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CUỘC HỌP 

GIỮA TỔNG CỤC THUẾ VÀ NHÓM CÔNG TÁC THUẾ/HẢI QUAN 

Thời gian: 9:00, ngày 30/8/2018 

Địa điểm: Trụ sở Tổng Cục Thuế, 123 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 

 

TÓM TẮT NỘI DUNG CUỘC HỌP 

 

A – KHAI MẠC  

Ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng: nhấn mạnh hợp tác với VBF là một nhiệm vụ đặt 

ra với GDT nhằm thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính sau cuộc họp tháng 3/2018 và 

cũng là để tăng cường phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc, xây dựng chính 

sách thuế hiệu quả hơn phục vụ cộng đồng doanh nghiệp. Giới thiệu đại diện các cục, vụ liên 

quan tham dự cuộc họp. (Có danh sách đính kèm)    

 

Ông Tomaso Andreatta, Đồng Chủ tịch VBF: VFB là đại diện cho một mạng lưới rộng rãi cộng 

đồng doanh nghiệp tư nhân, cả trong nước và nước ngoài. Một trong những nhiệm vụ quan trọng 

của VBF đó là tích cực phối hợp với phía Chính phủ để xây dựng chính sách đầu tư, tạo điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp. Các vấn đề về thuế luôn là một chủ đề quan 

trọng trong hầu hết các diễn đàn của VBF. Phần lớn các doanh nghiệp phản ánh là hệ thống thuế 

ở Việt Nam khá phức tạp, quan niệm về mục đích của thuế là để tăng nguồn thu cần điều chỉnh, 

vấn đề thực thi không đồng bộ giữa các cấp và các địa phương gây khó khăn cho doanh nghiệp... 

Chính vì vậy rất cần sự trao đổi, hợp tác giữa hai bên. Giới thiệu đại diện phía VBF tham dự 

cuộc họp. (Có danh sách đính kèm)  

 

B – TÓM TẮT NỘI DUNG THẢO LUẬN   

1. Những vấn đề quan tâm của các thành viên VBF 

Ông Mark Gillin:  

- Việc thanh tra thuế cần phải hướng đến mục đích làm cho việc thu thuế chính xác chứ 

không phải mục đích thu thuế là để tăng nguồn thu, khiến cho việc thanh tra, kiểm tra 

không còn khách quan.  

- Nhiều trường hợp cán bộ thanh tra chủ yếu hướng đến việc không chấp nhận các khoản 

được miễn trừ thuế - các quy định về khấu trừ cần rõ ràng, minh bạch. 

- Thời gian thu thuế, quá trình kiểm tra, thanh tra kéo dài làm mất thời gian, chi phí của 

doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

- Đề xuất KPI chuyển từ trước thanh tra sang sau thanh tra – như vậy cũng tốt hơn cho cơ 

quan thuế không phải mất cả tuần làm việc tại DN để kiểm tra, thanh tra.  

 

Ông Tetsu Funayama:  

- Liên quan đến chuyển giá, hiện nay số doanh nghiệp được thực hiện API là rất ít. Một 

trong những nguyên nhân là vấn đề chuyển giá rất mới và phức tạp trong khi cơ quan 

thuế thiếu nguồn nhân lực có đủ trình độ để đánh giá. Ngành thuế cần được hỗ trợ để đào 

tạo nguồn nhân lực đáp ứng việc xây dựng khung pháp lý và thực thi việc quản lý liên 

quan đến chuyển gia.     

- Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân: các hồ sơ yêu cầu ngày càng nhiều đòi hỏi Doanh 

nghiệp phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Vì vậy thời gian 90 ngày là không đủ, cần 

để dài ngày hơn để doanh nghiệp có thể kịp chuẩn bị. 

 

Bà Hương Vũ: 

- Có một thực tế là số lượng doanh nghiệp đưa cơ quan thuế ra khởi kiện ngày càng nhiều 

hơn và áp lực thu thuế ở các địa phương là khá lớn. Các Doanh nghiệp không muốn đưa 
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các vụ việc ra tòa mà cần sự khách quan, cần các cơ quan thuế giải quyết một cách hợp 

lý, công tâm.  

- Những vấn đề liên quan đến chính sách thuế, thời gian quan VBF không nhận được các 

yêu cầu đóng góp về chính sách của Tổng cục Thuế mà chủ yếu là góp ý qua VCCI.  

 

Ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng:  

- Đồng ý những mong muốn chính đáng của doanh nghiệp về giảm chi phí thời gian thu 

thuế, thanh tra, kiểm tra thuế. Trên thực tế ngành thuế đã có những tiến bộ đáng kể để 

làm cho việc kê khai, đóng thuế thuận tiện hơn với doanh nghiệp. Trong đánh giá gần đây 

thì (CPI 8 lĩnh vực) thuế là một trong những lĩnh vực có nhiều tiến bộ nhất, kê khai điện 

tử đã được áp dụng từ khá lâu và liên tục được cải tiến để trở nên thuận lợi hơn.  

- Thanh tra, kiểm tra là một trong 4 chức năng quan trọng của cơ quan thuế và mục đích là 

để kiểm tra quá trình thu thuế đúng hay không đúng, không có chỉ đạo thanh tra là để 

nhằm thu thuế.   

- Để đảm bảo tính minh bạch hiện nay ngành thuế yêu cầu nhật ký thanh tra điện tử, sẽ ghi 

lại toàn bộ nội dung đánh giá, xem xét của thanh tra từng ngày trên hệ thống.  

- Liên quan đến vấn đề chuyển giá, đây là một nội dung mới. Ngành thuế đang nghiên cứu, 

học hỏi kinh nghiệm của các nước và tích cực đào tạo nguồn nhân lực. Tổng cục Thuế 

hoan nghênh các sáng kiến và trợ giúp của VBF hoặc của Hiệp hội Nhật Bản giúp trong 

việc tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ thuế về vấn đề này.   

 

Bà Lê Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ:  

- Ngành thuế có các cơ quan tuyên truyền hỗ trợ ở tất cả các địa phương nên việc giải 

quyết các vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp phải thực hiện từ Cục thuế địa phương. 

Chỉ những vấn đề ko giải quyết được ở địa phương mới đưa lên Tổng cục Thuế.  

- Nhiều vấn đề của doanh nghiệp lại do doanh nghiệp chưa hiểu rõ về quy định, thủ tục nên 

Tổng cục Thuế rất mong thông qua VBF để thông tin, tuyên truyền đến các doanh 

nghiệp.  

- Liên quan đến thời gian kê khai thuế thu nhập cá nhân: không phải tất cả các DN đều 

phải làm tất cả các mẫu biểu mà tùy vào đối tượng, nếu không có phát sinh ưu đãi, ko 

giao dịch chuyển nhượng thì ko phải khai các phụ lục này. Nhiều năm nay ngành thuế đã 

thực hiện kê khai thì không thấy DN hỏi nhiều và thắc mắc về việc khai thuế TNDN.  

- Tổng cục Thuế mong nhận được các kiến nghị của VBF về những bất cập trong quá trình 

thực thi ví dụ như các thủ tục có khó khăn gì, cần cơ quan thuế hỗ trợ như thế nào…  

 

2. Về cơ chế hợp tác: VBF và Tổng cục Thuế thống nhất các nội dung sau 

- 3 nội dung hợp tác chính là: (i) xây dựng chính sách thuế; (ii) giải quyết các vướng mắc 

của cộng đồng doanh nghiệp; (iii) thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn về chính sách 

thuế cho doanh nghiệp.  

- Nguyên tắc phối hợp trong xây dựng chính sách: Tổng cục Thuế sẽ chủ động động gửi 

các dự thảo văn bản pháp luật trực tiếp cho VBF đóng góp ý kiến. VBF cũng chủ động 

gửi các kiến nghị liên quan đến quá trình thực thi để xem xét việc chỉnh sửa và hoàn thiện 

các quy định, thủ tục.  

- Nguyên tắc trong giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp:  

 Ưu tiên giải quyết những vướng mắc chung của các Hiệp hội hay của phần lớn các 

doanh nghiệp.   

 Chỉ giải quyết những vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp khi vấn đề không giải 

quyết được tại Cục thuế địa phương.   

 Tổng cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo các Cục thuế địa phương giải quyết các vấn 

đề vướng mắc của doanh nghiệp.   

- Cách thức hợp tác:  
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 Việc góp ý cho các văn bản pháp luật sẽ được VBF tổng hợp gửi cho Tổng cục Thuế 

thông qua email và văn bản.  

 Với một số những vấn đề quan trọng và cần thiết, hai bên sẽ tổ chức các cuộc họp 

cấp chuyên viên hoặc cấp cao để trao đổi hoặc tổ chức các hội thảo chuyên đề mời 

các chuyên gia tham dự.  

 Các vướng mắc của doanh nghiệp sẽ được tổng hợp 3 tháng 1 lần để gửi Tổng cục 

Thuế qua email và văn bản. Tổng cục Thuế sẽ gửi ý kiến trả lời dựa trên văn bản 

tổng hợp của VBF.   

 Các thông tin trao đổi và sắp xếp các cuộc họp sẽ thực hiện thông qua 2 đầu mối là 

Vụ Hỗ trợ Tuyên truyền của Tổng cục thuế và Ban thư ký VBF 

    

C – KẾT THÚC  

Ông Nguyễn Đại Trí: đánh giá cao vai trò của VBF trong việc tập hợp những kiến nghị của 

doanh nghiệp giúp cho các chính sách pháp luật thực tiễn hơn, hiệu quả hơn. Nhấn mạnh nhiệm 

vụ hợp tác giữa Tổng cục Thuế và VBF nhằm cải thiện chính sách, môi trường đầu tư.  

 

Ông Tomaso Andreatta: cảm ơn Tổng cục Thuế đã dành thời gian tiếp đoàn, ghi nhận và đánh 

giá cao những nỗ lực và sự phát triển tích cực của ngành thuế. VBF mong muốn hợp tác với 

Tổng cục Thuế ở nhiều cấp độ để 2 bên có thể lắng nghe tiếng nói của nhau.   

 

 

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM GIA 

 

TT Tên Chức danh Cơ quan/Tổ chức 

Tổng cục Thuế 

1 Ông Nguyễn Đại Trí  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 

2 Bà Lê Thị Thủy  Phó Vụ trưởng  Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ NNT  

3 Ông Nguyễn Duy Minh Phó vụ trưởng  Vụ QL thuế TNCN 

4 Ông Nguyễn Quý Trung Phó vụ trưởng  Vụ chính sách 

5 Bà Nguyễn Thu Trà Phó Cục trưởng  Cục Công nghệ thông tin 

6 Ông Vũ Văn Cường  Phó vụ trưởng  Vụ QL Doanh nghiệp lớn  

7 Bà Nguyễn Lan Anh  Phó vụ trưởng  Vụ Thanh tra 

Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam  

8 Ông Tomaso Andreatta  Đồng Chủ tịch VBF  Phó Chủ tịch EuroCham  

9 Ông Tetsu Funayama  Thành viên HĐQT VBF 

Chủ tịch Mitsubishi Việt 

Nam  

10 Ông Mark Gillin   

Trưởng Nhóm Công tác Thuế 

& Hải quan   Giám đốc AIM Ltd 

11 Bà Hương Vũ  

Đồng trưởng Nhóm Công tác 

Thuế & Hải quan   

Công ty Ernst & Young 

Vietnam 

12 Bà Lê Thị Hoàng Anh  Điều phối Ban thư ký 

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt 

Nam   

 

 


