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NỘI DUNG
•Phần 1: Giới thiệu khái quát các khoản thu
liên quan đến khoáng sản

•Phần 2: Tổng quan về kỹ năng quản lý thuế
trong hoạt động quản trị doanh nghiệp

•Phần 3: Tối ưu hóa nghĩa vụ thuế TNDN

•Phần 4: Tối ưu hóa nghĩa vụ thuế GTGT

•Phần 5: Phòng ngừa rủi ro về hóa đơn

•Phần 6: Trao đổi, thảo luận
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PHẦN 1: 

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÁC 

KHOẢN THU LIÊN QUAN ĐẾN 

KHOÁNG SẢN Ở VIỆT NAM 
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TỔNG QUÁT CÁC KHOẢN THU ĐỐI VỚI KHAI THÁC 
KHOÁNG SẢN
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Các khoản thu riêng 
đối với khai thác 

khoáng sản

Các khoản thu chung đối với hoạt 
động sản xuất kinh doanh 

Bán ra 
nội địa

Xuất
khẩu

Có
TNCT

Thuế tài nguyên
Thuế
GTGT

Thuế
xuất 
khẩu 

Thuế TNDNTiền cấp quyền

Phí BVMT

Thuế BVMT
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1. THUẾ TÀI NGUYÊN

Đối tượng nộp thuế

Đối tượng chịu thuế

Căn cứ tính thuế
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ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ 

6

Tổ chức

Cá nhân

Khai thác tài nguyên
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ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ

• Khoáng sản kim loại

• Khoáng sản không kim loại

• Dầu thô

• Khí thiên nhiên, khí than

• Sản phẩm của rừng tự nhiên, trừ động vật

• Hải sản tự nhiên, bao gồm động vật và thực vật biển

• Nước thiên nhiên

• Yến sào thiên nhiên

• Tài nguyên khác do UBTV Quốc hội quy định
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CĂN CỨ TÍNH THUẾ

 Khối lượng tài nguyên tính thuế

-Nguyên tắc chung

-Các trường hợp đặc thù

 Giá tính thuế đơn vị tài nguyên

-Nguyên tắc chung

-Các trường hợp đặc thù

 Thuế suất
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2. TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Bản chất khoản thu

Người nộp tiền cấp quyền

Phương pháp tính

Phương thức thu nộp
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BẢN CHẤT KHOẢN THU

 Tùy theo thể chế của mỗi quốc gia: Tài nguyên

có thể là tài sản quốc gia hoặc/và tài sản cá

nhân

 Ở những quốc gia mà tài nguyên là tài sản quốc

gia: Quyền thu lợi của chủ sở hữu (Tô mỏ/Tô

nhượng)
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NGƯỜI NỘP TIỀN CẤP QUYỀN
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Tổ chức

Cá nhân

Khai thác khoáng sản

PHƯƠNG PHÁP TÍNH

 Qua đấu giá hoặc không qua đấu giá

 Công thức: T = Q x G x K1 x K2 x R

- T: Tiền cấp quyền

- Q: Trữ lượng cấp quyền

- G: Giá tính tiền cấp quyền

- K1: Hệ số thu hồi khoáng sản theo phương pháp khai thác (0,9; 0,6; 1,0)

- K2: Hệ số điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn/đặc biệt khó khăn (0,9; 0,95; 1,0)

- R: Mức thu tiền cấp quyền (%)

12
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PHƯƠNG THỨC THU NỘP

Nộp một lần hoặc nộp nhiều lần

 Thời điểm nộp
- Một lần: Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày

nhận được Thông báo của cơ quan thuế

- Nhiều lần: Chậm nhất ngày 31/3 hàng
năm
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3. THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Bản chất khoản thu

Đối tượng nộp thuế

Đối tượng chịu thuế

Căn cứ tính thuế

14
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BẢN CHẤT KHOẢN THU

 Là sắc thuế thuộc loại thuế tiêu dùng

Đánh vào hàng hóa mà quá trình sản
xuất và sử dụng gây hại cho môi
trường

Khác với phí bảo vệ môi trường
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ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ 

16

Tổ chức

Cá nhân

Sản xuất, nhập khẩu 

hàng hóa thuộc diện 

chịu thuế BVMT
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ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ 

Trong số các nhóm đối tượng chịu thuế BVMT,

liên quan đến khoáng sản có than đá, bao gồm:

 Than nâu

 Than antraxit

 Than đá khác
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CĂN CỨ TÍNH THUẾ 

 Số lượng hàng hóa nhập khẩu hoặc tiêu thụ

 Mức thuế tuyệt đối

- Than antraxit: 10.000đ/tấn – 30.000đ/tấn

- Than nâu, than đá khác: 20.000đ/tấn –

50.000đ/tấn

18
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4. PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

a) Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác
khoáng sản

b) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết

c) Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi
môi trường và phương án cải tạo, phục hồi
môi trường bổ sung
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PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN

Đối tượng nộp phí BVMT

Mức phí

20
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ĐỐI TƯỢNG NỘP PHÍ BVMT… 
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Tổ chức

Cá nhân

Khai thác khoáng sản, dầu 

thôi và khí thiên nhiên

MỨC PHÍ

 Theo Nghị định 12/2016/NĐ-CP:

- Dầu thô: 100.000 đ/tấn; khí thiên nhiên, khí

than: 50 đ/m3; khí đồng hành: 35 đ/m3

- Khoáng sản kim loại: Từ 30.000đ/tấn đến

270.000đ/tấn tùy theo loại khoáng sản

- Khoáng sản phi kim loại: Từ 2.000đ/tấn hoặc

m3 đến 30.000đ/tấn hoặc m3 tùy theo loại

khoáng sản
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5. THUẾ XUẤT KHẨU 

 Hầu hết các mặt hàng khác không phải khoáng
sản: Mức thuế 0%

 Khoáng sản: Mức thuế suất từ 10% đến 40%
tùy theo loại khoáng sản và mức độ chế biến

 Nhìn chung: Đánh thuế cao vào khoáng sản thô
và đánh thuế thấp hơn vào khoáng sản đã qua
chế biến

 Riêng quặng sắt, quặng mangan: Thuế suất
không phân biệt quặng thô hoặc tinh quặng
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6. CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN

• Quặng để sản xuất phân bón chịu thuế giá trị gia tăng ở mức 5%

khi bán trong nước

• Các loại tài nguyên khác chịu thuế suất 10% khi bán trong nước

• Máy móc, thiết bị… thăm dò, khai thác dầu khí loại trong nước

chưa sản xuất được không chịu thuế GTGT khi nhập khẩu

• TNKS chưa qua chế biến thành SP khác xuất khẩu thuộc diện không

chịu thuế thuế GTGT, không được áp dụng thuế suất 0%, trừ một

số trường hợp tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP

24



Bai giang tai chinh khoang san. Panature 

12-2018

PGS.TS Lê Xuân Trường, HVTC 13

CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN

• SP xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ TNKS có
tổng trị giá TNKS sản cộng với chi phí năng lượng
chiếm từ 51% giá thành SP trở lên không chịu thuế
GTGT; không được áp dụng thuế suất 0% trừ một số
trường hợp theo quy định tại Nghị định
146/2017/NĐ-CP

• Không hoàn thuế GTGT cho DAĐT khai thác tài
nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày
01/7/2016 hoặc DAĐT sản xuất SPHH mà tổng trị giá
tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng chiếm
từ 51% giá thành SP trở lên theo DAĐT.

25

7. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

• Thuế suất thuế TNDN đối với dự án thăm dò, khai thác tài nguyên quý,
hiếm: Từ 32% đến 50%

• Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng dự án thăm dò, khai thác khoáng
sản không được bù trừ lãi, lỗ với thu nhập của hoạt động sản xuất, kinh
doanh khác.

26
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PHẦN 2: 

TỔNG QUAN VỀ KỸ NĂNG 

QUẢN LÝ THUẾ TRONG 

HOẠT ĐỘNG QTDN

27

NỘI DUNG PHẦN 2

1) Vai trò của việc vận dụng thuế trong hoạt động

kinh doanh của doanh nghiệp

2) Trốn thuế, tránh thuế và lập kế hoạch thuế

3) Khái quát hệ thống thuế Việt Nam

4) Hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến thuế

và cách đọc văn bản

5) Các vấn đề cốt yếu của quản trị thuế

PGS.TS Lê Xuân Trường 28
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1. VAI TRÒ CỦA VẬN DỤNG THUẾ TRONG HOẠT 
ĐỘNG KD CỦA DN

• Dưới góc độ doanh nghiệp, mọi loại thuế đều được
coi là chi phí kinh doanh

• Lập dự án đầu tư, xác định định hướng đầu tư
không thể không tính đến yếu tố thuế

• Tác động của các sắc thuế khác nhau đến lợi nhuận
thuần của doanh nghiệp và của chủ sở hữu không
giống nhau

• Tác động của thuế đến chiến lược kinh doanh
không chỉ là trực tiếp mà còn là gián tiếp

PGS.TS Lê Xuân Trường 29

TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA THUẾ ĐẾN HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH  CỦA DN

• Xác định giá bán dự kiến có tính đến các loại thuế gián
thu của các hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp kinh
doanh

• Xác định lợi nhuận dự kiến trên cơ sở thuế thu nhập
TNDN hiện tại và tương lai

• Lựa chọn lĩnh vực đầu tư theo danh mục ưu đãi thuế

• Xác định thời gian thu hồi vốn đầu tư trên cơ sở các
quy định pháp luật thuế

• Chiến lược sử dụng vốn phù hợp với pháp luật thuế

• Thuế với việc sử dụng nguồn nhân lực

PGS.TS Lê Xuân Trường 30



Bai giang tai chinh khoang san. Panature 

12-2018

PGS.TS Lê Xuân Trường, HVTC 16

TÁC ĐỘNG GIÁN TIẾP CỦA THUẾ ĐẾN 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  CỦA DN

• Tác động của thuế đến giá của đối thủ cạnh
tranh và hành động của doanh nghiệp

• Tác động của thuế đến hành vi tiêu dùng và
điều chỉnh chiến lược sản phẩm

PGS.TS Lê Xuân Trường 31

2. TRỐN THUẾ, TRÁNH THUẾ 
VÀ LẬP KẾ HOẠCH THUẾ

• Sự khác biệt giữa trốn thuế và tránh thuế

• Nên tránh hay trốn thuế?

• Lập kế hoạch thuế và vai trò của lập kế hoạch
thuế

- Lập kế hoạch thuế trong lập dự án đầu tư

- Lập kế hoạch thuế trong hoạt động kinh doanh
bình thường của doanh nghiệp

- Lập kế hoạch thuế trong các tác nghiệp kế toán

PGS.TS Lê Xuân Trường 32
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3. KHÁI QUÁT 
HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM 

• Thuế giá trị gia tăng

• Thuế tiêu thụ đặc biệt

• Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

• Thuế bảo vệ môi trường

• Thuế thu nhập doanh nghiệp

• Thuế thu nhập cá nhân

• Thuế tài nguyên

• Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

• Thuế sử dụng đất nông nghiệp

• Một số khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý

PGS.TS Lê Xuân Trường 33

4. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP QUY LIÊN QUAN 
ĐẾN THUẾ VÀ CÁCH  ĐỌC VĂN BẢN

 Hệ thống văn bản pháp quy

• Các luật thuế

• Luật Quản lý thuế

• Nghị định của Chính phủ

• Thông tư của Bộ Tài chính hoặc liên tịch

 Cách đọc văn bản

• Hiểu cách trình bày các văn bản

• Giải quyết như thế nào với vài nghìn trang văn bản?

• Diễn đạt không rõ? ?

• Chú ý đầy đủ đến văn bản tham chiếu ...

PGS.TS Lê Xuân Trường 34
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5. CÁC VẤN ĐỀ CỐT YẾU 
CỦA QUẢN TRỊ THUẾ

Lựa chọn kiểu quản trị thuế
‐Doanh nghiệp nhỏ
‐Doanh nghiệp vừa
‐Doanh nghiệp lớn
Quan hệ đối ngoại
Quan hệ đối nội
-Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ
-Xây dựng và hoàn thiện mối quan hệ các bộ phận
-Kiểm tra và xử lý
Sử dụng con người

PGS.TS Lê Xuân Trường 35

PHẦN 3: 

PGS.TS Lê Xuân Trường 36

TỐI ƯU HÓA NGHĨA VỤ 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 
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NỘI DUNG PHẦN 2

1) Hiểu đúng nghĩa vụ khai và nộp thuế TNDN

2) Xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh
nghiệp có lợi nhất

3) Vận dụng quy định về chi phí được trừ sao cho
có lợi nhất

4) Ưu đãi thuế, chuyển giá và những khả năng vận
dụng của doanh nghiệp

5) Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
và những vấn đề cần lưu ý khi vận dụng

PGS.TS Lê Xuân Trường 37

1. HIỂU ĐÚNG NGHĨA VỤ KHAI THUẾ...

•Những vấn đề liên quan đến đăng ký và thay
đổi đăng ký thuế (1)

•Vấn đề nghĩa vụ thuế liên quan đến hoạt động
có sự tham gia hợp tác của đối tác nước
ngoài (2- 4)

PGS.TS Lê Xuân Trường 38
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2. XÁC ĐỊNH DOANH THU CÓ LỢI NHẤT

•Giải quyết vấn đề chênh lệch doanh thu tính thuế
TNDN và doanh thu ghi nhận theo chuẩn mực kế
toán (5)

•Ghi nhận doanh thu đúng quy định để tránh bị phạt

•Trì hoãn ghi nhận doanh thu trong bối cảnh phù hợp

•Khi nào thì nên ghi nhận doanh thu sớm

•Khi đối tác chưa muốn lấy hóa đơn
PGS.TS Lê Xuân Trường 39

3. VẬN DỤNG QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ...

• Từ lý thuyết trò chơi đến những nguyên tắc vàng:

- Các tỷ lệ và tỷ trọng hợp lý từ tư duy hệ thống

- Diễn giải hợp lý trên sổ kế toán 

- Đảm bảo tính hợp pháp của chứng từ 

• Vận dụng những quy định không rõ ràng

• Kết hợp với thuế thu nhập cá nhân 

• Xử lý tình huống thuế TNDN (6 – 17)
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4. ƯU ĐÃI THUẾ, CHUYỂN GIÁ...

•Khái quát các dạng ưu đãi thuế thu nhập doanh
nghiệp ở Việt Nam

•Cân nhắc lợi ích tổng thể

•Đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện: Hồ sơ, thủ tục

•Hiểu quy định về chuyển giá và vận dụng

-Hiểu đúng các khái niệm quan trọng

- Trách nhiệm tự kê khai

-Vận dụng APA
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5. TRÍCH QUỸ NCKH VÀ PT CÔNG NGHỆ...

•Nắm chắc quy định tổng thể về trích lập, quản
lý và sử dụng Quỹ

•Vận dụng hợp lý các khoản chi thuộc phạm vi
của Quỹ theo quy định pháp luật
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TỐI ƯU HÓA NGHĨA VỤ 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

PGS.TS Lê Xuân Trường 43

PHẦN 4: 

NỘI DUNG PHẦN 4

1) Xác định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng
và khả năng vận dụng của doanh nghiệp

2) Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng và lựa
chọn tối ưu về phương pháp tính thuế

3) Các nguyên tắc, điều kiện khấu trừ và sự vận
dụng hợp lý nhất

4) Hoàn thuế giá trị gia tăng và những vấn đề
cần lưu ý khi đề nghị hoàn thuế giá trị gia
tăng
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1. XÁC ĐỊNH DOANH THU...
 Vận dụng quy định tổng thể về giá tính thuế GTGT: Các

khoản giảm trừ, thời điểm...
 Xác định giá bán khi có thông tin về sự thay đổi thuế

suất hoặc có ưu đãi thuế giá trị gia tăng (18)
 Các trường hợp không phải kê khai, tính và nộp thuế

giá trị gia tăng (19,20)
 Vận dụng các quy định đặc thù:
- Đại lý đúng giá
- Cơ sở trực thuộc khác địa phương
- Khuyến mại
- Tiêu dùng nội bộ (21)
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2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ...

 Lợi và bất lợi của mỗi phương pháp tính
thuế xét theo góc độ người nộp thuế

 Quyết định trên cơ sở cân nhắc lợi ích
tổng thể
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3. CÁC NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ ...

 Khái quát về các nguyên tắc

 Vận dụng các nguyên tắc

 Khái quát về các điều kiện

 Vận dụng các điều kiện: Chú ý sự khác biệt về
điều kiện khấu trừ hàng nhập khẩu và điều kiện
khấu trừ chung (22 – 23)
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4. HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG...

 Khái quát về hoàn thuế giá trị gia tăng

 Đáp ứng hồ sơ hoàn thuế trong từng trường hợp cụ
thể
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC 
VỀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

 Chú ý các quy định về kê khai thuế

 Tránh bị xử phạt về thuế (24 – 27)
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PHÒNG NGỪA RỦI RO 

VỀ HÓA ĐƠN
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PHẦN 5: 
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NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

I.Quy định pháp luật về hóa đơn

II.Tình huống về hóa đơn
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I. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 

VỀ HÓA ĐƠN

52
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NỘI DUNG CHÍNH

1) Văn bản pháp lý

2) Quy định pháp luật mới về hóa đơn

3) Các loại hóa đơn

4) Những nguyên tắc quản lý hóa đơn cơ bản

5) Nhận biết hóa đơn hợp pháp và không hợp pháp

6) Nguyên tắc lập hóa đơn

7) Lập hóa đơn trong những trường hợp đặc biệt

8) Xử lý vi phạm về hóa đơn

53

1. VĂN BẢN PHÁP LÝ

• Luật Kế toán 2015

• Nghị định 51/2010/NĐ-CP

• Nghị định 04/2014/NĐ-CP

• Nghị định 109/2013/NĐ-CP

• Thông tư 39/2014/TT-BTC

• Thông tư 10/2014/TT-BTC

• Thông tư 119/2014/TT-BTC (sửa TT39/2014)

• Thông tư 26/2015/TT-BTC (sửa TT39/2014)

• Thông tư 37/2016/TT-BTC (sửa TT39/2014)

• Thông tư 176/2016/TT-BTC (sửa TT10/2014)

• Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử
54
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2. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI HÓA ĐƠN
THEO NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP

• Ngày ban hành: 12/9/2018
• Hiệu lực thi hành: từ ngày 01/11/2018.

• Nội dung cốt yếu
- Trừ hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng

điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử (hộ
kinh doanh nhỏ, trừ lĩnh vực đặc biệt), các đối

tượng khác phải sử dụng hóa đơn điện tử khi
bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

- Hóa đơn điện tử có hai loại: Hóa đơn điện tử
có mã xác thực của CQT và hóa đơn điện tử

không có mã xác thực của CQT

55

NỘI DUNG CỐT YẾU CỦA NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP 
(tiếp)

- Doanh nghiệp ở một số lĩnh vực đặc biệt

(Điện lực, viễn thông, xăng dầu…) được sử

dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực

của CQT

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác thuộc

trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa

đơn điện tử có mã xác thực của CQT

- Hộ, cá nhân kinh doanh lớn (số lượng lao

động, doanh thu) phải sử dụng hóa đơn điện

tử có mã xác thực của CQT
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NỘI DUNG CỐT YẾU CỦA NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP 
(tiếp)

- Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng

có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì được sử dụng

hóa đơn điện tử có mã xác thực của CQT

- Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách

sạn, bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng, cung

cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại địa bàn thuận

lợi thì triển khai thí điểm hóa đơn điện tử

- CQT cung cấp hóa đơn điện tử có mã xác thực của CQT

không thu tiền đối với một số đối tượng (Điều 13)
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NỘI DUNG CỐT YẾU CỦA NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP 
(tiếp)

- Quy định cụ thể nguyên tắc, nội dung về lập,

quản lý sử dụng hóa đơn điện tử

- Quy định về các loại hóa đơn điện tử, nội

dung của hóa đơn, thời điểm lập hóa đơn, lưu

trữ hóa đơn…

- Quy định về thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn

điện tử, ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, tổ

chức cung cấp hóa đơn điện tử

- Quy định về quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu

hóa đơn điện tử
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NỘI DUNG CỐT YẾU CỦA NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP 
(tiếp)

- Quy định về chuyển tiếp:
+ DN, TCKT đã thông báo phát hành hóa đơn

điện tử không có mã xác thực của CQT thì
tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử

dụng
+ DN, TCKT đã thông báo phát hành hóa đơn đặt

in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua thì tiếp tục
sử dụng đến hết ngày 31/10/2020

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thành lập mới
từ 1/11/2018: Sử dụng hóa đơn theo thông

báo của CQT.
59

3. CÁC LOẠI HÓA ĐƠN

• Loại hóa đơn 

- Hóa đơn GTGT

- Hóa đơn bán hàng

- Hóa đơn đặc biệt 

• Hình thức hóa đơn 

- Hóa đơn đặt in

- Hóa đơn tự in

- Hóa đơn điện tử

• Tính chất pháp lý của hóa đơn 

- Hóa đơn hợp pháp 

- Hóa đơn bất hợp pháp 
60
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4. NHỮNG NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CƠ BẢN

• Tự in/tự đặt in hóa đơn  
- Phát hành
- Quản lý sử dụng 
- Báo cáo
• Mua hóa đơn của cơ quan thuế/cấp hóa đơn
• Một số nội dung cơ bản của Nghị định 119/2018
- Quan điểm chung
- Đối tượng áp dụng 
- Thời điểm hiệu lực và các quy định về chuyển

tiếp

61

5. NHẬN BIẾT HÓA ĐƠN HỢP PHÁP 

•Các tiêu chí cần chú ý  

- Thông báo phát hành

- Mẫu hóa đơn 

- Doanh nghiệp ngừng hoạt động 

- Lập hóa đơn đúng quy định không

62



Bai giang tai chinh khoang san. Panature 

12-2018

PGS.TS Lê Xuân Trường, HVTC 32

6. LẬP HÓA ĐƠN 

•Khi nào phải lập hóa đơn

•Thời điểm lập hóa đơn   

•Cách thức lập hóa đơn 

63

7. LẬP HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG 
HỢP ĐẶC THÙ

•Bán hàng trả chậm

•Khuyến mại

•Chiết khấu thương mại 

•Giảm giá hàng bán

•Hàng bán bị trả lại

•Hóa đơn lập sai

•Tiêu dùng nội bộ

•Các khoản phạt…
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8. XỬ LÝ VI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN 
•Văn bản pháp lý: 
- Thông tư 10/2014/TT-BTC
- Thông tư 176/2016/TT-BTC
•Vi phạm về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn 
điện tử 

•Vi phạm về đặt in hóa đơn 
•Vi phạm về in hóa đơn đặt in
•Vi phạm về mua hóa đơn 
•Vi phạm về phát hành hóa đơn 
•Vi phạm về sử dụng hóa đơn khi bán HHDV
•Vi phạm về sử dụng hóa đơn của người mua
•Vi phạm về báo cáo sử dụng hóa đơn 

65

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỰ IN HÓA ĐƠN VÀ KHỞI TẠO HÓA 
ĐƠN ĐIỆN TỬ

• Các hành vi vi phạm: In không đủ nội dung, in khi không
đủ điều kiện, tạo hóa đơn giả…

• Mức phạt từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy hành vi vi
phạm cụ thể

• Đối với trường hợp in không đủ các nội dung quy định:
Nếu in đúng nội dung bắt buộc nhưng sai hoặc thiếu các
nội dung khác (trừ trường hợp được phép) thì chia làm 3
trường hợp để xử lý: (1) Đã được khắc phục và vẫn phản
ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng
đến số thuế phải nộp; (2) Không được khắc phục nhưng
đảm bảo phản ánh đúng đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
(3) Ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.
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VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỰ IN HÓA ĐƠN VÀ KHỞI TẠO 
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

• Lưu ý: Chỉ xử phạt cảnh cáo (không phạt tiền) đối với
hành vi tự in hóa đơn giả trong trường hợp do lỗi
khách quan của phần mềm in hóa đơn

• Lỗi khách quan: Lỗi tự thân của phần mềm tự in hóa
đơn, không có sự can thiệp của con người

•Hình phạt bổ sung: Đình chỉ quyền tự in hóa đơn/khởi
tạo hóa đơn điện tử từ 1 – 3 tháng đối với hành vi in
hóa đơn giả.
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VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT IN HÓA ĐƠN

• Các hành vi vi phạm: Không ký hợp đồng đặt in, hợp
đồng không đủ nội dung, không khai báo mất hóa
đơn đặt in trước khi thông báo phát hành…

• Mức phạt từ 500.000 đồng đến 50 triệu đồng tùy
hành vi vi phạm cụ thể.

• Lưu ý: Chia phạm về đặt in thành 2 trường hợp khác
nhau để xử lý: (1) Không ký hợp đồng; (2) Có ký hợp
đồng nhưng không đầy đủ nội dung

• Trường hợp 2 lại được chia tiếp: (2a) Đã ký phụ lục
trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra,
kiểm tra; (2b) Không ký phụ lục trước khi cơ quan
thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra

68



Bai giang tai chinh khoang san. Panature 

12-2018

PGS.TS Lê Xuân Trường, HVTC 35

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT IN HÓA ĐƠN (tiếp)

• Quy định xử phạt khi không khai báo đúng quy định
việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo
phát hành: Chia làm 4 trường hợp:
- Nếu khai báo với CQT trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra

việc mất, cháy, hỏng: Không phạt

- Nếu khai báo với CQT trong từ ngày thứ 6 đến thứ 10 kể
từ… và có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo

- Nếu khai báo với CQT trong từ ngày thứ 6 đến thứ 10 kể
từ… và không có tình tiết giảm nhẹ: Phạt 6 trđ

- Nếu khai báo với CQT sau ngày thứ 10 kể từ …: Phạt từ 6
đến 18 trđ 69

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ IN HÓA ĐƠN ĐẶT IN

• Mức phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy
hành vi vi phạm cụ thể

• Lưu ý: Chia làm 4 trường hợp:
- Nếu chậm báo cáo sau 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp

báo cáo: Phạt cảnh cáo

- Nếu chậm báo cáo từ ngày thứ 6 đến thứ 10 kể từ… và có
tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo

- Nếu chậm báo cáo từ ngày thứ 6 đến thứ 10 kể từ… và
không có tình tiết giảm nhẹ: Phạt 2 trđ

- Nếu chậm báo cáo sau 10 ngày kể từ…: Phạt từ 2 đến 4
trđ
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VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ MUA HÓA ĐƠN

• Mức phạt từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng…
• Lưu ý: Đối với hành vi không khai báo việc mất hóa

đơn đã mua nhưng chưa lập: 4 trường hợp:

- Nếu khai báo với CQT trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra
việc mất, cháy, hỏng: Không phạt

- Nếu khai báo với CQT trong từ ngày thứ 6 đến thứ 10 kể
từ… và có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo

- Nếu khai báo với CQT trong từ ngày thứ 6 đến thứ 10 kể
từ… và không có tình tiết giảm nhẹ: Phạt 6 trđ

- Nếu khai báo với CQT sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra
việc mất, cháy, hỏng: Phạt từ 6 đến 8 trđ
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VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

• Các hành vi vi phạm chủ yếu:
- Không lập thông báo phát hành hóa đơn

- Lập thông báo phát hành không đầy đủ

- Không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn

• Tùy theo hành vi vi phạm mà mức xử phạt bằng
tiền từ 500.000 đồng đến 18 triệu đồng

• Lưu ý: Đối với hành vi không gửi thông báo phát
hành thì chia làm 4 trường hợp:

a) Đã gửi nhưng chứng minh được là bị thất lạc:
Không xử phạt
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VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

b)Nếu hóa đơn đã đưa vào sử dụng gắn với nghiệp
vụ kinh tế PS đã được kê khai, nộp thuế: Phạt 6
trđ.

c) Nếu các hóa đơn đã đưa vào sử dụng gắn với
nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa đến kỳ khai thuế
+ Người bán cam kết kê khai, nộp thuế với các
hoạt động này: Phạt từ 6 đến 18 trđ.

d)Nếu không gắn với nghiệp vụ kinh tế PS hoặc
không được kê khai, nộp thuế: Phạt về hành vi sử
dụng hóa đơn bất hợp pháp
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VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN 
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

• Các hành vi vi phạm chủ yếu:
- Không lập đủ các nội dung bắt buộc
- Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa

đơn không còn giá trị sử dụng
- Lập hóa đơn không đúng thời điểm
- Lập hóa đơn không theo thứ tự từ nhỏ đến lớn
- Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua…
- Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn…
- Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất

hợp pháp hóa đơn
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VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN 
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

• Không lập hóa đơn, trừ trường hợp được phép: Phạt
từ 10 đến 20 trđ.

• Lưu ý: Đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt
buộc … chia thành 3 trường hợp:

a)Nếu không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế
+ có tình tiết giảm nhẹ + đã tự phát hiện và lập hóa
đơn mới Đ/C, BS các ND bắt buộc: Không phạt

b)Nếu không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ
thuế + có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo

c) Nếu không thuộc 2 trường hợp trên: Phạt từ 200.000
đ đến 1 trđ
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VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN 
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ (tiếp)

• Đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm:
a) Nếu lập không đúng thời điểm không dẫn đến chậm

thực hiện nghĩa vụ thuế + có tình tiết giảm nhẹ: Phạt
cảnh cáo

b) Nếu lập không đúng thời điểm không dẫn đến chậm
thực hiện nghĩa vụ thuế + không có tình tiết giảm nhẹ:
Phạt 4 trđ

c) Nếu không thuộc 2 trường hợp nêu trên: Phạt từ 4
trđ đến 8 trđ
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VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN 
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ (tiếp)

• Lưu ý: Quy định xử phạt đối với hành vi lập hóa đơn
không theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Cụ thể như sau:

a) Nếu lập liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng không
đúng thứ tự quyển + Sau khi phát hiện đã hủy không
dùng quyển có số thứ tự bé hơn: Phạt cảnh cáo

b) Nếu không thuộc trường hợp (a) nêu trên: Phạt từ 4
trđ đến 8 trđ
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VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN 
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ (tiếp)

• Lưu ý: Quy định xử phạt đối với hành vi ghi ngày lập hóa
đơn trước ngày mua hóa đơn của CQT:

a) Nếu đã kê khai, nộp thuế vào kỳ khai thuế đúng với ngày
ghi trên hóa đơn: Phạt cảnh cáo

b) Nếu không thuộc trường hợp (a) nêu trên: Phạt từ 4 trđ
đến 8 trđ

• Nếu trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn
hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê thì không xử phạt về
hành vi lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua.
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VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN 
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ (tiếp)

• Lưu ý: Đối với hành vi lập sai loại hóa đơn theo quy định và đã

giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế:

a) Nếu đã phát hiện ra và lập lại hóa đơn đúng theo quy định

trước khi CQT công bố quyết định thanh tra, kiểm tra + Không

ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế: Phạt cảnh cáo

b) Nếu không thuộc trường hợp trên: Phạt tiền từ 4 trđ đến 8 trđ
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VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN 
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ (tiếp)

• Lưu ý: Đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã
phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên 2)
nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn, trừ trường
hợp bị mất, cháy, hỏng do thiên tai, hỏa hoạn, sự kiện bất
ngờ, bất khả kháng:

a) Nếu người bán tìm lại được trước khi CQT ra quyết định
xử phạt: Không phạt tiền

b) Nếu đó là liên đã lập sai và đã xóa bỏ và người bán đã lập
hóa đơn thay thế: Phạt cảnh cáo

c) Nếu không thuộc 2 trường hợp nêu trên: Phạt từ 4 đến 8
trđ.
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VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CỦA 
NGƯỜI MUA

• Các hành vi vi phạm chủ yếu:
• Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao

cho người mua), trừ trường hợp do thiên tai,
hỏa hoạn, sự kiện bất ngờ, bất khả kháng

• Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
• Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
• Tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử phạt từ 2

triệu đồng đến 50 triệu đồng.

81

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CỦA 
NGƯỜI MUA

• Lưu ý: Đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã
phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên 2) để
hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân
sách thì chia làm 3 trường hợp:

a) Nếu người mua tìm lại được trước khi CQT ra quyết định
xử phạt: Không phạt tiền

b) Nếu mất, cháy, hỏng trong thời gian lưu trữ: Phạt theo
pháp luật về kế toán

c) Nếu không thuộc 2 trường hợp nêu trên: Phạt từ 4 đến 8
trđ.
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VỀ BÁO CÁO SỬ DỤNG HÓA ĐƠN 

- Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo,
báo cáo gửi CQT: Phạt từ 200.000 đ đến 1 trđ

- Gửi thông báo, báo cáo chậm từ ngày thứ 1 đến thứ 5
kể từ ngày hết thời hạn: Phạt cảnh cáo

- Gửi thông báo, báo cáo chậm từ ngày thứ 6 đến thứ
10 kể từ ngày hết thời hạn + có tình tiết giảm nhẹ:
Phạt cảnh cáo

- Gửi thông báo chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn:
Phạt từ 2 đến 4 trđ

- Nếu không gửi thông báo, báo cáo (Quá 20 ngày kể
từ…): Phạt từ 4 đến 8 trđ.
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II. TÌNH HUỐNG 

VỀ HÓA ĐƠN 
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TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN
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XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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