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Nội dung chính

Xu hướng TTKT thuế

Kiểm tra sau thông quan 2022

Chuẩn bị cho thanh

tra kiểm tra thuế

Thanh tra, kiểm tra thuế 20221
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Thanh tra, kiểm tra thuế năm 2022
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1.1

Môi trường thuế và xu hướngthanhkiểm tra2022
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Thanh tra, kiểm tra thuế 4 tháng đầu năm 2022

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Bộ Tài Chính)

113,32%
Số hồ sơ thanh tra, kiểm tra

so với cùng kỳ năm 2021

95.393
Hồ sơ khai thuế được

thanh tra, kiểm tra

7.250 tỷ
Số tiền nợ thuế thu được

vào Ngân sách Nhà nước

Tổng số tăng thu
(1.050,2 tỷ)

Giảm khấu trừ
(237,8 tỷ)

Giảm lỗ
(2.967,1 tỷ)

Tổng số: 

4.255 tỷ

Kiểm tra tại trụ
sở người nộp 
thuế
(4.890 cuộc)

Kiểm tra tại cơ 
quan thuế
(90.503 hồ sơ)

Hồ sơ thuế được thanh tra, kiểm tra Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra



Môi trường thuế 2020 - 2022
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Thách thức

Lượng lớn văn

bản mới trong

nhiều khía cạnh

Phức tạp trong

diễn giải và áp

dụng

Nhiều mốc thời

gian cần lưu ý

• Các quy định về quản lý

thuế (địa điểm, thủ tục kê

khai- tính thuế)

• Thuế với cá nhân kinh

doanh

• Thuế với nhà cung cấp

nước ngoài

• Hoá đơn

• Chính sách hỗ trợ

• Tranh cãi trong áp dụng

các chính sách với cá

nhân kinh doanh, vấn đề

tạm nộp thuế TNDN

• Khó khăn trong hiểu và

xác định đối tượng áp

dụng chính sách hỗ trợ

• Xác định hiệu lực áp

dụng các quy định mới

(Luật, Nghị định, Thông

tư)

• Thay đổi trong thời hạn

nộp thuế, tính thuế thông

thường (giãn thuế)

• Thời gian phản ứng và

chuẩn bị của kịp thời của

doanh nghiệp cho các

thay đổi



Kiểm tra tại bàn Mở rộng kiểm tra khảo sát

Kết hợp nhiều chuyên đề

PHƯƠNG THỨC

Xu hướng Thanh, kiểm tra thuế 2022



Xu hướng Thanh, kiểm tra thuế 2022

LĨNH VỰC TẬP TRUNG

Chuyển giá

Doanh 

nghiệp phát

sinh lỗ

Ưu đãi thuế

Các khoản

chi trả cho

tập đoàn

Thương

mại điện tử

Hoàn thuế

GTGT



1.2. 

Các rủi ro cần được quản lý trong thanh 

kiểm tra thuế 
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Kỹ thuật

• Quy định thuế - kế toán

• Đặc thù hoạt động của DN

• Thẩm quyền thanh tra –

kiểm tra thuế

• Quy trình thủ tục thanh tra

– kiểm tra thuế

• Quy trình thủ tục khiếu kiện

– kiếu nại

Phi kỹ thuật

• Nhân sự phụ trách

• Phương pháp phối hợp

làm việc giữa các bên

• Cách tiếp cận với từng

vấn đề hoặc Cơ quan

• Phương pháp giao tiếp, 

trao đổi với Cơ quan thuế

Các rủi ro cần được quản lý trong thanh kiểm tra thuế
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Rủi ro phi kỹ thuật

Truyền thông

Đội ngũ

Ban giám

đốc

CFO

Bên trongBên ngoài Bên ngoài

Cơ quan thuế/ 

Cơ quan thanh

tra – kiểm tra

Áp lực

Kỳ vọng

Danh

tiếng

Trao đổi

thông tin

Tư vấn

Tính

hiệu quả

Các rủi ro cần được quản lý trong thanh kiểm tra thuế



Các rủi ro cần được quản lý trong thanh kiểm tra thuế
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Kế toán

Đánh giá
& Ước tính

“Vùng
xám”

Hợp lý Không hợp lý

Thuế

Tuân thủ
& Chính

xác

“Vùng
sương

mù”

Tuân thủ Không tuân

thủ

Rủi ro kỹ thuật



Chuẩnbịcho thanhtra – kiểmtra thuế

1.3



Chuẩn bị cho Thanh tra – Kiểm tra Thuế
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Những điều cần biết khi

Thanh tra- Kiểm tra Thuế

Các bước chuẩn bị cho

Thanh tra - Kiểm tra Thuế



Những điều cần biết khi Thanh tra- Kiểm tra Thuế

Gia hạn Thanh kiểm tra thuế?

Điều chỉnh kê khai trước khi Thanh kiểm

tra thuế?

Phạm vi Thanh kiểm tra thuế?

Dự thảo BB Thanh kiểm tra và ước tính số thuế

phải nộp là tài liệu quan trọng

5 ngày để tìm hiểu và giải quyết những điểm

chưa đồng thuận

Làm việc để có thể hiểu rõ những ý kiến được

ghi trong BB và giải trình ý kiến

Lưu ý 

khi 

TKTra

Thuế

Quyền giải trình trực tiếp hoặc giải trình

bằng văn bản

Đối với chính sách phải xin ý kiến cấp trên

của CQ thuế thì được ghi nhận tại BB và lập

phụ lục BB với DN để xử lý

Có thể khiếu nại hoặc khởi kiện?

Khiếu nại tới CQ ban hành QĐ hoặc khởi

kiện trực tiếp lên Tòa án hành chính?

DN có quyền thực hiện quyền bảo lưu trước

khi ký vào BB Thanh kiểm tra

Xin ý kiến người ký ban hành QĐ Thanh kiểm

tra hoặc phòng pháp chế cục thuế quản lý DN

Lưu ý khi Thanh tra- Kiểm tra thuế



Những điều cần biết khi Thanh tra- Kiểm tra Thuế

Hành vi vi phạm
Thời hiệu phạt VPHC về thuế

(kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện → đến ngày ra QĐXP)

Hoá đơn ▪ 01 năm (từ 1/1/2022: 2 năm)

▪ 05 năm nếu dẫn tới trốn/gian lận/chậm nộp/thiếu thuế

Thủ tục thuế ▪ 02 năm (kể từ ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện thủ

tục thuế theo quy định → đến ngày ra QĐXP (trước là ngày lập BB)

Khai sai, trốn thuế ▪ 05 năm (kể từ ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ

khai thuế → đến ngày ra QĐXP (trước là ngày lập BB)

Chậm nộp ▪ 10 năm trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Cơ quan tiến hành tố tụng hình

sự chuyển HS cho Cơ quan

thuế

▪ Thời gian Cơ quan tố tụng hình sự thụ lý hồ sơ được xem xét tính vào

thời hiệu XPHC

Thời hiệu xử lý vi phạm về thuế và chậm nộp thuế

Lưu ý: Quá thời hiệu xử phạt VPHC thuế, vẫn bị truy thu số thuế thiếu, trốn, gian lận, chậm nộp (2006 về trước: 3- 5 năm;

2007-30/06/2013: Vô thời hạn; Từ 01/07/2013: 10 năm)



Những điều cần biết khi Thanh tra- Kiểm tra Thuế

Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế và chậm nộp thuế

0,05%/ngày

Từ 01/7/2013

• Phát sinh lãi chậm nộp:

0,05%/ ngày (<= 90 ngày)

0,07%/ ngày(>90 ngày) 

Từ 01/01/2015

0,05%/ ngày

Từ 01/07/2016

0,03%/ ngày

Hành vi Mức phạt Ghi chú

Khai sai, khai thiếu số thuế

phải nộp, tăng số thuế

được hoàn

20% số thuế khai sai, khai thiếu

hoặc số tiền được hoàn

Không bị xem là trốn thuế, gian lận

thuế

Trốn thuế, gian lận thuế Ít nhất 01 lần số tiền thuế trốn, 

gian lận

Tối đa 03 lần số tiền thuế trốn, 

gian lận

Tùy thuộc vào số lần vi phạm và tình

tiết tăng nặng, giảm nhẹ

(Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 do Bộ Tài chính ban hành)



Các bước chuẩn bị cho thanh tra - kiểm tra thuế

BƯỚC 4
BƯỚC 3

BƯỚC 2
BƯỚC 1

Ban hành

quyết định

thanh tra

thuế

Tiến hành

thanh tra

thuế

Kết thúc

thanh tra

thuế

Khiếu nại

từ người

nộp thuế

(nếu có)



Các bước chuẩn bị cho thanh tra - kiểm tra thuế

19

Trước khi thanh tra - kiểm tra thuế

• (1) Rà soát lại hồ sơ thuế

• (2) Lưu ý cả các khía cạnh pháp lý/cấp phép

• (3) Kê khai điều chỉnh trước khi thanh -kiểm tra thuế

• (4) Xin hướng dẫn từ CQ thuế với các vấn đề chưa rõ

• (5) Thông tin về lý do và chủ đề CQ thuế sẽ kiểm tra

• (6) Sắp xếp thời gian để chuẩn bị đầy đủ trước khi thanh - kiểm tra 
thuế.

• (7) Thông báo tới các bộ phận có liên quan của DN

• (8) Cân nhắc sự tham gia của các chuyên gia tư vấn thuế



(1) Chỉ định nhân viên 
đủ kinh nghiệm làm 
việc với đoàn thang 

kiểm tra thuế

(2) Giữ bình tĩnh giải 
trình các vấn đề

(3) Tránh đối đầu, cố 
gắng giải quyết vấn 

đề thông qua đối 
thoại

(4) Cân nhắc thương 
lượng và chấp nhận 

giải pháp có lợi cho cả 
hai bên

(5) Tham vấn ý kiến 
của ban lãnh 

đạo/đơn vị tư vấn

(6) Thảo luận trước 
với cán bộ thuế về 

việc có thể khiếu nại 
kết quả thanh kiểm

tra thuế

20

Trong thời gian diễn ra thanh tra - kiểm tra thuế

Các bước chuẩn bị cho thanh tra - kiểm tra thuế
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(1) Rà soát kỹ lưỡng các “Biên bản” và cân nhắc tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn thuế

(2) Quyết đinh những điều chỉnh nào có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận

(3) Chuẩn bị ý kiến để đưa vào Biên bản và ký Biên bản đúng hạn; nộp đơn xin gia hạn

(4) Nếu vẫn còn vấn đề tranh chấp, cân nhắc đưa ý kiến bảo lưu trong Biên bản

(5) Cân nhắc xin hướng dẫn từ TCT/BTC

(6) Khi đã có quyết định của CQ thuế, nên nộp tiền thuế truy thu, các khoản phạt trong khi

tiến hành thủ tục khiếu nại để tránh lãi phạt chậm nộp

(7) Nộp đơn khiếu nại đúng thời hạn (trong vòng 90 ngày cho khiếu nại lần đầu và 30

ngày cho khiếu nại lần 2)

Sau khi kết thúc thanh tra - kiểm tra thuế

Các bước chuẩn bị cho thanh tra - kiểm tra thuế
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Các yếu tố quan trọng để có kết quả tối ưu khi làm TTKT thuế

Các bước chuẩn bị cho thanh tra - kiểm tra thuế

1
Hiểu đúng, hiểu rõ tình huống của doanh nghiệp và mức độ phù hợp của 

chất vấn do đoàn thanh tra đưa ra, nhằm xây dựng phương án giải trình 

và làm việc tối ưu với CQT

2

Hành động nhanh; lập danh sách hồ sơ chứng từ cần thiết để chứng 

minh và truy lục, nắm vững cơ sở pháp lý về thuế và áp dụng thực 

tiễn của CQT để bảo đảm giải trình và chứng minh cho CQT một 

cách ngắn gọn và thuyết phục.

3 Chủ động trao đổi; tạo sự tin tưởng cho đoàn thanh tra

4 Linh hoạt và chủ động trong quá trình làm việc trực tiếp cùng CQT

5
Nên tránh thái độ đối đầu; hãy áp dụng cách tiếp cận “đề nghị hướng 

dẫn”, “trao đổi quan điểm” để hiểu quan điểm của CQT nhằm xây dựng 

giải trình thuyết phục và “đề nghị xem xét lại” thay vì “phản đối”

6 Cân nhắc thương lượng và chấp nhận giải pháp có lợi 

cho cả hai bên



1.4

Khu vực rủi ro thườnggặp trong thanh tra –

kiểm tra thuế 



Khu vực rủi ro – Thuế TNDN

24

Khoản mục Khu vực rủi ro

Chênh lệch

doanh thu

GTGT và

TNDN

• Các khoản trợ cấp/ phụ cấp không được quy định cụ thể trong các hồ sơ

• Doanh thu trên tờ khai thuế GTGT và doanh thu trên báo cáo tài chính

Giảm trừ

doanh thu

• Điều kiện giảm trừ doanh thu

• Chứng từ cho việc giảm trừ doanh thu

Thời điểm ghi

nhận doanh

thu

• Hàng hóa

• Dịch vụ

• Xuất khẩu

Chi phí NVL

• Vượt định mức tiêu hao NVL (trước 2014)

• Điều chỉnh GVHB do kiểm kê

• Chi phí hàng hóa hư hỏng/ hàng hủy

• Chi phí bị Hải quan điều chỉnh



Khu vực rủi ro – Thuế TNDN
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Khoản mục Khu vực rủi ro

Chi phí lao 

động

• Các khoản trợ cấp/ phụ cấp không được quy định cụ thể trong các hồ sơ

• Chi phí lương lao động người nước ngoài không có HĐLĐ/ Thư bổ nhiệm

• Chi phí lương khi chưa có giấy phép lao động

• Chi phí cho gia định lao động người nước ngoài

Chi phí dịch

vụ nội bộ tập

đoàn

• Chi phí dịch vụ không có hồ sơ

• Chi phí quản lý được phân bổ từ công ty mẹ

• Chi phí bản quyền, hỗ trợ kỹ thuật

• Chi phí lãi vay vượt mức khống chế 30%

Chi phí khác

• Chi phí quảng cáo tiếp thị không có chứng từ hợp lệ

• Chi phí dự phòng không theo mức quy định, thiếu hồ sơ chứng từ, không tuân thủ theo 

thủ tục quy định 

• Chi phí không đáp ứng quy định pháp luật chuyên ngành

• Chi phí trích trước tương ứng với doanh thu 



Khu vực rủi ro – Thuế TNDN
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Khoản mục Khu vực rủi ro

Giao dịch

liên kết

Phí bản quyền

• Bản chất và tài liệu chứng minh việc chuyển giao?

• Lợi ích kinh tế của bên nhận chuyển giao tại Việt Nam?

• Xác định mức phí bản quyền tuân thủ theo nguyên tắc giao dịch độc lập?

• Đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ?

Phí lãi vay

• Xác định mức lãi vay tuân thủ theo nguyên tắc giao dịch độc lập?

Dịch vụ nội bộ tập đoàn

• Bản chất và thực tế thực hiện dịch vụ?

• Lợi ích kinh tế của bên nhận dịch vụ tại Việt Nam?

• Xác định mức phí tuân thủ theo nguyên tắc giao dịch độc lập?



Khu vực rủi ro – Thuế TNDN
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Khoản mục Khu vực rủi ro

Ưu đãi thuế

TNDN

• Xác định dự án thuộc diện dự án mới hay đầu tư mở rộng

• Xác định “đầu tư mở rộng” hay “đầu tư máy móc thiết bị thường xuyên”  

• Lựa chọn ưu đãi đối với dự án đầu tư mở rộng trong khu công nghiệp

• Xác định, điều chỉnh TSCĐ liên quan đến đầu tư mở rộng

• Phân bổ thu nhập chịu thuế cho mục đích xác định ưu đãi

• Xác định thu nhập được hưởng ưu đãi thuế theo địa bàn

• Hoạt động thương mại thực hiện tại địa bàn ưu đãi 

• Lựa chọn ưu đãi đối với dự án đầu tư mở rộng trong khu công nghiệp 

• Không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN do thay đổi điều kiện địa bàn của

khu công nghiệp (ví dụ như KCN trực thuộc là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh hoặc trung

ương).



Khu vực rủi ro – Thuế GTGT
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Khoản mục Khu vực rủi ro

Thuế GTGT 

đầu ra 

• Không xuất hóa đơn GTGT đối với hàng khuyến mại/quà tặng

• Hồ sơ chứng từ đối với các khoản hỗ trợ nhà phân phối hoặc khách hàng

• Không đủ điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu

• Việc thanh toán bù trừ, thu hộ/ chi hộ không có quy trình trong hợp đồng, không có biên 

bản đối chiếu công nợ. quy chế thanh toán nội bộ

• Giao dịch nội bộ giữa các đơn vị độc lập, chuyển giao tài sản trong quá trình tái cấu trúc 

Thuế GTGT 

đầu vào

• Phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ/không được khấu trừ sai

• Thuế GTGT đầu vào cho hàng hỏng/ hàng hủy

• Hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn

• Hóa đơn của chi phí không liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh

• Thuế GTGT của dự án đầu tư kê khai không đúng quy định 



Khu vực rủi ro – Thuế NTNN
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Khoản mục Khu vực rủi ro

Kinh doanh

phân phối

hàng hóa

cung cấp dịch

vụ

• Công ty nước ngoài là chủ sở hữu hàng hóa

• Công ty nước ngoài chịu trách nhiệm quảng cáo, khuyến mại, phân phối, ấn định giá

• Công ty nước ngoài hỗ trợ chi phú quảng cáo, khuyến mại, phân phối tại VN

Địa điểm giao

nhận hàng

hóa

• Lãnh thổ Việt Nam

• Kho ngoại quan

• Xuất nhập khẩu tại chỗ

• Các điều khoản thương mại Incoterms 

Chi phí hoàn

lại
• Hoàn lại chi phí trong trường hợp điều động nhân sự nội bộ

• Các khoản chi khác không có trong hợp đồng

Bản quyền
• Phần mềm

• Thương hiệu



Khu vực rủi ro – Thuế TNCN
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Khoản mục Khu vực rủi ro

Các khoản

thu nhập chịu

thuế và miễn

thuế

• Kê khai thiếu các khoản thu nhập chịu thuế (các khoản lợi ích bằng tiền/ không bằng 

tiền..)

• Thiếu hồ sơ chứng minh các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc tại nước ngoài)

• Thiếu hồ sơ/chứng từ cho các khoản thu nhập được miễn thuế (học phí cho con, vé máy 

bay, trợ cấp chuyển vùng một lần…

• Thiếu hồ sơ đăng ký giảm trừ người phụ thuộc

• Không khấu trừ, kê khai thuế TNCN của nhân viên ký hợp đồng dịch vụ/ hợp đồng lao 

động dưới 3 tháng

• Không lưu giữ Mẫu 23/CK-TNCN áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu 

thuế TNCN 



Khu vực rủi ro – Thuế TNCN
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Khoản mục Khu vực rủi ro

Phương pháp 

kê khai, quyết 

toán thuế 

• Không quy đổi thu nhập chưa có thuế thành thu nhập có thuế

• Xác định sai tiền nhà chịu thuế

• Kê khai thuế, tính thuế trong trường hợp nhận cả thu nhập từ nước ngoài và Việt Nam

• Năm tính thuế đầu tiên đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

• Cơ quan thuế kết hợp kiểm tra tình hình kê khai nộp bảo hiểm bắt buộc 



2. 

Kiểm tra sau thông quan hải quan 2022



2.1 

Xu hướng thanh tra, kiểm tra 2022



29%

71%

Kiểm tra tại trụ 
sở người khai 
hải quan
(42 cuộc)

Kiểm tra tại tại 
trụ sở cơ quan 
hải quan 
(105 hồ sơ)

34

Kiểm tra sau thông quan 4 tháng đầu năm 2022

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan)

19.70 tỷ
Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi 

phạm hành chính

20.29 tỷ
Thực thu vào ngân sách nhà 

nước

Tổng số tiền ấn 
định thuế và xử 
phạt vi phạm hành 
chính là 85,36 tỷ 
đồng

thực thu vào ngân 
sách nhà nước 
44,74 tỷ đồng

Hồ sơ được kiểm tra sau thông quan Số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra sau

thông quan



Mục tiêu Kiểm tra Sau thông quan của CQ Hải quan

Tập trung

kiểm tra sau

thông quan

Các doanh nghiệp, công ty thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu: DN gia

công, DN sản xuất xuất khẩu, DN kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu, 

….

Các đơn vị ủy thác xuất nhập khẩu.

Đại lý thuế, hải quan

Các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh

35



Mục tiêu Kiểm tra sau thông quan của CQ Hải quan
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➢ Kiểm tra sau thông quan để kiểm tra việc chấp hành luật hải quan, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập
khẩu cũng như các quy định khác về xuất nhập khẩu, để ngăn chặn các hành vi gian lận, trốn thuế.
Thông qua việc kiểm tra này, cơ quan hải quan có căn cứ để phát hiện, ngăn chặn tình trạng gian lận
trốn thuế cũng như hành vi vi phạm luật hải quan và vi phạm chính sách mặt hàng.

➢ Việc đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để thông quan nhanh, giải phóng hàng sớm, cũng
dẫn đến nhiều bất cập, tạo ra lỗ hổng. Bởi vậy khâu hậu kiểm được coi là giải pháp để ngăn chặn các
hành vi vi phạm luật hải quan, vi phạm chính sách khách hàng và gian lận trốn thuế.

➢ Ngoài ra, trường hợp hải quan nghi ngờ một vài nội dung nào đó trên tờ khai trong quá trình làm thủ
tục, nhưng lại chưa đủ cơ sở để bác bỏ về giá trị khai báo. Bởi vậy, cơ quan hải quan sẽ thông báo
cho công ty, doanh nghiệp lựa chọn một trong hai hình thức:

- Có thể làm tham vấn giá ngay.

- Không tham vấn giá mà để kiểm tra sau.

Theo tư vấn kiểm tra sau thông quan, các doanh nghiệp, công ty sẽ chọn cách thứ hai để giải phóng
hàng nhanh, tránh lưu kho, lưu bãi. Do đó việc hải quan kiểm tra lại hồ sơ lô hàng sẽ được thực hiện sau
khi thông quan.

Vì vậy, mục đích của việc kiểm tra sau khi thông quan chủ yếu là để đảm bảo số liệu trên tờ khai là hợp lý,
hợp lệ và doanh nghiệp không khai sai để trốn thuế.
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7 chuyên đề trọng tâm kiểm tra sau thông quan 6 tháng đầu năm 2022 
(dựa trên nghiên cứu, đánh giá dấu hiệu rủi ro trong một số lĩnh vực quản lý về hải quan)

Xu hướng kiểm tra sau thông quan 2022

Chuyên đề 1: chuyên đề các mặt hàng nhập khẩu có 2 mức thuế suất; 

Chuyên đề 2: chuyên đề thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc nhập 
khẩu;

Chuyên đề 3: chuyên đề mặt hàng lốp dùng cho ô tô chở hàng, ô 
tô đầu kéo, sơ mi rơ moóc; 

Chuyên đề 4: chuyên đề phế liệu nhập khẩu; 

Chuyên đề 5: chuyên đề máy móc thiết bị qua sử dụng nhập 
khẩu;

Chuyên đề 6: chuyên đề xuất xứ hàng xuất khẩu đi Mỹ

Chuyên đề 7: chuyên đề xuất xứ hàng xuất khẩu đi Ấn Độ



2.2. Các vấn đề cần lưu ý



BÁO CÁO QUYẾT 

TOÁN
(1)

2



03 RỦI RO & 07 BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH

• Truy thu số thuế 
nhập khẩu, giá trị gia 
tăng (VAT) do kê 
khai không đúng số 
lượng nguyên vật 
liệu, sản phẩm so 
với số liệu cơ quan 
hải quan chứng minh

Truy thu

• Xử phạt các hành vi vi 
phạm hành chính (việc sai 
lệch trên sổ sách,phần 
mềm, xây dựng định mức, 
lưu trữ hồ sơ,không thông 
báo hoặc gian lận khai báo 
cơ sở gia công chế biến 
khác, nhà xưởng, nhà kho 
lưu giữ hàng hóa …). Đặc 
biệt bị xử phạt tối thiểu 
20% hoặc từ 1 đến 3 lần 
số thuế bị truy thu nói trên 
(tùy thuộc vào số tiền thuế 
bị truy thu) + số tiền phạt 
chậm nộp tính từ ngày 
thông quan lô hàng nhập.

Xử phạt

• Gặp bất lợi trong
quá trình làm thủ tục
hải quan (thay đổi
phân luồng tờ khai, 
bị kiểm tra thực tế
nhiều lần) và quá
trình giải quyết
quyền lợi về thuế đối
với hàng hóa XNK 
sau này

Gặp bất
lơ ̣i



Tra soát toàn bộ quy trình từ khi

nhập nguyên liệu, xuất sản

phẩm, lập báo cáo quyết toán

đồng bộ giữa các bộ phận trong

doanh nghiệp

Chủ động theo dõi xây dựng định

mức thực tế

Mọi thay đổi liên quan đến địa 

điểm sản xuất, chế biến, lưu giữ 

hàng hóa sản phẩm phải thông 

báo lên cục Hải quan bằng văn 

bản

Chủ động kiểm kê và đối chiếu

chéo các số liệu tổng hợp từ

kiểm kê kho

Quản lý nguyên liệu, vật liệu tiêu 

hao để không vượt quá mức 

khấu hao tối đa hoặc thấp hơn 

mức khấu hao tối thiểu được quy 

định

Tham chiếu với số liệu của cơ 

quan hải quan (nếu có)

07 BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH

Cập nhật các nghị định, thông tư 

sửa đổi hoặc mới của Chính phủ, 

BTC về vấn đề khai báo làm thủ 

tục hải quan.



TRỊ GIÁ HẢI QUAN(2)

2



01
CƠ SỞ NGHI VẤN, 

BÁC BỎ TRỊ GIÁ 

KHAI BÁO

Quy định rõ và bổ sung các trường hợp nghi cấn, bác bỏ trị giá khai báo
- Ngay bước thông quan
- Tại bước tham vấn

THAY ĐỔI QUY ĐỊNH THUẾ HẢI QUAN VÀ XU HƯỚNG THANH KIỂM TRA

02
MỐI QUAN HỆ ĐẶC 

BIỆT

Lỗi không khai báo/khai báo không đúng mối quan hệ đặc biệt trên tờ khai trị giá, tờ
khai hải quan không phải căn cứ bác bỏ trị giá khai báo

03
TRỊ GIÁ KHAI BÁO 

CAO ĐỘT BIẾN

Trị giá hàng xuất khẩu/nhập khẩu cao đột biến so với mức giá tham chiếu của TCHQ 
>>> cơ quan thuế điều tra về giá giao dịch liên kết

04 THAM VẤN GIÁ
Mở rộng điều kiện để DN được tham vấn 1 lần và sử dụng kết quả tham vấn nhiều
lần.

05
XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ 

HẢI QUAN HÀNG 

XUẤT KHẨU

Hướng dẫn cụ thể phương pháp, nguyên tắc, bao gồm phân bổ các khoản điều chỉnh
cộng, trong trường hợp không tách riêng được



Không cung cấp được chứng từ hỗ 

trợ cho trị giá giao dịch ?

Giải pháp: Cần phải chứng minh được 4 yêu cầu chính

1. Người mua không bị hạn chế quyền định đoạt hoặc sử

dụng hàng hóa sau khi nhập khẩu;

2. Giá cả hoặc việc bán hàng không phụ thuộc vào những

điều kiện hay các khoản thanh toán mà vì chúng không

xác định được trị giá́ của hàng hóa cần xác định trị giá hải

quan;

3. Sau khi bán lại, chuyển nhượng hoặc sử dụng hàng hóa

nhập khẩu, trừ khoản phải cộng, người mua không phải

trả tiền thêm bất kỳ khoản tiền nào từ số tiền thu được

do việc định đoạt hàng hóa nhập khẩu mang lại

4. Bản chất của mối quan hệ đặc biệt không ảnh hưởng

đến trị giá

44

KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN – TRỊ GIÁ HẢI QUAN



Chứng minh bản chất của các mối

quan hệ đặc biệt không ảnh

hưởng đến trị giá ?
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KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN – TRỊ GIÁ HẢI QUAN

Giải pháp: Việc quên đánh dấu vào ô “mối quan hệ đặc biệt

không ảnh hưởng đến trị giá”- nên đánh dầu vào ô số 7 trên

Tờ khai trị giá

➢ Phải có bằng chứng về sự không tồn tại của các cuộc

đàm phán độc lập;

➢ Trị giá có bằng giá bán từ bên thứ ba không?



Phí bản quyền được coi là khoản

phải cộng nếu đáp ứng 3 điều kiện

sau:

1. Người mua phải trả phí bản quyền, phí giấy phép
cho việc sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng các
đối tượng quyền sở hữu trí tuệ̣ liên quan đến hàng
hóa nhập khẩu

2. Phí bản quyền, phí giấy phép do người mua phải
thanh toán trực tiếp hoặc thanh toán gián tiếp
như một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa

3. Chưa được tính trong giá thực tế đã thanh toán
hay sẽ phải thanh toán của hàng hóa nhập khẩu …
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Doanh nghiệp đã từng bị tham vấn giá, nhưng không áp dụng theo giá của cơ quan Hải quan

Không thỏa mãn 1 trong các điều kiện áp dụng phương pháp xác định trị giá Hải quan

Áp dụng không đúng trình tự, nội dung phương pháp xác định trị giá Hải quan

02

03

04

Giá nhập khẩu cao hơn cơ sở giá tham chiếu của Hải quan06

01 Các mặt hàng nhập khẩu về từ cùng 1 bên có giá khác nhau nhưng không có giải trình cụ thể

Quên không đánh giấu vào ô: Mối quan hệ đặc biệt không ảnh hưởng đến trị giá giao dịch05

CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ CƠ QUAN HẢI QUAN THAM VẤN



Phí bảo hiểmPhí bản quyền

Xác định tiền trả cho quyền sử dụng nhãn hiệu phải

điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan nếu thỏa mãn 3

điều kiện:

➢ Chưa có trong gía thực tế đã thanh toán hay sẽ phải

thanh toán cho người bán hàng hóa;

➢ Quyền sử dụng nhãn hiệu phải liên quan đến

hàng hóa nhập khẩu;

➢ Việc trả tiền sử dụng nhãn hiệu phải là một điều

kiện của giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu.

(Công văn 938/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2020)

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được bảo hiểm bằng

hợp đồng:

➢ Bảo hiểm nguyên tắc (tại Hợp đồng bảo hiểm có

ghi phí Bảo hiểm được tính theo tỷ lệ % trên

tổng trị giá hàng hóa)

➢ Công ty không thể có hóa đơn bảo hiểm tại thời

điểm đăng ký tờ khai hải quan (do tiền phí bảo hiểm

sẽ được thanh toán vào tháng tiếp theo)

Công ty có thể xuất trình Hợp đồng bảo hiểm làm

căn cứ khai báo phí bảo hiểm trên tờ khai hải quan

với điều kiện số tiền phí bảo hiểm có số liệu khách

quan, định lượng được và phù hợp với hợp đồng bảo

hiểm khi được công ty bảo hiểm phát hành.

(Công văn 487/TCHQ-TXNK ngày 21/01/2020)

PHÍ BẢN QUYỀN / PHÍ BẢO HIỂM



XÁC ĐỊNH MÃ HS(3)

2



Mã HS kê khai không thống nhất qua các thời kỳ: Tên/mã sản phẩm giống/tương tự nhau nhưng
mã HS khác nhau
>>> Đề xuất giải quyết:
✓ Cần đối chiếu với với dữ liệu quá khứ trước khi khai báo
✓ Trường hợp có thay đổi phải lưu tài liệu giải trình

Phòng Logistics hoặc forwarder chỉ thực hiện phân loại theo tên sản phẩm (không tham chiếu tài
liệu kỹ thuật, hình ảnh thực tế)
>>> Đề xuất giải quyết:
✓ Có bước kiểm tra mã HS đề xuất từ trước khi mở tờ khai hải quan

Mã HS kê khai khác mã Tổng cục Hải quan đã thực hiện phân loại mã HS của sản phẩm
>>> Đề xuất hướng giải quyết: 
✓ Rà soát hàng hóa nhập khẩu và / hoăc trong quy trình lập kế hoạch cho quá trình nhập khẩu dựa

theo những tài liệu chính thức của Tổng cục Hải quan về phân tích phân loại hàng hóa tại: 
https://www.customs.gov.vn/Err.html?aspxerrorpath=/SitePages/BK/TraCuuPLHangHoa.aspx

1

2

3

KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN – XÁC ĐỊNH MÃ HS

https://www.customs.gov.vn/Err.html?aspxerrorpath=/SitePages/BK/TraCuuPLHangHoa.aspx


Cán bộ phòng XNK chưa nắm rõ kiến thức việc phân tích phân loại hàng hóa và danh mục hàng hóa
XNK của Việt Nam
>>> Đề xuất hướng giải quyết:
- Dựa vào danh mục hàng hóa XNK                                       - Nhờ 1 bên tư vấn hỗ trợ đề xuất HS code
- Dựa vào 6 nguyên tắc phân tích phân loại - Xin xác nhận mã trước (phân tích phân loại)
- Dựa vào chú giải chi tiết HS

Sự không nhất quán trong mã HS của sản phẩm giữa nơi xuất xứ và các quốc gia nhập khẩu
>>> Đề xuất hướng giải quyết: 
- Gửi Công văn xác nhận mã HS tới Tổng cục Hải quan
- Yêu cầu “việc xác định trước mã HS”

Nhập khẩu máy móc, thiết bị đồng bộ hóa không được khai báo theo mã HS của máy móc chính
>>> Đề xuất hướng giải quyết:
- Cần đăng ký danh mục chi tiết linh kiện tháo rời trước khi nhập khẩu
- Cần tài liệu kỹ thuật chứng minh đồng bộ (theo chú giải 3, 4, 5 phần XVI – Chú giải chi tiết HS và quy
tắc 2a trong 6 quy tắc tổng quát giải thích hệ thống HS)
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KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN – XÁC ĐỊNH MÃ HS

1. Cách thức đọc Chú giải chi tiết Danh mục hàng hóa
XNK (HS Nomenclature)

Cấu trúc chú giải được tách ra từ các đầu mục lớn tới nhỏ:
➢ Chú giải phần (chú giải tổng quát phần, chú giải loại trừ

phần, chú giải bộ phận cũng như phụ trợ khác);
➢ Chú giải Chương (chú giải tổng quát chương, chú giải loại

trừ);
➢ Chú giải nhóm (Chú giải chi tiết Nhóm, chú giải loại trừ);
➢ Khi phân loại 1 mặt hàng cần bao quát toàn bộ nội dung

Chú giải từ phần đến nhóm để tránh phân loại và Nhóm đã
bị loại trừ.

2. Quy tắc phân loại hàng hóa
Thực hiện theo sáu quy tắc tổng quát (General Rules for the 

Interpretation of the Harmonized System)

3. Xác định các thông tin liên quan tới hàng
hóa

- Chức năng, cấu tạo, vị trí lắp đặt;
- Chất liệu;
- Sản phẩm được nhập khẩu dưới hình thức nào:
➢ Nguyên bản
➢ Tách rời

4. Tham khảo các nội dung phân loại liên quan:
➢ Các văn bản pháp luật trong nước về phân tích

phân loại mã HS (Thông tư, công văn, v.v…);
➢ Tham khảo các ý kiến phân loại của hải quan

nước ngoài;
➢ Tham khảo các ý kiến phân loại của các nguồn

thông tin XNK. 



GIẤY CHỨNG NHẬN 

XUẤT XỨ HÀNG HÓA
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Lỗi không được chấp nhậnLỗi được chấp nhận

➢ Lỗi chính tả hoặc lỗi đánh máy
➢ Khác biệt trong cách đánh dấu tại các ô trên C/O
➢ Khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên C/O và chữ ký mẫu
➢ Khác biệt về đơn vị đo lường trên C/O và các chứng từ khác

(hóa đơn, vận tải đơn….)
➢ Khác biệt giữa khổ giấy của C/O nộp cho cơ quan hải quan

với mẫu C/O theo quy định
➢ Khác biệt về màu mực (đen hoặc xanh) của các nội dung khai

báo trên C/O)
➢ Khác biệt nhỏ trong mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng

nhận xuất xứ và chứng từ khác;
➢ Khác biệt mã số trên C/O với mã số trên tờ khai hàng hóa

nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng
hóa

➢ Người gửi hàng (Shipper) trên vận đơn không nhất thiết phải
là người xuất khẩu. Do vậy, trên vận đơn thể hiện Shipper 
khác với người xuất khẩu

➢ Số lượng hoặc trọng lượng thực tế hàng nhập khẩu vượt quá số
lượng hoặc trọng lương hàng ghi trên C/O không được hưởng ưu
đãi

➢ C/O có hóa đơn nước thứ ba nhưng không khai báo tại ô số (7). 
Bên phát hành hóa đơn và tên quốc gia

➢ Trường hợp không phải là mua bán qua bên thứ ba nhưng người
xuất khẩu đứng tên trên C/O không phải người phát hành hóa
đơn, không phải là người xuất khẩu trên tờ khai hải quan.

➢ Đánh dấu “issued retroactively” đối với C/O cấp sau trong một số
mẫu C/O

➢ Đối với C/O mẫu VK, KV có hóa đơn thương mại do nước không
phải thành viên Hiệp định phát hành nhưng khai báo trên C/O nội
dung “Third country/party invoicing” thay vì khai báo “non-party 
invoicing”

➢ C/O mẫu AANZ có hóa đơn nước thứ ba phải khai báo hóa đơn
của người xuất khẩu/ nhà sản xuất ở ô số 10

➢ Chữ ký của cơ quan cấp C/O không hợp lệ (không thống nhất với
dữ liệu của cơ quan Hải quan)

➢ Có C/O tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu nhưng người khai
hải quan không khai số tham chiếu, ngày cấp.

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP KHI KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (C/O)
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC

01
GIẤY PHÉP 

NHẬP KHẨU 

(“GPNK”)

➢ Một số mặt hàng phải có GPNK như hóa chất và sản phẩm chứa hóa chất;
➢ FDI không được phép nhập khẩu và phân phối đĩa CD
➢ Thủ tục cấp GPNK tự động với sản phẩm thép đã bị bãi bỏ bởi Thông tư 14/2017/TT-

BTC có hiệu lực từ 01/09/2017

02
TÀI SẢN CỐ 

ĐỊNH (“TSCĐ”)

➢ Không đáp ứng được điều kiện là TSCĐ
➢ Không đăng ký danh mục thông báo hàng hóa miễn thuế nhập khẩu
➢ Máy móc nhập khẩu có sự khác biệt về mã và số lượng so với Danhh mục hàng hóa

miễn thuế
➢ Máy móc thiết bị nhập khẩu trong nước đã sản xuất được. 

03
ĐĂNG KÝ CƠ 

SỞ SẢN XUẤT

➢ Tổ chức phải thông báo CSSX cho Chi cục Hải quan quản lý thông qua Hệ thống theo
mẫu số 20 Phụ lục II hoặc theo mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL phụ lục V

➢ Trường hợp công ty đăng ký cơ sở sản xuất online nhưng không khai báo chính xác các
thông tin

04
GIAO GIA 

CÔNG MỘT 

PHẦN

Doanh nghiệp nhập SXXK thuê tổ chức khác gia công lại (gia công lại toàn bộ hoặc một số
công đoạn) thì không được miễn thuế với NVL giao gia công lại.
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