, xuất bán cho khách hàng Anh Vị sản phẩm 

Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS2208, trị giá 2.365.000 đồng. Ngày 

16/06/2018, khách hàng trả lại sản phẩm do bị lỗi .  

Quy trình thực hiện như sau : Khi nhận hàng trả lại, kế toán nhập và in 

“Phiếu nhập hàng bán bị trả lại” (Phụ lục 14)  đồng thời làm thủ tục thu hồi 

hóa đơn.  

Căn cứ vào hồ sơ trên, kế toán hạch toán :  

a. Hạch toán doanh thu hàng bán bị trả lại  

  Nợ TK 521    : 2.150.000 đồng   

  Nợ TK 3331    : 215.000 đồng 

   Có TK 1111    : 2.365.000 đồng 

b. Hạch toán giá vốn hàng bán bị trả lại :  

  Nợ TK 156     : 1.725.000 đồng  

   Có TK 632    : 1.725.000 đồng 
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Trường hợp 2 : Khách hàng đổi sản phẩm khác 

Trường hợp này, Công ty hạch toán bút toán phản ánh doanh thu và giá 

vốn hàng bán bị trả lại, đồng thời ghi nhận doanh thu và giá vốn hàng bán 

ngay tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa của sản phẩm đổi.  

Ví dụ : Ngày 01/07/2018, xuất bán cho khách hàng L16-Trưởng Linh 

sản phẩm Máy quét mã vạch Symbol LS1203 trị giá 1.100.000 đồng. Ngày 

05/07/2018, khách hàng đến trả lại hàng và đổi sang sản phẩm Máy đọc mã 

vạch Symbol Zebra LS2208 trị giá 1.630.000 đồng.  

Quy trình thực hiện như sau :  

Ngày 05/07/2018 khi khách hàng để trả lại hàng, kế toán nhập và in 

“Phiếu nhập hàng bán trả lại” (Phụ lục 15) và “Phiếu xuất kho” hàng đổi (Phụ 

lục 16) ; Đồng thời, làm thủ tục thu hồi hóa đơn. 

Căn cứ vào các chứng từ trên, kế toán hạch toán :  

Khi nhận lại hàng  

a. Hạch toán doanh thu hàng bán bị trả lại  

  Nợ TK 521     : 1.000.000 đồng   

  Nợ TK 3331     : 100.000 đồng 

   Có TK 1111    : 1.100.000 đồng 

b. Hạch toán giá vốn hàng bán bị trả lại :  

  Nợ TK 156      : 750.000 đồng  

   Có TK 632    : 750.000 đồng 

c. Kết chuyển doanh thu hàng trả lại :  

  Nợ TK 511    : 1.000.000 đồng  

   Có TK 521   : 1.000.000 đồng 

Khi xuất hàng đổi cho khách hàng  

a. Hạch toán doanh thu hàng xuất đổi  

  Nợ TK 1111    : 1.639.000 đồng  
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 Có TK 511   : 1.490.000 đồng 

 Có TK  3331  : 149.000 đồng 

b. Hạch toán giá vốn hàng xuất đổi  

Nợ TK 632    : 1.017.000 đồng 

 Có TK 156   : 1.017.000 đồng 

Phụ lục 17 : Minh họa chi tiết tài khoản 511 – Doanh thu  

• Doanh thu hoạt động tài chính  : là các khoản lãi tiền gửi không kỳ hạn 

hàng tháng tại các Ngân hàng :  TCMP Á Châu – CN Ô Chợ Dừa,TMCP Kỹ 

Thương Việt Nam (Techcombank), TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Ngô 

Quyền. Chứng từ để tập hợp doanh thu hoạt động tài chính là các giấy báo có 

của Ngân hàng hoặc lấy từ bảng kê giao dịch trên trang web của Ngân hàng.  

Ví dụ : Ngày 31/12/2018, giấy báo có của 3 ngân hàng về trả lãi suất tiền gửi 

không kỳ hạn như sau:  

- Ngân hàng TCMP Á Châu – CN Ô Chợ Dừa trả lãi tháng 12/2018 : 

1.300.300 VNĐ 

- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) trả lãi tháng 

12/2018 : 34.410 VNĐ 

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Ngô Quyền trả lãi 

tháng 12/2018 : 615.459 VNĐ.  

Kế toán hạch toán như sau :  

Nợ TK 112 (CT TKNH Á Châu)   : 1.300.300 đồng  

Nợ TK 112 (CT TKNH Techcombank) : 34.410 đồng  

Nợ TK 112 (CT TKNH VP Bank)   : 615.459 đồng  

  Có TK 515      : 1.950.069 đồng 

Phụ lục 18: Minh họa Sổ chi tiết tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài 

chính  

b,  Ghi nhận chi phí  
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Nguyên tắc kế toán chi phí được Công ty thực hiện theo quyết định tại 

Điều 82 Thông tư 200/2014/TT-BTC và Điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC, 

kế toán chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế.  

Việc ghi nhận chi phí ngay cả khi chưa đến kỳ hạn thanh toán nhưng có 

khả năng chắn chắn sẽ phát sinh nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng và bảo 

toàn vốn.  

Chi phí và doanh thu do nó tạo ra được ghi nhận dồng thời theo nguyên 

tắc phù hợp. Các khoản chi phí của công ty bao gồm :  

 Các khoản chi phí bao gồm chi phí mua ngoài đều có đầy đủ hóa đơn 

chứng từ hợp pháp, hợp lệ liên quan đến hoạt động sản xuất của doanh 

nghiệp. Đối với những khoản chi phí có hóa đơn có giá trị từng lần từ 20 triệu 

trở lên (đã bao gồm thuế GTGT) đều được thanh toán bằng chuyển khoản qua 

ngân hàng và không dùng tiền mặt.  

Chi phí để tập hợp chi phí hợp lý, hợp lệ của công ty bao gồm : Chi phí 

nhập hàng, kho bãi, giá vốn hàng bán. Chi phí bán hàng, chi phí quản lý 

doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí khác….  

B1. Chi phí giá vốn hàng bán : tính theo phương pháp bình quân gia quyền 

trên phần mềm FAST.  

VD : Phụ Lục 12: Hóa đơn GTGT đầu vào số 000090 

Ngày 11/12/2018  Công ty nhập lô hàng tem của Công ty TNHH 

Thương Mại Công Nghệ Sản Xuất DLP, tổng giá trị lô hàng nhập là 

55.838.200 đ. Hóa đơn hợp lệ, hợp pháp thể hiện đầy đủ thông tin và MST 

của Công ty Tân Hưng Hà. Công ty Tân Hưng Hà đã thanh toán chuyển 

khoản qua ngân hàng cho Công ty DLP, theo đúng quy định của Luật thuế các 

khoản chi phí được trừ với những chi phí có hóa đơn từng lần từ 20 triệu trở 

lên.  Kế toán hạch toán :  

 Nợ TK 632     : 51.732.000 đồng  
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  Có TK 156   : 51.732.000 đồng 

B2. Chi phí lương,  bao gồm :  

 Chi phí lương và các khoản phải trả theo lương cho người lao động 

được theo dõi chi tiết và chính xác, theo đúng quy định của luật thuế về mức 

phụ cấp ăn giữa ca, đồng phục không quá 5triệu/ 1 năm/1 người, các khoản 

chi nộp BHXH,BHYT,BHTN  tuân theo quy định của Luật lao động về nghĩa 

vụ và mức trích tham gia BHXH hàng tháng của công ty và người lao động.  

VD 1: Chi phí lương của Công ty tháng 07/2018 là 71.825.000 đ. Hồ sơ 

liên quan đến chi phí lương bao gồm : 

- Hợp đồng lao động, quy chế lương, quyết định  

- Bảng chấm công tháng 07/2018, Bảng tính lương tháng 07/2018  

Với bộ hồ sơ chứng từ nêu trên, Công ty đủ điều kiện để ghi nhận và 

hạch toán chi phí được trừ. Kế toán hạch toán :  

 Nợ TK 642    : 165.164.800 đồng  

  Có TK 334    : 165.164.800 đồng 

Minh họa chi phí lương được thể hiện ở “Bảng lương tháng 07/2018” – Phụ 

lục 19 

Căn cứ theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về chi 

phí không được trừ, trong đó có phần phần chi trang phục bằng hiện vật thì  

khoản  may đồng phục áo cho nhân viên công ty có đầy đủ hóa đơn, chứng từ 

hợp lý, hợp lệ nên được tính toàn bộ vào chi phí hợp lý của Công ty.  

VD 2: Tháng 07 năm 2018, Công ty tiến hành may đồng phục áo cho 

nhân viên với chi phí theo hóa đơn là 50.036.348 đồng (chưa bao gồm thuế 

GTGT 10%)  

Hồ sơ liên quan đến chi phí may đồng phục bao gồm :  

- Hợp đồng lao động, quy chế lương 

- Hóa đơn đồng phục (hóa đơn GTGT đầu vào) hợp lệ, hợp pháp.  
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Căn cứ chứng từ trên, chi phí đồng phục được coi là đầy đủ điều kiện 

để ghi nhận chi phí được trừ. Kế toán hạch toán như sau :  

Nợ TK 642    : 50.036.348 đồng  

 Có TK 331   : 50.036.348 đồng  

Chi phí đồng phục được thể hiện ở Phụ lục 20 :  Hóa đơn chi phí đồng 

phục và Phụ lục 22 : Sổ chi tiết tài khoản 642. 

Chi phí trích khấu hao TSCĐ theo chuẩn mực của phụ lục I Thông tư 

45/2013/TT-BTC, sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng.  

Công ty Tân Hưng Hà hạch toán chi phí khấu hao theo Quý, hạch toán 

vào tháng cuối cùng của Quý.  

Phụ lục 21 : Bảng tính khấu hao TSCĐ 

Phụ lục 22 : Sổ chi tiết tài khoản 642  

Phụ lục 23 : Sổ chi tiết tài khoản 214 

c,  Xác định thu nhập khác và chi phí khác  

Thu nhập khác là toàn bộ doanh thu phát sinh ngoài hai loại trên. Thu 

nhập khác phát sinh không thường xuyên như : thanh lý tài sản, thu hồi các 

khoản nợ khó đòi đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước, thu tiền phạt do khách 

hàng vi phạm hợp đồng, các khoản thuê văn phòng được giảm giá, được hoàn 

lại, các khoản thu khác. Chứng từ để tập hợp doanh thu khác là hóa đơn của 

đơn vị phát hành, biên bản xác nhận tiền phạt, phụ lục hợp đồng thuê, các 

chứng từ khác…. 

Các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài  và chi phí bằng tiền khác : gồm 

các khoản chi phí tiếp khách, hội nghị, công tác phí, chi phí nghỉ mát….đều 

được theo dõi chính xác và rõ ràng, theo đúng nguyên tắc kế toán các khoản 

chi phí theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.  

d,  Xác định thuế TNDN hiện hành tại Công ty Tân Hưng Hà  
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 Tại Công ty kế toán thuế TNDN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

Thuế TNDN được hạch toán theo năm, thuế TNDN được xác định như sau : 
 

Thuế TNDN 

phải nộp 
= 

Thu nhập tính 

thuế (I) 
x 

Thuế suất thuế 

TNDN (II) 

Trong đó (I) :  

Các xác định Thu nhập tính thuế như sau:  

Thu nhập 

tính thuế 
= 

Thu nhập chịu 

thuế 
- 

Thu nhập 

được miễn 

thuế 

+ 

Các khoản lỗ 

được kết 

chuyển 

Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:  

Thu nhập 

chịu thuế 
= (Doanh thu) - 

Chi phí được 

trừ) 
+ 

Các khoản 

thu nhập khác 
 

(II) : Thuế suất thuế TNDN :  

Thuế suất thuế TNDN áp dụng cho công ty Tân Hưng Hà để tính thuế 

TNDN năm 2016, 2017, 2018 theo chế độ là 20% 

Đối với việc kê khai và nộp thuế Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch 

Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 

151/2014/TT-BTC, Công ty không nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính mà chỉ 

tạm nộp thuế hàng quý tạm nộp, cuối năm quyết toán. Theo đó, công ty có thể 

xác định được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế nên số thuế Thu nhập 

doanh nghiệp tạm tính hàng quý sẽ được căn cứ trên doanh thu và chi phí phát 

sinh trong quý đó. 

- Hàng quý, kế toán xác định và ghi nhận số thuế Thu nhập doanh 

nghiệp phải nộp trong quý rồi nộp tiền thuế vào NSNN bằng chuyển khoản 

theo giấy nộp tiền theo mẫu quy định . Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính 
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phải nộp từng quý được tính vào chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành của quý đó. 

- Cuối năm tài chính, trên cơ sở kết quả kinh doanh thực tế, kế toán xác 

định và ghi nhận số thuế Thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm 

trên cơ sở tổng thu nhập chịu thuế cả năm và thuế suất thuế Thu nhập doanh 

nghiệp sau khi đã điều chỉnh những khoản chi phí không được trừ và các 

khoản điều chỉnh khác. Hồ sơ quyết toán thuế TNDN được lập, kê khai và 

nộp, bao gồm:  

• Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số 03/TNDN)  

Và Bộ báo cáo tài chính bao gồm :  

• Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01-DN) 

• Báo cáo kết quả kinh doanh (Mẫu B02-DN) 

• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B03-DN) 

• Thuyết minh BCTC (Mẫu B09-DN) 

 để xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm 

tài chính và đối chiếu với phần thuế đã tạm tính, tạm nộp trong năm. 

Trường hợp số thuế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế đã tạm nộp 

trong năm, Công ty lập giấy nộp tiền vào NSNN gửi Ngân hàng để chuyển 

tiền nộp thuế TNDN theo tiểu mục 1052 – Thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc 

mục lục NSNN vào tải khoản tạm thu NSNN số 7111 của  Chi Cục Thuế 

Quận Long Biên mở tại Kho bạc Nhà Nước Thành Phố Hà Nội.  

Trường hợp sau khi quyết toán số thuế phải nộp trong năm nhỏ hơn số 

thuế đã tạm nộp trong năm thì được khấu trừ sang năm tiếp theo. 

Ví dụ minh họa :  

Tình hình kê khai và nộp thuế TNDN của Công ty TNNN TM Và DV 

Tổng Hợp Tân Hưng Hà năm 2018 như sau :  

a. Thuế TNDN tạm tính  
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Quý 3 năm 2018, kế toán tính ra số thuế TNDN tạm tính là 111.909.284 

đồng.  

Căn cứ vào giấy nộp tiền vào NSNN (Phụ lục 24), kế toán hạch toán 

khoản tiền thuế TNDN tạm tính :  

Hạch toán chi phí thuế TNDN tạm nộp 

 Nợ TK 8211    : 111.909.284 đồng  

  Có TK 3334   : 111.909.284 đồng 

Hạch toán số tiền thuế đã tạm nộp  

Nợ TK 3334    : 111.909.284 đồng  

  Có TK 1121   : 111.909.284 đồng 

b. Quyết toán thuế TNDN  

Căn cứ vào số liệu thuế TNDN trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh (Phụ lục 28) và Tờ khai quyết toán thuế TNDN (phụ lục 30) , do số 

thuế TNDN phải nộp (74.457.612 đồng) nhỏ hơn số thuế TNDN đã tạm nộp 

(111.909.284 đồng) = 37.451.672 đồng, nên số chênh lệch này được hoàn 

nhập và chuyển khấu trừ sang năm sau,  kế toán hạch toán :  

Nợ TK 3334    : 37.451.672 đồng  

  Có TK 8211   : 37.451.672 đồng 

c. Hạch toán kết chuyển chi phí thuế TNDN  

Cuối kỳ kế toán, hạch toán kết chuyển chi phí thuế hiện hành :  

Nợ TK 911    : 74.457.612 đồng 

Có TK 8211   : 74.457.612 đồng 

Minh họa các bút toán hạch toán theo Phụ lục 25 – Sổ chi tiết tài khoản 

821 và Phụ lục 26 – Sổ chi tiết tài khoản 3334.  

* Quy trình kiểm tra các khoản doanh thu và chi phí, thuế TNDN  
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Hàng ngày, kế toán tổng hợp dựa vào số liệu trên hệ thống về các hóa 

đơn đầu ra (doanh thu), đầu vào (chi phí) thực hiện đối chiếu với các chứng từ 

đi kèm, cụ thể : 

- Với doanh thu ( Hóa đơn GTGT bán ra):  

Căn cứ vào hóa đơn xuất bán, kế toán đối chiếu giữa các mặt hàng trên 

hóa đơn phải khớp với đơn đặt hàng của khách hàng và phiếu xuất kho từ thủ 

kho, số tiền khách hàng thanh toán tiền mặt chuyển khoản tương ứng với hóa 

đơn xuất ra và theo mã khách hàng theo dõi công nợ.  

Cuối tháng tiến hành kiểm kho hàng hóa để đối chiếu số liệu tồn kho 

thực tế với tồn kho trên hệ thống, nếu phát sinh chênh lệch thì sẽ kiểm tra lại 

tất cả các chứng từ liên quan đến nhập hàng và xuất hàng thời điểm từ đầu 

tháng đến cuối tháng để tìm ra chênh lệch, nếu không tìm ra được chênh lệch 

thì sẽ quy trách nhiệm và làm biên bản phạt cho thủ kho và các nhân viên 

trong bộ phận kho. 

Hóa đơn GTGT đầu vào (chi phí): đối chiếu hóa đơn,biên bản bàn giao 

hàng của nhà cung cấp với đơn đề nghị đặt hàng về mặt số lượng, đơn giá và 

tổng giá trị với bộ phận kho và các bộ phận liên quan . Tiến hành kiểm tra rà 

soát thực tế các khoản chi hàng ngày.  

- Với chi phí thuế TNDN :  

Chi phí thuế TNDN tạm tính : Cuối mỗi quý, kế toán tổng hợp tiến 

hành  tổng hợp lại các dữ liệu gồm doanh thu, chi phí, thực hiện đối chiếu rà 

soát lại số liệu doanh thu của quý với số liệu trên bảng kê thuế GTGT đầu ra 

với hóa đơn bán ra, đối chiếu rà soát lại chi phí với số liệu chi phí trên bảng 

kê thuế GTGT đầu vào với hóa đơn đầu vào, bảng lương và các khoản phải 

trích theo lương.  

Từ việc thực hiện đối chiếu rà soát trên, kế toán tổng hợp tính lợi nhuận 

trong kỳ và số thuế TNDN tạm nộp.  
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Cuối năm, kế toán tổng hợp tập hợp lại tất cả các số liệu các tài khoản 

doanh thu, chi phí tại các quý, đối chiếu rà soát lại với các bảng kê thuế 

GTGT hàng tháng, điều chỉnh các khoản chi phí không được trừ ước tính 

trong quý và điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán 

toán để xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập doanh nghiệp phải nộp dựa 

trên thuế suất áp dụng trong năm, thực hiện kê khai và nộp tờ khai quyết toán 

năm kèm các báo cáo tài chính. Sau quyết toán đối chiếu số liệu thuế TNDN 

phải nộp với số thuế TNDN tạm tính đã nộp, nếu số thuế phải nộp lớn hơn số 

thuế đã nộp thì nộp bổ sung, nếu số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã nộp thì 

chuyển số liệu khấu trừ sang năm sau. 

Ví dụ : Cuối năm 2018, khi thực hiện quyết toán thuế TNDN, kế toán đối 

chiếu rà soát lại hóa đơn chứng từ trong năm, phát hiện khoản chi phí 

7.651.041 đồng thiếu chứng từ hợp lệ, kế toán thực hiện điều chỉnh giá trị trên 

vào mục B1 của Tờ khai quyết toán thuế TNDN (phụ lục 30).  

Minh họa theo Phụ lục 30 – Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2018  

3.2.1.2 Kế toán thuế TNDN hiện hành tại Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà.  

a, Chứng từ kế toán sử dụng 

Để theo dõi, hạch toán công tác kế toán về thuế TNDN tại Công ty 

được khảo sát, kế toán đã sử dụng các hóa đơn, chứng từ kế toán sau: 

- Hóa đơn GTGT chi phí (đầu vào), hóa đơn đặc thù; Biên lai nộp thuế; 

- Hóa đơn GTGT bán ra : Hóa đơn đặt in tại Công ty Cổ Phần In Hà 

Nội. 

- Các bảng kê liên quan; 

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu số 03/TNDN); 

- Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Mẫu số 03-

1A/TNDN, 03-2A/TNDN…); 
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- Hệ thống Báo cáo tài chính; 

b, Tài khoản kế toán sử dụng 

Để theo dõi, công tác kế toán thuế TNDN tại Công ty TNHH Thương 

Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà được khảo sát, kế toán đã sử dụng 

các tài khoản kế toán sau: 

- TK 821 - Chi phí thuế TNDN và sổ chi tiết các TK8211; 

- TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

c, Phương pháp hạch toán thuế TNDN tại Công ty Tân Hưng Hà. 

Kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành về mặt chế độ tương đối đơn 

giản. Các nghiệp vụ kế toán thuế TNDN thường được thực hiện vào đầu quý 

hoặc cuối kỳ kế toán năm khi khai thuế TNDN tạm tính và khai quyết toán 

thuế TNDN năm. Thực tế cho thấy việc kê khai và kế toán nghiệp vụ thuế 

TNDN ở đơn vị được thực hiện khá tốt và đầy đủ. Tuy nhiên, để xác định số 

thuế này đúng quy định của pháp luật thuế TNDN đòi hỏi kế toán cần phải 

xác định được sự khác biệt giữa chế độ kế toán, quy chế hoạt động của đơn vị 

và quy định của luật thuế TNDN trong việc ghi nhận doanh thu, chi phí và lợi 

nhuận kế toán, thu nhập chịu thuế khi kết thúc năm tài chính. Đội ngũ kế toán 

của đơn vị có tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm do vậy việc quyết toán 

thuế TNDN, kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành hầu như ít sai sót. 

* Hạch toán thuế TNDN tạm tính hàng quý                                           

Hàng quý , kế toán tổng hợp căn cứ vào số liệu trên báo cáo kết quả kinh 

doanh quý để xác định lợi nhuận kế toán trước thuế và tính số thuế TNDN 

tạm nộp, kế toán ghi sổ phản ảnh chi phí thuế TNDN hiện hành, ghi  

  Nợ Tk 8211 

   Có TK 3334 

Khi Công ty tạm nộp thuế TNDN vào NSNN bằng chuyển khoản, kế toán ghi  
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  Nợ TK 3334 

   Có TK 112 

Ví dụ 1: 

Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà 

có tình hình kê khai và quyết toán thuế TNDN năm 2018 như sau: 

• Tình hình kê khai thuế TNDN tạm tính Quý như sau: 

Tại Quý 3/2018, kế toán tính số Thuế TNDN tạm tính của Công ty là : 

111.909.284 đồng 

Kế toán phản ánh chi phí thuế TNDN hiện hành căn cứ vào phát sinh 

quý, ghi :  

 Nợ TK 8211    : 111.909.284 đồng 

   Có TK 33334   : 111.909.284 đồng 

Khi công ty  nộp thuế TNDN vào NSNN (Phụ lục 24 – Giấy nộp tiền 

vào NSNN) bằng chuyển khoản, kế toán hạch toán như sau:  

  Nợ TK 3334    : 111.909.284 đồng. 

  Có TK 112:    : 111.909.284 đồng. 

Cách hạch toán được minh họa theo phụ lục 25 – Sổ chi tiết tài khoản 

821 và Phụ lục 26 – Sổ chi tiết tài khoản 3334.  

* Hạch toán thuế TNDN theo Quyết toán thuế  

Sau khi quyết toán, số thuế TNDN phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế 

TNDN tạm nộp, kế toán ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành  

 

Nợ TK 3334 

   Có TK 8211 

Ví dụ 2 : Khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2018, xác định 

được Doanh thu, chi phí được trừ, chi phí không được trừ, lợi nhuận chịu thuế 

và thuế TNDN phải nộp. Công ty có thu nhập tính thuế là 364.637.018 đồng, 
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thể hiện trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (phụ lục 28). 

Tuy nhiên, do có một số chi phí trong các tháng 8, tháng 10 năm 2018  không 

đủ điều kiện về chi phí được trừ do không có chứng từ hóa đơn hợp lệ (hóa 

đơn thông thường không phải là hóa đơn đỏ hay hóa đơn điện tử theo quy 

định của luật thuế) nên kế toán đã loại bỏ chi phí này ra trên chỉ tiêu B4 trong 

Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2018 (phụ lục 30) với số tiền là 

7.651.041 đồng nên thu nhập tính thuế của năm 2018 là = 364.637.018 + 

7.651.041 = 372.288.059  đồng. 

Thuế TNDN phải nộp: 

372.288.059  X 20% = 74.457.612 đồng 

Theo quy định hiện hành, khi thực hiện quyết toán thuế TNDN, do số 

thuế TNDN phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN tạm nộp trong năm 

2018 = 74.457.612– 119.909.284= (37.451.672), kế toán ghi giảm chi phí 

thuế TNDN hiện hành :  

Nợ TK 3334     : 37.451.672 đồng   

Có TK 8211    : 37.451.672 đồng. 

Cách hạch toán được minh họa theo phụ lục 25 – Sổ chi tiết tài khoản 

821 và Phụ lục 26 – Sổ chi tiết tài khoản 3334.  

* Hạch toán kết chuyển chi phí thuế TNDN  

Cuối kỳ, kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành, ghi  

  Nợ TK 911 

   Có TK 8211 

Kết chuyển lợi nhuận sau thuế TNDN, ghi : 

Nợ TK 911  

   Có TK 421 

Ví dụ 3 : Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành 

để xác định kết quả kinh doanh trong năm 2018, kế toán ghi: 



62 

 
Nợ TK911      : 74.457.612 đồng  

Có TK 8211    : 74.457.612 đồng. 

Cách hạch toán được minh họa theo phụ lục 25 – Sổ chi tiết tài khoản 

821. 

* Hạch toán khoản tiền chậm nộp tiền thuế TNDN 

- Tại Công ty Tân Hưng Hà : Sau khi tính ra số thuế TNDN phải nộp 

của kỳ, kế toán sẽ phải so sánh số còn phải nộp = số thuế TNDN phải nộp của 

kỳ tính thuế năm 2018 – số thuế TNDN đã tạm nộp trong 4 quý của năm 2018 

= 74.457.612– 111.909.284= (37.451.672) với 20% số thuế phải nộp = 

74.457.612*20% = 14.891.522 đồng.  

Do số thuế còn phải nộp nhỏ hơn 20% số thuế phải nộp nên công ty 

không bị phạt nộp chậm.  

- Nếu trong trường hợp số thuế phải nộp trong năm sau quyết toán lớn 

hơn số thuế TNDN tạm nộp hàng quý thì công ty phải tính phạt nộp chậm trên 

toàn bộ số thuế còn phải nộp với mức phạt là 0,03%/ngày. Cách xác định tiền 

chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau (Theo Thông tư 

26/2015/TT-BTC và Thông tư 130/2016/TT-BTC) :  

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0.03% x Số ngày chậm nộp 

Số ngày chậm nộp tiền thuế : Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả 

ngày lễ, ngày nghỉ được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn 

nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo 

hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết 

định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp 

số tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Cụ thể trong trường hợp này, số ngày 

chậm nộp thuế TNDN năm 2018 sẽ tính từ ngày 31/01/2019 đến ngày nộp 

tiền thuế vào ngân sách nhà nước. 
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Công ty lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2018 xác định được 

doanh thu, chi phí, lợi nhuận kế toán và thuế TNDN phải nộp như Phụ lục 30 

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN. 

3.2.2 Thực trạng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tại Công ty 

TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà. 

*Ghi nhận và hạch toán chi phí thuế TNDN hoãn lại 

Qua khảo sát tại Công ty về tình hình vận dụng tài khoản kế toán và các 

báo cáo tài chính năm 2016,2017 và năm 2018 của Công ty thì chỉ phát sinh 

thuế TNDN hiện hành,  Công ty không phát sinh các tài khoản liên quan đến 

thuế thu nhập hoãn lại phải trả và tài sản thuế thu nhập hoãn lại, do đó không 

được thể hiện trên báo cáo tài chính nói chung và báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh nói riêng. Từ đó cho thấy chỉ số ít các doanh nghiệp nắm rõ, hiểu 

biết và nắm rõ về hạch toán nghiệp vụ này. Thực tế, do sự khác nhau giữa chế 

độ kế toán và pháp luật thuế nên khả năng phát sinh các khoản chênh lệch tạm 

thời và chênh lệch vĩnh viễn là hoàn toàn có thể xảy ra. Vấn đề đặt ra là kế 

toán cần biết phương pháp hạch toán và xử lý các chênh lệch đó để ghi nhận 

trên BCTC nhằm cung cấp thông tin kế toán một cách chính xác, đầy đủ. Như 

vậy, việc sử dụng các tài khoản để hạch toán chi phí thuế TNDN hoãn lại và 

tài sản thuế TNDN hoãn lại là rất cần thiết. 

3.2.3 Thực trạng trình bày thông tin về thuế thu nhập doanh nghiệp trên 

báo cáo tài chính. 

 • Trình bày thuế TNDN trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch VụTổng Hợp Tân Hưng Hà được khảo 

sát phản ánh số phát sinh “Chi phí thuế TNDN hiện hành” trên Báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh đơn giản và rõ ràng, đúng chế độ kế toán hiện 

hành. 
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Còn đối với chỉ tiêu “Chi phí thuế TNDN hoãn lại” ở Công ty không có 

phát sinh, hoặc các bộ phận không nắm rõ cách hạch toán nghiệp vụ này, do 

vậy đã hạch toán sai nội dung hoặc không hạch toán dẫn đến thông tin về thuế 

TNDN trên Báo cáo tài chính không được phản ánh một cách đầy đủ. 

Thực tế, một số doanh nghiệp khi thực hiện quyết toán thuế TNDN có 

phát sinh chênh lệch tạm thời chịu thuế hoặc chênh lệch tạm thời được khấu 

trừ, doanh nghiệp cũng đã hạch toán và phản ánh đúng trên Báo cáo tài chính. 

• Trình bày thuế TNDN trên Báo cáo tài chính năm  

Trên Bảng cân đối kế toán: 

Trường hợp TK 3334 - Thuế TNDN có số dư bên Có, kế toán căn cứ số 

dư này ghi vào chỉ tiêu “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” - Mã số 313. 

Chỉ tiêu này dùng để ghi nhận các khoản thuế TNDN còn phải nộp NSNN 

đến cuối kỳ kế toán.  

Trường hợp TK 3334 - Thuế TNDN có số dư bên Nợ, kế toán căn cứ số 

dư này ghi vào chỉ tiêu “Thuế và các khoản phải thu Nhà nước” - Mã số 

153.Chỉ tiêu này để ghi nhận số thuế TNDN đơn vị nợp NSNN còn thừa đến 

cuối kỳ kế toán.  

Việc ghi nhận các chỉ tiêu “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” hoặc “Thuế 

thu nhập hoãn lại phải trả”, kế toán dựa trên số dư Nợ TK243 hoặc số dư có 

TK347. Chỉ khi nào có phát sinh chênh lệch về số thuế TNDN phải nộp giữa 

chế độ kế toán và pháp luật thuế TNDN dẫn đến phát sinh chênh lệch tạm thời 

được khấu trừ hoặc chênh lệch tạm thời chịu thuế trong năm. 

Trình bày thuế TNDN tại Công ty Tân Hưng Hà trên Bảng cân đối kế 

toán ngày 31 tháng 12 năm 2018 (Phụ lục 27) được thể hiện ở 2 chỉ tiêu : Mã 

số 153 và Mã số 313 . 
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Bảng 3.1 Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2018  

 

  
 

Trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  

Qua xem xét các báo cáo tài chính năm 2017, 2018 của Công ty Tân 

Hưng Hà thì chỉ phát sinh thuế TNDN hiện  hành, không phát sinh chi phí 

thuế TNDN hoãn lại.  

Trình bày thuế TNDN của Công ty Tân Hưng Hà trên Báo cáo kết quả 

Hoạt động kinh doanh kỳ tính thuế năm 2018 (Phụ lục 28) thể hiện ở 2 chỉ 

tiêu : Mã số 51 và mã số 52   
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Bảng 3.2 : Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018   
  

 
          

Trên Thuyết minh báo cáo tài chính 

Như đã đề cập ở phần trên, việc giải trình các vấn đề về thuế TNDN 

trên thuyết minh BCTC được Công ty Tân Hưng Hà trình bày chủ yếu phần 

chi phí thuế TNDN hiện hành, phần thuế TNDN hoãn lại không phát sinh nên 

việc trình bày thuế TNDN trên thuyết minh BCTC của Công ty tương đối đơn 

giản, dễ làm.  

Trình bày thuế TNDN của Công ty Tân Hưng Hà trên thuyết minh báo 

cáo tài chính năm 2018 (Phụ lục 31) thể hiện ở các chỉ tiêu sau :  
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Bảng 3.3 : Bảng thuyết minh báo cáo tài chính  

 
VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán  
 
14. Thuế và các khoản 
phải nộp nhà nước Đầu năm 

Số phải 
nộp trong 

năm 

Số đã thực 
nộp trong 

năm 
Cuối năm 

- Phải nộp thuế TNCN 67,685,045 8,372,000 68,025,000 8,032,045 

- Phải nộp thuế TNDN 49,318,269 74,457,612 111,909,284 11,866,597 

Cộng 117,003,314 82,829,612 179,934,284 19,898,642 

b) Phải thu (thuế 
GTGT) 

1,829,206   1,829,206 

Cộng                                           1,829,206 - - 1,829,206 

 
 

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh 
                                     
9. Chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp hiện hành  Năm nay Năm trước 

-  Chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế 
năm hiện hành 

                                  
74,457,612  

                                 
100,349,567  

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp của các năm   trước vào 
chi phí thuế thu nhập hiện hành năm 
nay 

    

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp hiện hành  

                                  
74,457,612  

                                 
100,349,567  

 

3.3 Đánh giá thực trạng kế toán thuế TNDN tại Công ty TNHH Thương 

Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà. 

3.3.1 Ưu điểm 

Qua khảo sát thực tế tại Công ty cho thấy :   
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Về chứng từ : Công ty đã áp dụng tương đối tốt về chế độ kế toán từ 

việc lập hóa đơn, tiếp nhận các hóa đơn, chứng từ bán ra, mua vào; ghi nhận 

doanh thu, chi phí trên sổ sách kế toán và các bảng kê liên quan cũng như kê 

khai và quyết toán thuế TNDN. Đối với hệ thống chứng từ, về cơ bản, công ty 

đã sử dụng các chứng từ theo hướng dẫn của Bộ tài chính và thực hiện các 

bước từ khâu lập các chứng từ đến khâu luân chuyển chứng từ về phòng kế 

toán. 

Về hệ thống tài khoản và sổ kế toán: Công ty áp dụng linh hoạt hệ 

thống tài khoản theo hướng dẫn của Bộ tài chính và xây dựng hệ thống tài 

khoản chi tiết linh hoạt, phù hợp với đắc điểm các đối tượng kế toán của công 

ty. Về sổ kế toán bên cạnh hệ thống sổ theo quy định công ty còn có các sổ và 

các bằng biểu thiết lập theo yêu cầu quản trị giúp kế toán đối chiếu thông tin 

với các phòng ban liên quan và cung cập thông tin hiệu quả nhất. 

Về nộp thuế TNDN tạm tính : Công ty tự giác, nghiêm chỉnh thực 

hiện việc tạm nộp thuế TNDN quý đúng theo thực tế đang phát sinh tại doanh 

nghiệp, theo đúng quy định của pháp luật thuế. Xác định đúng và chính xác số 

tiền thuế tạm nộp, nộp thuế vào NSNN được thực hiện nghiêm túc, đúng thời 

hạn.  

Về quyết toán thuế  TNDN : Công ty chấp hành tốt các quy định về kê 

khai và quyết  toán thuế TNDN theo pháp luật thuế, nộp tờ khai thuế TNDN 

đúng thời hạn quy định. 

Công ty đã cập nhật và áp dụng kịp thời những thay đổi trong lĩnh vực 

kế toán, áp dụng kế toán mới phù hợp với doanh nghiệp – thông tư số 

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, cập nhật các quy định, nghị định, luật, 

thông tư mới trong pháp luật thuế . 

Ngoài ra, để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác kế toán, Công 

ty đã biết sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nói chung 
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và trong kế toán nói riêng, đảm bảo cập nhật thông tin kế toán thường xuyên, 

liên tục cung cấp kịp thời cho công tác quản lý Công ty. Công ty sử dụng 

phần mềm kế toán FAST giúp cho việc quản lý dữ liệu kế toán nội bộ và kế 

toán thuế  TNDN được theo dõi đẩy đủ và chuẩn xác hơn. 

Công tác kế toán thuế TNDN tại Công ty phần nào đã lập ra các quy 

trình kế toán nhất định phục vụ cho công tác kế toán riêng tại Công ty đảm 

bảo tính hợp lý và đúng nguyên lý kế toán.Công tác khóa sổ kế toán và lập 

báo cáo tài chính kịp thời góp phần giúp cho công tác quản lý kinh tế tài chính 

của Công ty được tốt hơn. 

Công ty cũng đã sử dụng phần mềm “Hỗ trợ kê khai thuế” của Tổng 

cục Thuế trong việc thực hiện kê khai thuế TNDN hàng tháng, cùng với việc 

cập nhật các thông tin về nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước từ cơ quan quản lý 

thuế tại địa phương cũng tương đối rõ ràng, rành mạch giúp cho cơ quan thuế 

dễ dàng theo dõi và quản lý. 

3.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 

3.3.2.1 Hạn chế 

• Thuế TNDN hiện hành 

Mặc dù Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực Kế toán, chế độ kế toán 

theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và các văn bản về thuế TNDN, nhưng việc 

áp dụng tại Công ty vẫn tồn tại một số điểm chưa hoàn thiện trong kế toán 

thuế TNDN hiện hành. 

Cụ thể như sau: 

a. Về chứng từ kế toán : 

Công ty đã sử dụng hệ thống chứng từ kế toán theo đúng quy định của 

nhà nước, hóa đơn bán ra là hóa đơn được đặt in tại Công ty Cổ Phần In Hà 

Nội. Tuy nhiên, cách thức lập hóa đơn bán ra của công ty không đầy đủ, 
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không thực hiện đúng theo quy định hiện hành. Một số các hóa đơn bán ra 

không có đầy đủ thông tin người mua, địa chỉ, mã số thuế. Hoặc khi bán hàng 

cho khách hàng không lấy hóa đơn, hoặc ghi hóa đơn bán hàng nhưng không 

ghi rõ “khách hàng không lấy hóa đơn” mà bỏ trống phần ghi thông tin khách 

hàng. 

Nội dung của hóa đơn bán ra và hợp đồng nhiều khi không thống nhất 

với nhau do có sự thay đổi trong quá trình thực hiện. Đôi khi công ty không 

thực hiện đầy đủ hồ sơ của nghiệp vụ kinh tế phát sinh về hợp đồng và chứng 

từ theo quy định về chi phí được trừ. Điều này thể hiện qua một số nghiệp vụ 

không có đầy đủ hợp đồng thanh lý sau khi đã cung cấp dịch vụ cho khách 

hàng, mặc dù giá trị hợp đồng tạm tính giữa hợp đồng kinh tế giá trị thanh lý 

hợp đồng không như nhau. 

Về chứng từ hóa đơn GTGT mua vào (chi phí đầu vào) vẫn còn tồn tại 

một số hóa đơn ghi sai thông tin Công ty (thiếu chữ), sai địa chỉ, thiếu mã số 

thuế, không có chữ ký người bán, hóa đơn chưa đóng dấu đỏ (đối với hóa đơn 

tự in)  mà không có biên bản điều chỉnh đi kèm.  

Ngoài ra, thiếu khâu kiểm soát hóa đơn giả, hóa đơn của các Doanh 

nghiệp bỏ trốn, dẫn tới khả năng sẽ bị  cơ quan thuế loại chi phí khi thanh tra 

do không thực hiền đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật thuế về chứng từ 

kế toán.  

b. Về ghi nhận doanh thu, chi phí để xác định thuế TNDN hiện hành  

Công ty nắm được bản chất của thuế TNDN hiện hành là một khoản chi 

phí, được hạch toán trên TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành. Toàn bộ chi phí này sẽ được kết chuyển sang TK 911 vào cuối niên độ 

kế toán để xác định kết quả cuối cùng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do 

nguyên nhân khách quan và chủ quan đã không tính đúng số thuế TNDN phải 
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nộp trong kỳ, như không chính xác trong việc xác định doanh thu, chi phí hợp 

lý chưa đúng với pháp luật thuế TNDN quy định 

Ghi nhận doanh thu : 

Theo quy định về thời điểm ghi nhận doanh thu thì doanh thu của kế 

toán được  ghi nhận tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng 

hàng hóa cho người mua kèm hóa đơn GTGT mà không phân biệt đã thu 

được tiền hay chưa 

Qua kiểm tra thực trạng tại Công ty Tân Hưng Hà, kiểm tra hóa đơn 

bán hàng với phiếu xuất kho cho thấy kế toán công ty ghi nhận doanh thu sai 

thời điểm : thời điểm ghi nhận doanh thu của kế toán công ty chưa thực hiện 

đồng bộ giữa phiếu xuất kho (phụ lục 10) và hóa đơn bán hàng (phụ lục 11), 

ngày trên hóa đơn phát hành không trùng khớp với ngày trên phiếu xuất kho 

trong khi kế toán lại ghi nhận thời điểm doanh thu theo ngày trên hóa đơn, 

dẫn tới việc xác định không chính xác thời điểm doanh thu để tính thuế 

TNDN và rủi ro Công ty sẽ bị xử phạt đối với hành vi lập hóa đơn sai thời 

điểm và chậm nộp tiền thuế (nếu phát sinh) khi cơ quan thuế vào quyết toán 

hoặc thanh tra.  

Ghi nhận chi phí : trong quá trình khảo sát thực trạng ghi nhận chi phí 

của công ty, nhận thấy :  

Việc ghi nhận chi phí chưa thực hiện tốt ở khâu kiểm soát chứng từ hóa 

đơn mua vào, kế toán thanh toán khoản chi chỉ có hóa đơn bán hàng thông 

thường  mà không có chứng từ hợp lý, hợp lệ (hóa đơn GTGT hay hóa đơn 

điện tử) theo quy định của pháp luật thuế, kế toán tổng hợp hạch toán chi phí 

căn cứ vào số liệu kế toán thanh toán cập nhật trên phần mềm, dẫn tới việc 

phát sinh các khoản chi không được trừ và phải thực hiện điều chỉnh khi 

quyết toán thuế TNDN năm 2018, phát sinh tăng thêm chi phí thuế  TNDN 
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phải nộp. Cụ thể khoản chi phí điện nước thanh toán cho chủ thuê nhà bằng 

tiền mặt trị trong Quý 4 trị giá 7.651.041 đồng nhưng không có hóa đơn 

chứng từ thể hiện số tiền đó, kế toán vẫn hạch toán trên sổ sách kế toán là 

khoản chi phí hợp lý, gây ảnh hưởng đến việc xác định thuế TNDN trong quý 

4 bị sai lệnh và phải thực hiện điều chỉnh sau quyết toán , được thể hiện ở  

Phụ lục 30 - tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN) 

Bảng 3.4 – Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

 

Ngoài ra, kế toán hạch toán bút toán ghi nhận chi phí hợp lý không 

đúng với pháp luật thuế TNDN quy định khi xác định thu nhập chịu thuế 

TNDN, cụ thể khoản chi phí xăng xe, điện thoại trả cho nhân viên không 

đúng theo quy định vì không được nêu trong Hợp đồng lao động, quy chế 

lương cũng như không có Quyết định nào về việc trợ cấp chi phí xăng xe, 

điện thoại cho nhân viên. Rủi ro khi cơ quan thuế vào thanh tra hay quyết toán 

sẽ loại trừ chi phí này, công ty sẽ bị xử phạt và bị truy thu thuế TNDN.  

c. Về thực hiện điều chỉnh khi quyết toán  
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Mặc dù Công ty đã điều chỉnh số tiền 7.651.041 đồng tương ứng với 

các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế  trên Tờ 

khai quyết toán thuế TNDN (phụ lục 30) nhưng vẫn thiếu sót, thực hiện chưa 

đầy đủ: cụ thể khoản chi phí xăng xe, điện thoại trả cho nhân viên là khoản 

chi phí không được trừ, không hợp lý, hợp lệ do thiếu hồ sơ theo quy định của 

pháp luật thuế, nhưng kế toán Công ty không nhận biết và không có bút toán 

điều chỉnh trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN.  

• Thuế TNDN hoãn lại  

a. Về tài khoản kế toán 

Kế toán thuế TNDN hoãn lại phải trả và tài sản thuế thu nhập hoãn lại, 

kế toán Công ty không nhận biết và theo dõi riêng các khoản chênh lệch tạm 

thời chịu thuế và các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ để xác định 

được thuế TNDN hoãn lại phải trả, chi phí thuế TNDN hoãn lại và tài sản 

thuế thu nhập hoãn lại, nên không sử dụng TK 243 – Tài sản thuế TNDN, TK 

347 – Thuế TNDN hoãn lại phải trả, TK 8212 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại 

b. Về sổ kế toán  

Do một số khoản phát sinh chênh lệch tạm thời mà Công ty đã không 

hạch toán nên còn thiếu một số sổ phản ánh các khoản thuế TNDN hoãn lại là 

sổ cái TK 243, TK 347, TK 8212. 

c. Về việc xác định, ghi nhận các khoản chênh lệch tạm thời và hạch 

toán  thuế TNDN hoãn lại. 

Chuẩn mực kế toán số 17 và thông tư hướng dẫn thực hiện được ban 

hành là cơ sở để các doanh nghiệp hiểu và xử lý các chênh lệch phát sinh giữa 

số liệu ghi nhận theo chính sách kế toán do doanh nghiệp lựa chọn với số liệu 

theo quy định của các chính sách thuế hiện hành.  

Có thể thấy, việc doanh nghiệp nhận diện các trường hợp làm phát sinh 

chênh lệch tạm thời rất khó khăn, đồng thời việc ghi nhận khoản thuế thu 
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nhập hoãn lại phải trả trên cơ sở các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế phát 

sinh trong năm, theo dõi số thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các 

năm trước vào TK 347; hoặc ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại dựa trên 

các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ, và việc theo dõi tài sản thuế thu 

nhập hoãn lại phát sinh trong năm với tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp đã 

ghi nhận từ các năm trước vào TK 243 sẽ gây cho doanh nghiệp nhiều khó 

khăn trong việc ghi nhận và theo dõi trên báo cáo tài chính. 

Qua khảo sát thực tế thực trạng kế toán thuế TNDN tại công ty, việc 

thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 17 còn gặp nhiều khó khăn 

trong quá trình nhận diện, ghi nhận và hạch toán các khoản chênh lệch. Như 

đã nêu ở mục a và b ở trên, do kế toán công ty chỉ vận dụng chuẩn mực kế 

toán và chế độ kế toán để hạch toán đúng bản chất của kế toán mà chưa bám 

sát thông tư của Thuế khi quyết toán thuế TNDN để tính ra các khoản chênh 

lệch tạm thời được khấu trừ hoặc chênh lệch tạm thời phải chịu thuế và chênh 

lệch vĩnh viễn để theo dõi, hạch toán và xác định thuế TNDN hoãn lại phải 

trả, không điều chỉnh các khoản chênh lệch vĩnh viễn, chênh lệch tạm thời 

chịu thuế hoặc chênh lệch tạm thời được khấu trừ trên Bảng kê khai tự quyết 

toán thuế TNDN, dẫn đến rủi ro khi Cơ quan thuế xuống quyết toán tại doanh 

nghiệp sẽ loại chi phí ra khỏi chi phí hợp lý, công ty sẽ bị xử phạt và bị truy 

thu thuế TNDN.  

d. Về việc trình bày trình bày các chỉ tiêu thuế TNDN hoãn lại trên 

Báo cáo Tài Chính 

Cũng do hạn chế về việc không hạch toán trên sổ TK 243, TK 347, TK 

8212 nêu trên nên các thông tin về thuế TNDN hoãn lại của Công ty trên các 

báo cáo tài chính như : Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính chưa được 

thể hiện đầy đủ và hoàn thiện theo chế độ kế toán. 
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3.3.2.2 Nguyên nhân các hạn chế trong công tác kế toán thuế TNDN tại 

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà. 

Nguyên nhân từ bên ngoài: Công tác kế toán về thuế TNDN tại Công ty 

TNHH Thương Mại và Dịch VụTổng Hợp Tân Hưng Hà còn nhiều sai sót 

trong việc lập và kê khai thuế TNDN, thể hiện thông tin thuế trên Báo cáo tài 

chính. Nguyên nhân chính của hạn chế này là do hệ thống chính sách cơ quan 

thuế về luật thuế TNDN là không ổn định và thường thay đổi. Khi có sự thay 

đổi lại không có sự công khai, phổ biến, tuyên truyền kịp thời về hình thức 

thay thế, bổ sung về cách thức lập và kê khai thuế TNDN. Đó là nguyên nhân 

và trách nhiệm thuộc về cơ quan chức năng nhà nước trong việc quản lý thuế 

TNDN chưa thật hiệu quả. 

Nguyên nhân từ Công ty: Ngoài nguyên nhân khách quan do cơ quan 

Nhà nước đã kể trên thì còn phải kể đến sự thiếu tỉ mỉ và không thường xuyên 

cập nhật cũng như ham tìm tòi, học hỏi của đội ngũ cán bộ, kế toán công ty 

trước thay đổi, bổ sung sắc luật thuế cơ quan nhà nước, không chủ động theo 

kịp trước thay đổi đó. 

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà còn 

gặp phải những nhầm lẫn và sai sót trong cách lập hóa đơn, chứng từ và hạch 

toán chi phí lảm ảnh hưởng đến chỉ tiêu thuế TNDN. Nguyên nhân dẫn đến 

những lỗi sai này là do sự hiểu biết và kiến thức về kế toán thuế TNDN của 

nhân viên kế toán công ty chưa thật vững, tác phong làm việc không chuyên 

nghiệp, chính xác, tỉ mỉ. 

Nguyên nhân nữa phải kể đến là sự phân công quản lý, phân cấp, phân 

quyền trong phòng kế toán công ty chưa thật khoa học, thiếu khâu kiểm tra, 

kiểm soát tại khâu nhận chứng từ ban đầu, dẫn đến hạch toán chi phí được trừ 

không đúng theo quy định của thuế.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG  3 

Qua khảo sát thực trạng công tác kế toán về thuế TNDN của Công ty 

TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà trong chương 3 của 

luận văn, em đã nêu khái quát được đặc điểm và tình hình hoạt động của 

Công ty, đặc điểm tổ chức công tác kế toán và thực trạng xác định thuế 

TNDN và kế toán thuế TNDN tại Công ty. Ngoài ra, bản thân cố gắng tìm tòi 

nghiên cứu và chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại trong quá 

trình thực hiện luật thuế TNDN tại Công ty. Từ những thực trạng này, sẽ nhận 

dạng hệ thống hóa những luận cứ thực tiễn chủ yếu làm cơ sở cho việc xác 

định các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán về thuế TNDN cho Công 

ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà. 
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CHƯƠNG 4  

MỘT SỐ GIẢI PHÁP  HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU 

NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÂN HƯNG HÀ 

4.1 Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh 

nghiệp tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tổng Hợp 

Tân Hưng Hà. 

4.1.1 Yêu cầu hoàn thiện 

Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán về thuế TNDN tại Công ty 

TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà hướng tới các mục 

tiêu sau: 

 Đảm bảo tình hình chấp hành pháp luật thuế và chế độ kế toán trong 

các đơn vị của Công ty, từ đó để Công ty có thể thực hiện nghĩa vụ thuế đối 

với Nhà nước, các thông tin về nghĩa vụ thuế phải được kế toán thế hiện rõ 

ràng, chính xác, đầy đủ trên báo cáo tài chính của Công ty. 

 Đảm bảo kế hoạch thu thuế Nhà nước, kế hoạch thu thuế dựa trên cơ sở 

những quy định của sắc thuế, dựa vào tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp để có những tính toán xác định số thu nộp vào NSNN, do đó việc tìm ra 

các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế TNDN ngoài việc nâng cao 

trình độ kế toán cũng như thực hiện đứng chế độ kế toán, mặt khác cũng nhằm 

nâng cao hiệu quản lý và thu thuế của cơ quan quản lý thuế.Q 

 Phát huy vai trò tích cực của thuế TNDN trong đời sống kinh tế, xã hội. 

Nhà nước đánh thuế TNDN vào hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến 

thu nhập, tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư. Vì vậy, tùy theo mức độ đúng đắn và phù 

hợp của chính sách thuế và biện pháp quản lý thu thuế mà ảnh hưởng tích cực hay 

tiêu cực đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 
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Việc hoàn thiện kế toán thuế TNDN phải tôn trọng chế độ, chính sách 

của Nhà nước về kế toán thuế, tôn trọng nội dung của Luật thuế TNDN và kế 

toán về thuế TNDN hiện hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

4.1.2 Nguyên tắc hoàn thiện 

Nhằm đạt được các mục tiêu của việc hoàn thiện công tác kế toán về 

thuế TNDN tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch VụTổng HợpTân Hưng 

Hà, góp phần nâng cao tính tuân thủ chế độ kế toán và pháp luật thuế TNDN 

và hiệu quả quản lý và thu thuế cho NSNN, cần quán triệt các nội dung sau: 

Đảm bảo trình độ kế toán của doanh nghiệp phải được đào tạo, có 

chuyên môn và nắm rõ pháp luật thuế TNDN. 

Thực hiện nguyên tắc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, hạn chế sự chiếm 

dụng nguồn thu của NSNN. Đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong 

công tác quản lý và thu thuế, về kê khai, quyết toán thuế, không tạo ra tiền lệ 

xấu cho các doanh nghiệp về sự trì trệ, lỏng lẻo trong kiểm tra, giám sát tình 

hình thực hiện pháp luật thuế đối với các đơn vị thuộc Công ty. 

Công tác tuyên truyền pháp luật thuế TNDN phải được thực hiện một 

cách thường xuyên, sâu rộng và hiệu quả, thực hiện có chất lượng khi các 

chính sách về thuế có sự thay đổi. 

Quy trình quản lý thuế phải được thực hiện chặt chẽ, hệ thống công 

nghệ thông tin hỗ trợ và quy trình quản lý thuế hiện đại và bao quát. 

Nội dung của việc hoàn thiện phải tạo điều kiện và niềm tin đối với 

Công ty về thực hiện chế độ kế toán nói chung và kế toán về thuế TNDN nói 

riêng. 
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4.2  Giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công 

ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà. 

4.2.1  Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại Công 

ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà .  

Để xác định được đúng thuế TNDN kế toán phải nắm rõ được các quy 

định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17, phải thực hiện việc đối chiếu rà 

soát hàng tháng các chứng từ hóa đơn GTGT đầu ra đầu vào, loại các khoản chi 

phí không hợp lý hợp lệ, chi phí không được trừ, theo dõi các khoản chi phí theo 

định mức theo quy định của nhà nước,  nhằm xác định đúng chỉ tiêu thuế thu 

nhập doanh nghiệp.  

a. Về chứng từ kế toán 

 Tuân thủ cách về hóa đơn theo quy định của thông tư 39/2014/TT-

BTC, khi lập hóa đơn, kể cả trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn, vẫn 

phải có đầy đủ thông tin của khách hàng và ghi rõ “khách hàng không lấy hóa 

đơn”. Trường hợp không có thông tin khách hàng thì phải ghi rõ “khách hàng 

không cung cấp tên, mã số thuế”, và cả hai trường hợp này không được xé 

liên 2 hóa đơn ra khỏi quyển. 

 Tăng cường khâu kiểm tra, kiểm soát lập chứng từ, ký chứng từ, đối 

chiếu với hợp đồng. Đối với trường hợp có phát sinh thỏa thuận dẫn đến thay 

đổi giá trị hợp đồng, công ty phải lập phụ lục hợp đồng ghi rõ khối lượng điều 

chỉnh tăng, giảm so với hợp đồng đã ký, nguyên nhân và cách thức điều 

chỉnh. Từ đó làm cho nghiệp vụ phát sinh được theo dõi minh bạch, rõ ràng 

và tránh rủi ro cơ quan thuế xử lý truy thu khi quyết toán do không chứng 

minh được căn cứ sai lệch giữa hóa đơn bán ra và các hồ sơ thủ tục liên quan. 

Tăng cường khâu kiểm tra, kiểm soát tại khâu nhận chứng từ đầu vào. 

Với các hóa đơn GTGT mua vào, bộ phận liên quan như hành chính, nhập 

hàng và kế toán thanh toán cần phải kiểm tra kỹ thông tin trên hóa đơn có thể 
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hiện đầy đủ tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế, có đóng dấu công ty cung cấp (đối 

với hóa đơn tự in của Doanh nghiệp), có link tra cứu hóa đơn điện tử của công 

ty cung cấp (đối với hóa đơn điện tử). Đối với hóa đơn ghi sai thông tin công 

ty, sai địa chỉ, thiếu mã số thuế…thì cần phải lập biên bản điều chỉnh có ký và 

đóng đấu xác nhận của người mua và người bán. Hàng ngày, kế toán tổng hợp 

phải kiểm tra lại tất cả tính hợp lệ hợp pháp của hóa đơn đầu vào phát sinh 

trong ngày. Hóa đơn mua HHDV là chứng từ ban đầu quan trọng của việc xác 

định chi phí hợp lý, hợp lệ được trừ khi tính thuế TNDN. Hóa đơn GTGT 

mua vào là cơ sở để kê khai thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT , do đó yêu 

cầu bộ phân kế toán cần phải nghiên cứu nắm rõ và cập nhật kịp thời những 

quy định của Nhà nước về hóa đơn chứng từ để tránh sai sót trong quản lý sử 

dụng. 

Bổ sung phân công kế toán thực hiện việc kiểm tra tính hợp pháp, hợp 

lệ khi nhận hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, kết hợp thường xuyên liên hệ với 

cơ quan thuế, sử dụng và tra cứu trang web của ngành thuế tổng cục thuế  

(http:tracuuhoadon.gdt.gov.vn ) để nắm được các doanh nghiệp bỏ trốn, 

doanh nghiệp không còn hoạt động, hóa đơn hết hiệu lực, công ty ảo, hóa đơn 

giả nhằm tránh rủi ro khi mua hàng và rủi ro cơ quan thuế loại chi phí và bị 

xử phạt khi thanh tra thuế.  

b.  Giải pháp trong việc ghi nhận đúng doanh thu và chi phí để xác định 

đúng thuế TNDN : 

Ghi nhận doanh thu:  

Tăng cường phổ biến, hướng dẫn cho đội ngũ phòng kế toán đặc biệt là 

kế toán bán hàng các quy định pháp luật thuế liên quan đến thời điểm ghi 

nhận doanh thu, kiểm tra kiểm soát chứng từ hóa đơn đầu ra, thực hiện đồng 

bộ hoạt động xuất “Phiếu xuất kho” kèm “Hóa đơn GTGT bán ra”, ngày xuất 

trên phiếu xuất kho phải trùng với ngày xuất trên hóa đơn. Thời điểm xuất 



81 

 
hóa đơn tuân thủ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC và thời điểm ghi nhận 

doanh thu tuân thủ theo Thông tư 96/2015/TT-BTC, nhằm đảm bảo việc ghi 

nhận doanh thu đúng theo quy định của pháp luật thuế. 

Ghi nhận chi phí : 

Tăng cường khâu kiểm tra, kiểm soát chứng từ mua vào tại khâu nhận 

ban đầu và khâu thanh toán tránh sai sót khi nhận hóa đơn đầu vào không phải 

là hóa đơn thuế, giảm  thiểu rủi ro phát sinh chi phí không được trừ khi quyết 

toán thuế. Đối với những chi phí không hợp lý, hợp lệ (thiếu hồ sơ) thì cần 

phải bổ sung chứng từ theo quy định của thuế, nếu không bổ sung được thì 

phải thực hiện điều chỉnh trên bảng Quyết toán thuế TNDN, cụ thể như khoản 

trợ cấp chi phí xăng xe, điện thoại trả cho nhân viên thì cần phải bổ sung vào 

điều khoản trong Hợp đồng lao động, Quy chế lương và có Quyết định về 

việc trợ cấp xăng xe, điện thoại cho nhân viên.  

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát chéo giữa kế toán trưởng với kế 

toán tổng hợp và các kế toán viên, giữa kế toán viên với các bộ phận khác, 

phối hợp trao đổi thông tin giữa bộ phận kế toán với các bộ phận khác trong 

công ty trong việc tuyên truyền quy định về thuế đối với quản lý chứng từ 

cũng như việc kiểm soát những khoản chi phí hợp lý, chi phí không được trừ 

nhằm đạt được tính hiệu quả và chính xác trong việc ghi nhận và hạch toán 

doanh thu, chi phí.  

Ngoài ra, cần phải nâng cao trình độ của đội ngũ kế toán công ty, cập 

nhật các văn bản thay đổi về luật thuế, tham gia học các lớp hội thảo chuyên 

đề về thuế do cục thuế, tổng cục  thuế và các đơn vị tổ chức nhằm nắm bắt rõ 

các quy định liên quan đến các khoản chi phí được trừ và không được trừ, chi 

phí tương ứng với doanh thu tạo ra, nhằm đảm bảo  hạch toán đúng doanh thu 

và chi phí, giảm thiểu rủi ro loại chi phí không hợp lý hợp lệ và truy thu tăng 

thuế thu nhập doanh nghiệp từ phía cơ quan thuế khi tiến hành thanh tra. 
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c. Về thực hiện điều chỉnh khi quyết toán  

Kế toán tổng hợp cần phải kiểm tra thường xuyên và liên tục các khoản 

chi phí  đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định về các khoản chi phí được 

trừ khi tính thuế TNDN. Nếu không thỏa mãn đầy đủ các điều kiện theo quy 

định về xác định chi phí được trừ thì phải loại trừ chi phí đó khi hạch toán. 

Đối với các khoản chi phí thiếu cơ sở tài liệu chứng minh thì phải bổ sung tài 

liệu theo quy định. Đối với các khoản chi phí đã được hạch toán mà không đủ 

cơ sở để ghi nhận chi phí hợp lý do không thể bổ sung được hồ sơ theo quy 

định của luật thuế, kế toán phải thực hiện bút toán điều chỉnh trên Tờ khai 

quyết toán thuế TNDN (phụ lục 30) .  

4.2.2 Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tại Công ty 

TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà . 

Hiện nay, Công ty TNHH TM và DV Tổng Hợp  Tân Hưng Hà chưa 

thực hiện ghi nhận các khoản chênh lệch tạm thời và thuế thu nhập doanh 

nghiệp hoãn lại. Do đó, để hoàn thiện hơn kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

thì việc vận dụng các quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 và chế 

độ kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại bao gồm các nội dung liên 

quan đến tài khoản kế toán, sổ kế toán, phương pháp kế toán và trình bày các 

chỉ tiêu này lên báo cáo tài chính. 

a. Về tài khoản kế toán 

Công ty có nhiều khoản chi phí và doanh thu liên quan đến nhiều kỳ 

kế toán, việc để kế toán nhận diện các trường hợp làm phát sinh chênh lệch 

tạm thời rất khó khăn, đồng thời việc ghi nhận khoản thuế thu nhập hoãn lại 

phải trả trên cơ sở các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh trong 

năm và việc ghi nhận khoản tài sản thuế thu nhập hoãn trên cơ sở khoản 

chênh lệch tạm thời được khấu trừ phát sinh tại công ty gần như không có. Để 

đảm bảo kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp phản ánh trung thực nhất chi phí 
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thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về kế toán, bộ 

phận kế toán của Công ty nên sử dụng Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 

để áp dụng trong việc hạch toán kế toán và sử dụng Thông tư về thuế để vận 

dụng trong việc hạch toán kế toán và quyết toán thuế. Bổ sung sử dụng các tài 

khoản liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại như: 

 - TK 243- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

 - Tài khoản 347- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

 - Tài khoản 8212- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Ngoài ra, yêu cầu kế toán phải cập nhật liên tục, thường xuyên những 

thay đổi về chế độ kế toán, chính sách về kế toán và chính sách về thuế của 

Nhà nước, tài khoản sử dụng theo quy định thuế hiện hành. 

b. Về sổ kế toán  

Theo như giải pháp đã nêu tại phần a, để đảm bảo thực hiện chính 

xác và đầy đủ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định của 

pháp luật thuế, bộ phận kế toán khi hạch toán tuân thủ theo chuẩn mực kế 

toán, khi quyết toán cần phải áp dụng theo thông tư để theo dõi các khoản 

phát sinh chênh lệch tạm thời và hạch toán vào một số sổ phản ánh các khoản 

thuế TNDN hoãn lại là sổ cái TK 243, sổ cái TK 347  và sổ cái TK 8212.   

c. Về việc xác định, ghi nhận các khoản chênh lệch tạm thời và hạch toán  

thuế TNDN hoãn lại 

Trong công ty ngoài các nghiệp vụ liên quan đến thuế thu nhập hiện 

hành, kế toán công ty cũng nên vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 

– Thuế thu nhập doanh  nghiệp và quy định hạch toán trong thông tư 

200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp để xử lý các khoản chênh 

lệch tạm thời phát sinh trong quá trình hạch toán kế toán thuế thu nhập doanh 

nghiệp của công ty.  
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Năm 2017, công ty có mua một tài sản cố định máy tính xách tay trị giá 

43.449.545 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)  đưa ngay vào sử dụng. Theo 

chính sách Công ty, ban lãnh đạo và bộ phận kế toán quyết định trích khấu 

hao trong 3 năm so với bản đăng ký trích khấu hao tài sản cố định của Công 

ty với Chi cục thuế Quận Long Biên là 5 năm. Theo quy định tại Mục E phụ 

lục 01 kèm theo thông tư 45/2013/TT-BTC ban hành ngày 25/04/2013 về 

khung thời gian trích khấu hao TSCĐ thì thời gian trích khấu hao đối với 

“Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và phần mềm tin học phục vụ quản lý” 

thì thời gian trích khấu hao TSCĐ đối với máy photocopy Fuji Xerox này từ 3 

đến 8 năm. Theo đó, sẽ phát sinh vấn đề nếu cơ quan thuế vào quyết toán có 

thể sẽ không đồng ý với thời gian trích khấu hao nêu trên nên loại bỏ chi phí 

khấu hao không hợp lệ và truy thu phần thuế TNDN tương ứng. Nguyên nhân 

của vấn đề này là do: 

 Chi phí khấu hao TSCĐ do cơ quan thuế quy định và do kế toán xác 

định thường có sự chênh lệch, kế toán cần phân loại chi tiết TSCĐ có thời 

gian sử dụng khác nhau để lập kế hoạch chi phí khấu hao cho các năm tài 

chính dựa trên phương pháp đã lựa chọn. Sau khi đã xác định được chênh lệch 

chi phí khấu hao theo chế độ kế toán và theo cơ quan thuế quy định, kế toán 

ghi nhận tài sản thuế thu nhập vào TK243 hoặc thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

vào TK 347. Trị giá tài sản thuế thu nhập hoặc thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

được xác định bằng số chênh lệch tạm thời được khấu trừ phát sinh nhân với 

thuế suất thuế TNDN. 

 Giải pháp để số liệu chi phí khấu hao TSCĐ của kế toán có thể đồng 

nhất và không có sự khác biệt với số liệu của cơ quan thuế đồng thời đạt được 

mục đích về mức độ sử dụng ước tính của tài sản của doanh nghiệp, Công ty 

cần lập bảng chênh lệch tạm thời ngay từ những năm đầu sử dụng TSCĐ để 

xác định chi phí khấu hao TSCĐ theo sự lựa chọn của doanh nghiệp và quy 
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định của pháp luật thuế TNDN để có thể chủ động ghi nhận tài sản thuế thu 

nhập hoặc thuế thu nhập hoãn lại phải trả, từ đó đơn vị có thể xác định được 

số thuế TNDN phải nộp trong công tác tự quyết toán thuế TNDN.  

Bên cạnh đó, đối với mỗi tài sản khi mua về nếu muốn khấu hao nhanh 

trong thời gian ngắn theo thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định theo 

thực tế hoạt động của Công ty thì Công ty cần phải gửi Công văn xin khấu 

hao nhanh cho tài sản đó gửi lên Chi cục thuế Quận Long Biên.  

Ví dụ 4.1: Tình hình hạch toán tài sản thuế TNDN hoãn lại tại Công ty 

TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng HợpTân Hưng Hà năm 2018 và xử lý 

chênh lệch tạm thời phát sinh từ năm 2018. 

 Ngày 27/012/2017,  công ty mua một máy tính xách tay nguyên giá 

chưa thuế GTGT là 43.449.545 đồng. Do chính sách  của Công ty và phòng 

kế toán, máy photocopy  này chỉ có thời gian sử dụng hữu ích được 3 năm, 

sau 3 năm sẽ đổi máy khác để đáp ứng công nghệ, do đó kế toán trích khấu 

hao trong 3 năm tính từ năm 2018. Theo quy định về mức trích khấu hao theo 

thông tư thuế thì tài sản này sẽ được trích khấu hao trong  vòng 5 năm. 

Như vậy, năm 2018 công ty sẽ trích khấu hao TSCĐ là 14.483.182 

đồng. Nhưng theo quy định về mức trích khấu hao theo cơ quan thuế, công ty 

phải trích khấu hao TSCĐ là: 8.689.909 đồng. Chênh lệch giữa chi phí khấu 

hao theo mục đích kế toán và chi phí khấu hao theo thuế bằng: 14.483.182 - 

8.689.909 = 5.793.273 đồng. Đây được coi như là một khoản chênh lệch tạm 

thời được khấu trừ khỏi mục đích thuế TNDN và khoản chênh lệch tạm thời 

được khấu trừ này làm phát sinh tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

của doanh nghiệp là: 5.793.273 x  20% =  1.158.655 đồng. 

Tuy nhiên, kế toán tại công ty không theo dõi chênh lệch tạm thời được 

khấu trừ này. 
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Giải pháp xử lý chênh lệch tạm thời phát sinh và hạch toán thuế 

TNDN hoãn lại :  

Giả định năm 2019 kế toán mới nhận biết khoản chênh lệch tạm thời 

phát sinh từ việc trích khấu hao tài sản cố định trên.  

Căn cứ vào số liệu này, kế toán lập “Bảng xác định chênh lệch tạm thời 

được khấu trừ” (Bảng 4.1) 

Bảng 4.1: Bảng xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ liên quan 

đến chi phí khấu hao TSCĐ tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ 

Tổng Hợp Tân Hưng Hà 

          Đơn vị: đồng 

 
Giả định số liệu được làm tròn đến triệu đồng để phù hợp với tình hình 

kinh doanh thực tế của Công ty.  

Tổng chênh lệch tạm thời được khấu trừ là 5,8 triệu 

Tài sản thuế TNDN hoãn lại được xác định  theo công thức sau: 

Tài sản thuế
 thu nhập hoãn lại  = 

Tổng chênh lệch tạm thời
 được khấu trừ phát sinh   x 

Thuế suất thuế
 TNDN hiện hành  

Tài sản thuế TNDN hoãn lại được ghi nhận: 

  5,8 triệu  X 20% = 1,16 triệu đồng   
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Khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ được kế toán nhận biết vào 

năm 2019, Do số liệu năm 2018 đã quyết toán, kế toán thực hiện bút toán xử 

lý khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ của năm 2018 vào năm 2019 như 

sau:  

Bổ sung bút toán ghi nhận chi phí thuế TNDN phải nộp do khoản chênh 

lệch tạm thời phát sinh năm 2018  

Nợ TK 8211    :1,16 triệu đồng  

Có TK 3334   :1,16 triệu đồng 

Khi nộp khoản thuế TNDN phát sinh này vào NSNN, hạch toán  

Nợ TK 3334    :1,16 triệu đồng 

Có TK 112   :1,16 triệu đồng 

 Đồng thời hạch toán bút toán ghi nhận tài sản thuế TNDN hoãn lại và 

chi phí thuế  TNDN hoãn lại  

Nợ TK 243     :1,16 triệu đồng 

   Có TK 8212  :1,16 triệu đồng 

 Hạch toán thuế TNDN hoãn lại trong năm 2019 đến 2022 

- Năm 2019, kế toán hạch toán thuế TNDN hoãn lại như sau :  

Giả sử trong năm 2019,  tổng doanh thu chịu thuế TNDN của công ty là 

56.150 triệu đồng, tổng chi phí kinh doanh là 55.569 triệu đồng. 

Công ty xác định lợi nhuận và thuế TNDN phải nộp theo chế độ kế toán 

như sau: 

Lợi nhuận kế toán: 56.150 –55.569 = 581 triệu đồng. 

Thuế phải nộp: 581 X 20% = 116,2 triệu đồng. 

Lợi nhuận kế toán sau thuế: 581–116,2 = 464,8 triệu đồng. 

Khi thực hiện quyết toán theo Luật thuế TNDN, áp dụng theo thông tư : 

Thu nhập chịu thuế: 56.150– (55.569-5,8) =586,8 triệu đồng. 

Thuế TNDN phải nộp: 586,8 X 20% = 117,36 triệu đồng. 
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Công ty phải nộp thuế vào NSNN là 117,36 triệu đồng theo xác định 

của cơ quan thuế. Kế toán hạch toán thuế TNDN năm 2019 như sau: 

a. Khi xác định thuế TNDN phải nộp và nộp thuế TNDN: 

 Nợ TK8211   : 117,36 triệu đồng  

  Có TK 3334  : 117,36 triệu đồng 

 Nợ TK3334   : 117,36 triệu đồng 

            CóTK 111,112   : 117,36 triệu đồng 

b. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và chi phí thuế TNDN hoãn lại được 

ghi nhận: 

 Nợ TK243    : 1,16 triệu đồng 

Có TK8212   : 1,16 triệu đồng 

c. Đồng thời Kết chuyển chi phí thuế TNDN 

 Nợ TK911     : 117,36 triệu đồng 

  Có TK8211   : 117,36 triệu đồng 

d.  Kết chuyển chi phí thuế TNDN hoãn lại: 

 Nợ TK8212     : 1,16 triệu đồng 

  Có TK911   : 1,16 triệu đồng 

e. Kế toán xác định kết quả kinh doanh, kết chuyển lợi nhuận chưa phân 

phối: 

Xác định kết quả kinh doanh: (56.150)– (55.569+(117,36-1,16)) =464,8 

triệu đồng. 

  Nợ TK 911    : 464,8 triệu đồng. 

   Có TK421   : 464,8 triệu đồng. 

- Năm 2020, kế toán hạch toán thuế TNDN hoãn lại tương tự năm 2019 :  

a. Bút toán ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại và chi phí thuế 

TNDN hoãn lại : 



89 

 
Nợ TK243    : 1,16 triệu đồng 

Có TK8212    : 1,16 triệu đồng 

b. Đồng thời kết chuyển chi phí thuế TNDN hoãn lại: 

 Nợ TK8212     : 1,16 triệu đồng 

  Có TK911   : 1,16 triệu đồng 

- Năm 2021 và 2022, kế toán hạch toán thuế TNDN hoãn lại như sau : 

a. Bút toán hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại và chi phí thuế 

TNDN hoãn lại :  

  Nợ TK 8212    : 1,74 triệu đồng 

   Có TK 243   : 1,74 triệu đồng 

b. Đồng thời kết chuyển chi phí thuế TNDN hoãn lại : 

 Nợ TK911     : 1,74 triệu đồng 

  Có TK8212   : 1,74 triệu đồng 

c. Về việc trình bày các chỉ tiêu thuế TNDN hoãn lại trên Báo cáo Tài 

Chính 

Để xử lý khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, công ty cần 

theo dõi các chỉ tiêu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí 

phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Điều này sẽ giúp phản ánh kết quả 

kinh doanh trung thực và hợp lý hơn. Cùng ví dụ ở phần 4.1. Kế toán sau khi 

cập nhật vào phần mềm tự phần mềm sẽ chuyển sang sổ kế toán tài khoản 243 

và tài khoản 8212 năm 2019, từ đó kế toán sẽ có cơ sở trình bày trên các báo 

cáo tài chính liên quan như sau: 

- Trên bảng cân đối kế toán Mẫu B01-DN chỉ tiêu Tài sản thuế thu nhập 

hoãn lại mã số 262 thuộc phần tài sản dài hạn khác số cuối năm được phản 

ánh: 
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Đơn vị: Đồng 

TÀI SẢN MS TM 
Số cuối 

năm 

Số đầu 

năm 

 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 1.160.000   
   

 Trên báo cáo kết quả kinh doanh Mẫu số B02 –DN chỉ tiêu chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp hoãn lại mã số 52 cột  “Năm nay” được phản ánh: 

Đơn vị: Đồng 

Chỉ tiêu Mã số Năm nay 
Năm 

trước 

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hiện hành 51 (1.160.000)   
 

Trên thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu B09- DN trình bày thêm các nội 

dung sau: 

19. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế 

thu nhập hoãn lại phải trả  
Năm nay 

Năm 

trước 

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 

khoản  

chênh lệch tạm thời được khấu trừ 

1.160.000 

  

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0  

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 1.160.000  

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn 

lại 
Năm nay 

Năm 

trước 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải 

chịu thuế; 

(1.160.000) 
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- Chi phí thuế TNDN  hoãn lại phát sinh từ việc 

hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;  
0 

 

Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hoãn lại 
(1.160.000) 

 

 

4.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp. 

4.3.1 Về phía cơ quan thuế. 

* Hoàn thiện về cơ chế chính sách thuế, chính sách thuế là cơ sở để 

doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế trong quá trình hoạt động kinh doanh, 

cũng là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước xác định việc doanh nghiệp 

chấp hành hay vi phạm pháp luật về thuế. Để đảm bảo thực hiện tốt các giải 

pháp hoàn thiện thì chính sách thuế cần điều chỉnh nhằm đạt được các yêu cầu 

sau: 

Hệ thống chính sách thuế phải đảm bảo rõ ràng chặt chẽ, đơn giản dễ 

hiểu, dễ tính toán thực hiện, minh bạch, rõ ràng công khai và tách hẳn chính 

sách thuế với chính sách xã hội 

Chính sách thuế phải tạo môi trường bình đẳng, công bằng, áp dụng 

thống nhất, không phân biệt giữa các thành phần kinh tế cũng như các doanh 

nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Hệ thống chính sách thuế phải quy định rõ ràng, trách nhiệm, nghĩa vụ, 

quyền của các cơ sở kinh doanh, trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý 

thuế cũng như trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan. 

Chính sách thuế phải đảm bảo tỷ lệ động viên thích hợp vào Ngân sách 

nhà nước, huy động đầy đủ các nguồn thu để đảm bảo nhu cầu chi tiêu của 

Nhà nước và dành một phần cho tích lũy phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước. 
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Cải tiến một số quy trình để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục 

thực hiện cơ chế tự khai tự nộp đạt kết quả cao như kê khai, nộp thuế... 

Hiện đại hóa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuế. Ngành 

thuế cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật thuế theo thị trường. 

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra, kiểm tra thuế 

* Công tác thanh tra, kiểm tra phải làm cho mọi đối tượng nộp nhận 

thức được những hành vi không tuân thủ pháp luật thuế, cố tình gian lận thuế, 

trốn thuế sẽ dễ dàng bị phát hiện và trừng phạt nghiêm khắc. Do đó công tác 

thanh tra, kiểm tra cần hoàn thiện theo hướng: 

Tăng cường thu thập thông tin và hệ thống hóa thông tin về đối tượng 

nộp thuế và các giao dịch liên quan, áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro để lựa 

chọn đúng đối tượng thanh tra, kiểm tra. 

Tăng cường lực lượng thanh tra, kiểm tra, hệ thống thanh tra, kiểm tra 

phải đủ mạnh, có trình độ chuyên sâu về thuế và kế toán tài chính, sử dụng tốt 

công nghệ tin học, có phẩm chất đạo đức để phát hiện kịp thời những hành vi 

gian lận thuế. 

Công bố kịp thời và rộng rãi kết quả thanh tra, kiểm tra để mọi đối 

tượng nộp thuế thấy được tính nghiêm minh của pháp luật thuế. 

Quy định các biện pháp chi tiết, cách thức xử lý áp dụng trong thanh 

tra, kiểm tra thuế đối với các trường hợp có dấu hiệu gian lận trốn thuế. 

Khuyến khích phát triển rộng rãi các tổ chức tư vấn thuế, đại lý thuế 

nhằm hỗ trợ đắc lực cho đối tượng nộp thuế thực hiện cơ chế tự khai tự nộp 

Tăng cường đào tạo cán bộ theo sự thay đổi của pháp luật thuế Thường xuyên 

rà soát, nắm bắt kịp thời những điểm mà pháp luật thuế hiện hành không còn 

phù hợp, trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm đưa pháp luật 

thuế phù hợp với thực tiễn. 
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Tin học hóa ngành thuế theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu quản lý 

thuế điện tử với chi phí thu thuế thấp nhất. 

4.3.2 Về phía cơ quan ban hành chế độ kế toán. 

Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán đã tạo dựng khuôn khổ pháp lý 

cho việc xây dựng chế độ kế toán DN. Chế độ kế toán DN được xây dựng để 

áp dụng cho mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề và mọi thành phần kinh tế, trong 

đó có hai chế độ kế toán riêng áp dụng cho các DN, có quy mô khác nhau. Do 

đặc thù của DN nhỏ và vừa có trình độ cán bộ kế toán tương đối thấp, người 

làm kế toán ít có thực tế công việc, nhiều DN đã thuê những người làm nghề 

kế toán tự do, không có chứng chỉ hành nghề nên không ai kiểm soát được 

việc họ làm đúng hay sai. Chính những lý do này khiến việc áp dụng chế độ 

kế toán DN nhỏ và vừa chưa đem lại hiệu quả cao. Để thực hiện các giải pháp 

hoàn thiện kế toán thuế TNDN về phía cơ quan ban hành chế độ kế toán cần 

hoàn thiện những nội dung sau: 

- Cần làm rõ khái niệm chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Tăng cường công tác đăng ký và quản lý hành nghề kế toán. 

4.3.3 Về phía Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân 

Hưng Hà. 

Thực hiện chế độ chứng từ kế toán: 

 Các bộ phận phải thực hiện ghi chép, kế toán đầy đủ, chính xác, trung 

thực, kịp thời các giao dịch liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh và 

thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời phải lưu giữ chứng từ, sổ sách kế toán đầy 

đủ theo quy định của pháp luật. 

 Thực hiện công tác kê khai sổ sách kế toán một cách công khai minh 

bạch và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về thuế. 

 Để đảm bảo yêu cầu cơ bản phải xác định tính toán thuế đúng theo 

luật định và kê khai chính xác số thuế phát sinh thì cần phải tổ chức công tác 
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kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp sao cho có sự kết hợp chặt chẽ với nhau 

trong khâu hạch toán, kiểm tra, đối chiếu. 

 Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình chấp hành thuế theo 

yêu cầu của cơ quan thuế. 

 Có ý thức chấp hành pháp luật: 

 Đối tượng nộp thuế phải hiểu rằng nộp thuế là quyền lợi, nghĩa vụ và 

trách nhiệm, họ là người được hưởng lợi từ các hàng hóa dịch vụ công cộng 

của Nhà nước thì họ phải đóng góp tiền thuế cho Nhà nước. Do vậy khi đối 

tượng nộp thuế hiểu được nghĩa vụ của mình thì họ sẽ tự nguyện, tự giác chấp 

hành các quy định của pháp luật về thuế. 

 Cần thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng. Việc thanh toán 

qua ngân hàng hạn chế được việc mua bán hàng hóa không xuất hóa đơn, 

đồng thời thông qua các giao dịch thanh toán có thể kiểm soát được toàn bộ 

quá trình hoạt động kinh doanh của đối tượng nộp thuế, hạn chế việc mua bán 

hóa đơn bất hợp pháp, chống thất thu về thuế. 

 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin: 

 Việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp cho đối tượng nộp thuế 

giảm thiểu chi phí quản lý như: sử dụng phần mềm kế toán có kết hợp với 

việc kê khai thuế, có thể truy cập internet để tra cứu chính sách thuế và nhận 

được sự giải đáp của cơ quan thuế một cách kịp thời. Hơn nữa, khi ngành thuế 

đã cho phép các đơn vị được thực hiện kê khai thuế qua mạng thi sẽ giảm bớt 

được nhiều chi phí cho đơn vị, tránh được sự phiền hà khi phải đi lại và tiếp 

xúc nhiều lần với cán bộ quản lý thuế. 

 

 

 

 



95 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

Nhận biết được tầm quan trọng của kế toán thuế TNDN đối với công ty 

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà, do vậy 

việc hoàn thiện kế toán thuế TNDN tại Công ty TNHH Tân Hưng Hà theo 

chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 là vô cùng cần thiết. 

Có thể thấy Hoàn thiện kế toán thuế TNDN phải tuân thủ pháp luật, 

không thể tách rời hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và phải lấy chuẩn 

mực này làm nền tảng.  

Qua các giải pháp hoàn thiện kế toán thuế TNDN tại Công ty Tân Hưng 

Hà đã trình bày trong chương 4, em đã đưa ra được các yêu cầu, nguyên tắc 

hoàn thiện và một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thuế TNDN tại công 

ty. Mặc dù các giải pháp cũng chưa phải là toàn diện, nhưng cũng đã đóng 

góp phần nào giúp Công ty Tân Hưng Hà nhận biết rõ những hạn chế và 

nguyên nhân, thiếu sót và những sai lầm trong kế toán thuế TNDN, đặc biệt là 

kế toán thuế TNDN hoãn lại. Góp phần cùng Công ty Tân Hưng Hà xây dựng 

và hoàn thiện chế độ kế toán, công tác kế toán về thuế TNDN, đặc biệt là kế 

toán thuế TNDN hoãn lại.  
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KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn về công tác kế toán về thuế TNDN, 

luận văn đã làm sáng tỏ nhiệm vụ công tác kế toán về thuế TNDN phục vụ 

cho yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính nói chung quản lý thu thuế nói riêng tại 

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng HợpTân Hưng Hà. 

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp rất đa dạng và phong phú. Các doanh nghiệp đã vận 

dụng và hạch toán sai các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, có thể do nhầm lẫn 

hoặc có trường hợp do cố tình vi phạm chế độ kế toán, các chính sách thuế. 

Luận văn đã chỉ ra được một số tồn tại trong khâu hạch toán kế toán về 

thuế TNDN đối với Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch VụTổng HợpTân 

Hưng Hà,chỉ ra được những vướng mắc và sai sót trong quá trình thực hiện 

luật thuế TNDN. Luận văn đã đi sâu nghiên cứu đặt vấn đề giải quyết một số 

tồn tại bằng cách chỉ ra những cơ sở lý luận trong việc thực thi Luật thuế 

TNDN, qua đó phục vụ tốt cho công tác kế toán về thuế cũng như công tác 

quản lý thuế TNDN của các cơ quan thuế. Luận văn không chỉ đề cập đến 

những vấn đề thuộc Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân 

Hưng Hà mà còn đề cập đến tất cả các doanh nghiệp chung, góp phần hoàn 

thiện hơn nữa cho công tác kế toán tại các doanh nghiệp nói chung như: Hoàn 

thiện phương pháp ghi nhận và kế toán về thuế TNDN hoãn lại và chi phí 

thuế TNDN hiện hành và một số giải pháp hoàn thiện về chính sách thuế. 

Trong khuôn khổ giới hạn, luận văn chưa thể đề cập hết các trường hợp 

kế toán thuế TNDN trong thực tiễn tại Công ty hiện nay. Nghiên cứu này chỉ 

là bước khởi đầu cho các nghiên cứu sâu rộng hơn về tình hình công tác kế 

toán về thuế TNDN của Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp 

Tân Hưng Hà. Tác giả nhận thấy, việc đánh giá công tác kế toán về thuế 



97 

 
TNDN nói riêng và chế độ kế toán nói chung nên được kết hợp giữa tính tuân 

thủ quy định của pháp luật thuế và tính hiệu quả trong việc quản lý thu thuế. 

Mặc dù tác giả Luận văn đã rất cố gắng nghiên cứu, tìm tòi và khảo sát 

thực tiễn công tác kế toán thuế TNDN tại Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Tổng HợpTân Hưng Hà, tuy nhiên do thời gian nghiên cứu có hạn 

nên chắc chắn Luận văn không tránh khỏi các thiếu sót, tác giả rất mong nhận 

được nhiều ý kiến đóng góp của các thầy cô, các nhà khoa học để Luận văn 

được hoàn thiện hơn./. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 01 : Phiếu phỏng vấn kế toán trưởng về kế toán thuế TNDN tại Công 

ty. 

 

Phiếu phỏng vấn (Dành cho quản lý) về kế toán thuế Thu Nhập 

Doanh Nghiệp tại công ty  

 

Xin chào Anh/ Chị,  

Tôi là học viên Cao học tại trường Đại học Lao động - Xã hội, chuyên ngành 

Kế toán.  

Tôi đang tiến hành một nghiên cứu về đề tài "Kế toán thuế THU nhập 

doanh nghiệp tại công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp 

Tân Hưng Hà ".  

Kính mong Anh/ Chị dành chút thời gian để trả lời một số câu hỏi khảo sát 

sau đây. Các ý kiến của Anh/ Chị sẽ có giá trị cho việc lấy dữ liệu nghiên 

cứu cho đề tài trên đây của Tôi. 

Tôi xin cam đoan các kết quả trả lời của Anh/ Chị chỉ được phục vụ cho công 

tác nghiên cứu của đề tài và hoàn toàn không phục vụ cho mục đích nào 

khác.  

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Anh/ Chị! 

 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN :  

1. Xin Anh/Chị cho biết tên và chức vụ trong Công ty  

Trả lời : Tôi là Trần Hương Giang – Kế toán trưởng tại Công ty TNHH 

Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Tân Hưng Hà.  

2. Bộ máy kế toán của công ty Anh/ Chị có bao nhiêu người . 



 

 

Trả lời : 8 người, bao gồm : Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp – kế toán tiền 

lương,  kế toán công nợ, kế toán kho, kế toán thanh toán và TSCĐ, kế toán 

thuế, kế toán bán hàng, thủ quỹ.  

3. Công ty có dùng phần mềm không ? nếu có thì công ty đang dùng phần 

mềm nào  

Trả lời : Công ty đang dùng phần mềm Fast. 

4. Anh/Chị cho biết chế độ kế toán mà Công ty đang áp dụng  

Trả lời : Chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC  

5. Hình thức kế toán của Công ty đang áp dụng theo hình thức nào ?  

Trả lời : Hình thức kế toán toán trên máy vi tính và ghi sổ Nhật ký chung 

được thực hiện trên phần mềm kế toán FAST. 

6. Doanh nghiệp có cập nhật kịp thời những thay đổi về luật thuế TNDN các 

thông tư, nghị định cũng như những ưu đãi về thuế TNDN không? 

Trả lời : Những thay đổi về thuế đều được cập nhật thông tin từ email của cơ 

quan quản lý thuế của đơn vị.  

7. Nguyên nhân những trở ngại chính đối với Công ty trong việc thực hiện 

luật thuế: 

Trả lời : Do luật thuế  chưa rõ ràng và cơ quan thuế thì chưa tạo điều kiện 

thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật thuế. Luật kế 

toán và Luật thuế có nhiều điểm chưa tương đồng, ảnh hưởng đến việ c quyết 

toán thuế TNDN của DN. 

8. Trong năm 2018, hàng quý, công ty có phát sinh nộp thuế TNDN tạm tính 

không ?  

Trả lời : Hàng quý, công ty đều thực hiện việc tạm tính số thuế TNDN và 

nộp thuế TNDN tạm tính, cụ thể tổng số thuế TNDN đã tạm nộp quý năm 

2018 là 111.909.284 đồng. 



 

 

8. Có chênh lệch giữa số thuế TNDN tạm tính với số thuế sau quyết toán 

năm 2018 không ? Nếu có thì chênh lệch bao nhiêu. 

Trả lời : Có chênh lệch giữa số thuế TNDN tạm tính với số thuế sau quyết 

toán.  

Cụ thể :  

- Số thuế TNDN phải nộp trong năm 2018 là : 74.457.612 đồng  

- Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm 2018 là : 111.909.284 đồng. 

Số chênh lệch (Tổng số thuế TNDN còn phải nộp) là : (37.451.672) đồng. 

9. Khi quyết toán năm 2018 công ty có thực hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm 

thuế thu nhập doanh nghiệp không ? Ví dụ cụ thể nếu có phát sinh điều chỉnh  

Trả lời : Khi quyết toán thuế TNDN năm 2018, Công ty có thực hiện điều 

chỉnh tăng thuế thu nhập doanh nghiệp. Ví dụ cụ thể khoản phát sinh điều 

chỉnh như sau :  

Trong tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2018 (Mẫu số 03/TNDN), Công 

ty có phát sinh điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN lên 

7.651.041 đồng , do mục “các khoản chi không được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế” phát sinh tăng 7.651.041 đồng, dẫn đến tổng thu nhập chịu 

thuế tăng lên 1 khoản bằng 7.651.041 đồng, tiền thuế TNDN tăng thêm = 

20% * 7.651.041 đồng = 1.530.208 đồng.  

9. Công ty có theo dõi, hạch toán thuế TNDN hoãn lại phải trả và tài sản thuế 

TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch  tạm thời không ?  

Trả lời : Không phát sinh các khoản chênh lệch tạm thời nên không  có thuế 

TNDN hoãn lại phải trả và tài sản thuế TNDN hoãn lại.  

10. Công ty ghi nhận và hạch toán doanh thu, chi phí theo chuẩn mực kế toán 



 

 

hay theo thông tư.  

Trả lời : Vận dụng cả chuẩn mực kế toán và thông tư trong việc ghi nhận và 

hạch toán doanh thu, chi phí . 

11. Thời điểm ghi nhận doanh thu của công ty theo kế toán có khớp với thời 

điểm ghi nhận doanh thu theo thuế không ?  Khi đã xuất hóa đơn dịch vụ mà 

dịch vụ chưa hòa thành thì có ghi nhận doanh thu khi tính thuế TNDN 

Trả lời : Thônog thường, khi xuất phiếu xuất kho sẽ đi kèm với hóa đơn 

GTGT, tuy nhiên có 1 số trường hợp phiếu xuất kho xuất trước, hóa đơn xuất 

sau đó 1 vài ngày. Khi xuất hóa đơn mà dịch vụ chưa hoàn thành thì kế toán 

vẫn ghi nhận doanh thu khi tính thuế TNDN.  

12. Khấu hao TSCĐ công ty thực hiện theo nguyên tắc kế toán hay theo 

thông tư thuế.  

Trả lời : Khấu hao TSCĐ áp dụng theo nguyên tắc kế toán, “theo thời gian sử 

dụng ước tính của tài sản của doanh nghiệp” . 

12. Doanh thu của Công ty năm 2018  

Trả lời : gần 35 tỷ  

13. Lợi nhuận của Công ty năm 2018  

Trả lời : 290 triệu  

 Xin trân trọng cảm ơn Anh/Chị đã trả lời bài phỏng vấn .  

 

 

  



 

 

• Phụ lục 02 : Hệ thống các Luật, Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp 

nhất về thuế TNDN đang còn hiệu lực thi hành :  

Luật 

1. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 

tháng 06 năm 2008. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung số 32/2013/QH13ngày 19 tháng 6 năm 

2013 

3. Luật sửa đổi, bổ sung số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 

năm 2014. 

Nghị 

định 

1. Nghị định 92/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số Điều 

có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi Luật 

thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia 

tăng. 

2. Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế 

thu nhập doanh nghiệp. 

3. Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định 

về thuế. 

4. Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế. 

5. Nghị định 146/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 

100/2016/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP. 

Thông tư 
1. Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 

92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và 

Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 



 

 

năm 2013. 

2. Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 

218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

3. Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 

91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy 

định về thuế. 

4. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 

156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 

08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 

78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về 

thuế. 

5. Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, 

Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC. 

6. Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 

146/2017/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, 

111/2013/TT-BTC. 

Văn bản 

hợp nhất 

1. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 

2. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 

3. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị 



 

 

định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập 

doanh nghiệp. 

4.Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất 

Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế 

thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. 

5. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2017 hướng dẫn 

Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật 

Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành. 

6. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị 

định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Phụ lục 03: Sơ đồ kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

 

 

 

• Phụ lục 04: Sơ đồ kế toán hạch toán tiền chậm nộp tiền thuế TNDN 

 

TK111,112 TK3339 TK8211            TK911  

  (2)         (1)        (3)    

            

  

 

• Phụ lục 05: Sơ đồ kế toán hạch toán truy thu thuế TNDN (điều 

chỉnh số liệu sau thanh tra)  

 

TK111,112   TK3334            TK4211  

          (2)                (1)    

            

  

 



 

 

• Phụ lục 06: Sơ đồ kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

 

TK 347     TK 821(8212)         TK 

243 

 

  

(1)                 (2) 

         

 

  

 

  (4)        

          

 

          (3) 

 TK911           TK911 

 

 

    (5a)     (5b) 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Phụ lục số 07 : Giao diện kế toán Fast Accounting 

 

 
Phụ lục số 08 : Phần mềm Hỗ trợ kê khai 

 



 

 

Phụ lục 09 : Đơn đặt hàng . 

 
 



 

 

Phụ lục 10: Phiếu xuất kho 

 
 

 

 

 



 

 

Phụ lục 11 :  Hóa đơn GTGT đầu ra số 0000251 

 
 



 

 

Phụ lục 12: Hóa đơn GTGT đầu vào số 000090 

 
 

 



 

 

Phụ lục 13: Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý  

 



 

 

Phụ lục 14 :  Phiếu nhập hàng bán bị trả lại 

 
 



 

 

Phụ lục 15 : Phiếu nhập hàng trả lại (trường hợp đổi hàng) 

 



 

 

Phụ lục 16 : Phiếu xuất kho (trường hợp đổi hàng) 

 
 



 

 

Phụ lục 17: Sổ chi tiết tài khoản 511 – Doanh thu  

 



 

 

Phụ lục 18: Sổ chi tiết tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 

 
 

 



 

 

Phụ lục 19 : Bảng lương tháng 07/2018.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 20: Hóa đơn đồng phục  

 



 

 

 

Phụ lục 21 : Bảng tính khấu hao TSCĐ 

 



 

 

Phụ lục 22 : Sổ chi tiết tài khoản 642 

 



 

 

Phụ lục 23 : Sổ chi tiết tài khoản 214 

 



 

 

Phụ lục 24 : Giấy nộp tiền NSNN 

  
 

 



 

 

Phụ lục 25 : Sổ chi tiết tài khoản 821 – Chi phí thuế TNDN  

 
 

 

Phụ lục 26 : Sổ chi tiết tài khoản 3334 – Thuế TNDN  

 
 

 



 

 

Phụ lục 27. Bảng Cân đối kế toán 

Mẫu số B 01 – DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 



 

 

Phụ lục 28. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 

M � u số B 02 – DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

Phụ lục 29. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ  

M � u số B 03 – DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ 

Tàichính)

 



 

 

 
 

 



 

 

Phụ lục 30. Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

M � u số 03/TNDN 

(Ban hành kèm Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC) 

 



 

 



 

 

 



 

 

Phụ lục 31. Thuyết minh Báo cáo Tài Chính  

M � u số B09-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC) 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Phụ lục 32. Phụ Lục Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh 

Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, 

dịch vụ 

(Kèm theo Tờ khai quyết  toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 

03/TNDN) 

M � u số 03-1A/TNDN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của 

Bộ Tài chính) 



 

 

 
 



 

 

 


