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Bản tin nhanh về thuế - Dịch vụ Tư vấn thuế và Luật

Mặc dù giá dầu giảm mạnh trong năm 2015 ảnh 
hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách nhà nước, 
tuy nhiên số liệu của Bộ Tài Chính lại cho thấy 
tổng thu ngân sách năm 2015 vẫn vượt chỉ tiêu 
đặt ra gần 8%.  Đối với ngành thuế thì việc vượt 
thu ngân sách chủ yếu do cơ quan thuế đã tăng 
cường hoạt động thanh tra kiểm tra, đặc biệt là 
thanh tra chống chuyển giá, thu nợ đọng thuế, 
và ban hành các chính sách thuế mới điều chỉnh 
tăng thu nội địa.   
Do giá dầu thế giới chưa có dấu hiệu hồi phục 
và vẫn đang biến động ở mức thấp, tình hình 
thu ngân sách Nhà nước năm 2016 dự báo sẽ rất 
khó khăn.  Tại Nghị quyết số 99/2015/NQ-QH13, 
Quốc hội đã thông qua dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2016, với dự toán tổng thu từ dầu thô 
và thu nội địa là 839,500 tỷ đồng, tăng 14,3% so 
với số thực hiện ước tính năm 2015. Đáng lưu ý, 
dự toán tổng thu tăng nhưng dự toán thu từ dầu 
thô năm 2016 đã giảm tới hơn 40% so với dự 
toán năm 2015. 
Bộ Tài chính cho biết, dự toán thu ngân sách 
năm 2016 đã được lập trên cơ sở giá dầu thô ước 
tính là 60 USD/thùng. Tuy nhiên, trong những 
ngày đầu năm 2016, giá dầu thô chỉ còn dưới 35 
USD/thùng. Bên cạnh đó Bộ Tài chính ước tính 
việc cắt giảm lộ trình thuế quan theo các cam 
kết quốc tế cũng giảm thu ngân sách khoảng 
10.000 tỷ đồng trong năm 2016. Đây được xem 
là hai yếu tố làm ảnh hưởng số thu ngân sách 
năm 2016. Bộ Tài Chính đã có nhiều phương án 
chuẩn bị để chủ động ứng phó với biến động 
của giá dầu.
Để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2016, 
Bộ Tài chính đặt mục tiêu tăng thu nội địa trong 
năm 2016, tối thiểu tăng từ 7 - 8% so với dự toán 
thì mới đủ bù đắp cho phần hụt thu từ dầu thô 
và việc cắt giảm thuế theo cam kết quốc tế. 
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Các biện pháp cụ thể của Chính Phủ
Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016, Chính phủ đã đặt ra một 
số giải pháp chủ yếu để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2016. Thứ nhất, 
Chính phủ và các Bộ sẽ không đề xuất, ban hành chính sách mới làm giảm thu ngân 
sách nhà nước, trừ trường hợp cắt giảm thuế để thực hiện cam kết quốc tế. 
Thứ hai, tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế, chống chuyển giá, chông gian lận 
thuế, quản lý chặt kê khai hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng.
Ngoài ra, Chính Phủ và Bộ Tài Chính sẽ ban hành các sửa đổi chính sách thuế quan 
trọng trong năm 2016 để tăng cường hiệu quả chính sách thuế và sẽ góp phần tăng 
nguồn thu ngân sách. Bộ Tài Chính đã trình Quốc Hội nội dung sửa đổi Luật thuế 
Giá Trị Gia Tăng, Luật thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt và Luật Quản Lý Thuế. Nội dung này sẽ 
được Quốc Hội xem xét thông qua vào kỳ họp ngày 20 tháng 3 tới. Nhiều Nghị Định 
và Thông tư sẽ được ban hành. Chúng tôi sẽ có bản tin riêng về chi tiết các sửa đổi 
luật này. 

Một số vấn đề thuế cần được lưu ý
Cuối năm 2015, Bộ Tài chính đã thành lập Phòng thanh tra chuyển giá tại Cơ quan 
Tổng cục Thuế và 4 cục thuế lớn là Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai và Bình Dương. Đồng 
thời cục thuế Hà Nội và T.P HCM cũng lập Phòng Thanh tra Giá Chuyển Nhượng. Đây 
là một hoạt động quan trọng cho thấy năm 2016 cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh thanh 
tra theo chuyên đề và gắt gao hơn về chuyển giá và hoạt động chuyển nhượng vốn.
Trước tình hình thu ngân sách nêu trên, chúng tôi cho rằng hoạt động thanh tra, 
kiểm tra thuế trong năm 2016 sẽ diễn ra quyết liệt hơn năm 2015. Hiện nay Tổng 
Cục Thuế và Cục thuế địa phương đã lên kế hoạch và danh sách các doanh nghiệp 
thuộc đối tượng thanh tra kiểm tra trong năm 2016.  
Do đó doanh nghiệp nên rà soát lại toàn bộ việc kê khai thuế của mình trong những 
năm chưa được thanh tra, kiểm tra nhằm thực hiện những điều chỉnh cần thiết trước 
khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra. Doanh nghiệp cũng cần 
chuẩn bị kỹ hồ sơ chuyển giá và các giải trình phù hợp trước khi có thanh tra kiểm 
tra. Điều này có thể giúp doanh nghiệp nâng cao tính tuân thủ quy định thuế, tránh 
được các khoản phạt vi phạm hành chính rất lớn trong trường hợp khai thuế thiếu 
hoặc không chính xác dẫn đến bị truy thu thuế trong quá trình thanh tra kiểm tra. 
(Nguồn dữ liệu trong bài lấy từ website của Bộ Tài Chính)
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