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TỔ chức công tác k ế  toán thuế là công tác rất quan trọng đối với mỗi 
doanh nghiẹp. K ẽ  toán thuế với nhiệm vụ ghi chép các hoạt động 
liên quan đen thuế, k ế  toán thuế tính thue đầy đu, đúng thời hạn, 
lập báo cáo về các khoản thuế. Bài viết đề cập tới thực trạng áp 
dụng k ế  toán thuế tại Công ty TNHH Hồng Thanh, từ đó kiến nghị 
nhuhg giải pháp để giải quyết nhữhg bất cập còn tồn tại trong cong 
tác k ế  toán thuế tại doanh nghiệp.
Từ khóa: K ế  toán thuế; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh 
nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; lệ ph í môn bài.

1. Thực trạng công tác kế toán 
thuế tại Công ty Hồng Thanh

Ke toán thuế là kế toán phụ 
trách về các vấn đề về khai báo 
thuế trong doanh nghiệp, việc tổ 
chức công tác kế toán thuế là nghĩa 
vụ của các doanh nghiệp đối với 
nhà nước.

Khảo sát tình hình thực tế tại 
Công ty TNHH Hồng Thanh - 
công ty hoạt động trong lĩnh vực 
thương mại, kinh doanh cung cấp 
dịch vụ. Có thể thấy, công tác kế 
toán xác định thuế và các khoản 
phải nộp tại Công ty về cơ bản phù 
hợp với chế độ kế toán hiện hành 
và đặc điểm sản xuất - kinh doanh 
của doanh nghiệp. Việc hạch toán 
thuế chính xác, chi tiết. Tài khoản 
thuế và các khoản phải nộp được 
mở chi tiết, cụ thể cho từng nội 
dung. Việc hạch toán, kiểm tra chặt 
chẽ, luôn theo dõi có hệ thống và 
được cập nhật trên máy vi tính 
thường xuyên giúp tiết kiệm thời

gian và công sức cho nhân viên 
phòng kế toán.

Công ty đã thực hiện khá đầy đủ 
hệ thống chứng từ kế toán về thuế. 
Các hóa đơn chứng từ đều được 
tuân thủ theo đúng quy định, không 
tẩy xóa, gian lận và được đóng 
thảnh tập lưu giữ, bảo quản cẩn 
thận để phục vụ công tác quản lý và 
kiểm ứa khi cần thiết.

Các nghiệp vụ phát sinh đều 
được kế toán phản ánh vào phần 
mềm. Trước khi nhập liệu, kế 
toán kiểm ữa  tính đầy đủ và chính 
xác của các hóa đơn để hạn chế 
các chi phí không hợp lý sẽ bị loại 
khi tính thuế Thu nhập doanh 
nghiệp (TNDN).

Định kỳ, doanh nghiệp có sự 
kiểm tra, đối chiếu giữa các sổ sách 
với nhau để phát hiện các chênh 
lệch để xử lý kịp thời. Có sự kiểm 
tra chéo giữa các kế toán trong quá
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trình nhập liệu, nhằm đảm bảo việc 
nhập liệu và kê khai chính xác.

Trong thời gian gần đây, các 
chính sách thuế có nhiều thay đổi 
và m ẫu các chứng từ  về thuế 
cũng thay đổi cho phù hợp với 
tình hình kinh doanh. Tuy vậy, kế 
toán trưởng và các kế toán viên 
thường xuyên cập nhật để thực 
hiện đúng quy định khi hạch toán 
cũng như thực hiện nghĩa vụ đối 
với Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác kế toán thuế 
tại doanh nghiệp này vẫn tồn tại 
hạn chế sau: Do Hồng Thanh là 
một doanh nghiệp vừa và nhỏ nên 
bộ máy kế toán của công ty tương 
đối gọn. Công ty vẫn chưa có một 
kế toán độc lập phụ trách mảng 
thuế, kế toán viên kiêm luôn kế 
toán về thuế dẫn đến việc theo dõi 
thiếu khách quan.

về kế toán thuế giá trị gia tăng
-  Tại Công ty TNHH Hồng 

Thanh, công tác kiểm  tra chứng 
từ chặt chẽ, đảm bảo các khoản 
thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đầu 
ra, đầu vào đều kê khai hợp lý, 
hợp lệ. Tờ khai thuế GTGT hàng 
tháng được kiểm  tra, đối chiếu 
nên ít xảy ra sai sót. Nhìn chung, 
số thuế GTGT đầu ra, đầu vào của 
từng tháng được phản ánh kịp 
thời và đầy đủ.
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- Công ty sử dụng hóa đơn in 
trên máy in kim nên nhanh chóng, 
thuận tiện, chính xác, tuy nhiên sẽ 
gặp bất lợi khi bị mất điện sẽ ảnh 
hưởng đến hiệu quả công việc. 
Theo Nghị định 119/2018/ND-CP, 
từ ngày 1/11/2012, bắt buộc mọi 
doanh nghiệp đều phải sử dụng 
hóa đơn điện tử, điều này sẽ có tác 
động lớn đến tất cả các doanh 
nghiệp nói chung và Công ty 
TNHH Hồng Thanh nói riêng. 
Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp 
khắc phục tình trạng làm giả hóa 
đơn, góp phần đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin, tiết giảm thời 
gian, chi phí (mực in, giấy in,...) 
cho Công ty khi thực hiện các thủ 
tục hành chính thuế... Tuy nhiên, 
trong quá trình sử dụng hóa đơn 
điện tử vẫn tồn tại những khó 
khăn nhất định vì phụ thuộc hoàn 
toàn vào máy móc khi có sự cố 
mất điện hay hệ thống lỗi, hoặc 
mất tín hiệu Internet thì Công ty 
sẽ gặp vấn đề với loại hình hóa 
đơn này. Như vậy, việc chậm trễ 
trong việc xuất hàng hóa và ảnh 
hưởng tới công việc kinh doanh là 
điều rất dễ xảy ra. Ngoài ra, số 
lượng hóa đơn giấy in còn rất 
nhiều trong kho điều này gây lãng 
phí cho doanh nghiệp,...

- v ề  quản lý và sử dụng hóa đơn 
GTGT: Tại công ty, việc quản lý và 
bảo quản hóa đơn đầu ra chưa thật 
sự khoa học và hợp lý,cụ thể tập 
hóa đơn GTGT đầu ra không được 
bảo quản cẩn thận dẫn đến tình 
trạng hóa đơn GTGT bán hàng 
được lưu lại nhưng thực tế dễ bị rơi 
ra, gây nên khả năng thất lạc hóa 
đơn, làm ảnh hưởng đến việc kiểm 
tra đối chiếu hóa đơn trong nội bộ 
đơn vị cũng như việc thanh tra 
kiểm tra gặp khó khăn. Năm 2018, 
do bảo quản hóa đơn không an toàn 
nên Công ty đã bị phạt 7,5 triệu 
đồng vì đã làm mất một hóa đơn 
liên 2 mẫu 01GTKT3/001.

- v ề  phương pháp tính thuế 
GTGT: Công ty sử dụng phương 
pháp khấu trừ thuế GTGT là phù 
họp với đặc điểm kinh doanh của 
Công ty.

về kế toán thuế TNDN
Đe thuận tiện cho việc lập tờ 

khai thuế chính xác và kịp thời, hiện 
nay,Công ty TNHH Hồng Thanh 
đang sử dụng phần mềm hỗ trợ khai 
thuế do Tổng cục Thuế xây dựng.

Việc công ty sử dụng phần 
mềm HTKK đã giảm thiếu tối đa 
sai sót trong quá trình kê khai và 
lập tờ khai thuế hàng tháng cho các 
loại thuế Công ty cần nộp đảm bảo 
chính xác, tiết kiệm nhân lực và 
chi phí, thuận lợi cho công tác 
kiểm tra theo dõi của Công ty và 
cơ quan thuế.

Công ty đã tổ chức thực hiện 
đầy đủ hệ thống chứng từ về kế 
toán thuế TNDN như: Chứng từ kế 
toán doanh thu (thu thập hóa đơn 
GTGT, bán hàng, giấy báo có, 
phiếu thu tiền m ặt,...), chứng từ 
các khoản chi phí (hóa đơn GTGT 
đầu vào, giấy báo nợ, phiếu chi,...)

Việc kê khai và tạm nộp thuế 
TNDN được thực hiện đúng quy 
định về cách thức tiến hành cũng 
như thời gian.

Ngoài ra, công ty cứ đến 
khoảng thời gian tháng 9 là đóng 
thuế TNDN tạm tính và kế toán xác 
định số thuế TNDN tạm nộp hàng 
năm, dựa theo kinh nghiệm và phán 
đoán nên khả năng xảy ra chênh 
lệch lớn giữa thực nộp và tạm nộp 
là hoàn toàn có thể xảy ra nếu có 
biến động trong tình hình kinh 
doanh của công ty.

Nhận xét về thuế TNCN và lệ 
phí môn bài

Riêng về kế toán thuế thu nhập 
cá nhân và lệ phí môn bài do tương 
đối đơn giản và không có nhiều 
biến động nên kế toán thực hiện ít 
có sai sót xảy ra.

2. Giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác kế toán thuế tại Công ty

về công tác kế toán và hệ 
thong báo cáo tại Công ty

- Bố trí một nhân viên làm 
chuyên trách về công tác kế toán 
thuế tại Công ty, đảm bảo theo dõi, 
phản ánh thuế trong kỳ và kê khai 
quyết toán thuế cuối năm chính xác 
và nhanh chóng hơn.

- Kế toán trưởng phải thường 
xuyên kiểm ừ a  công việc của kế 
toán viên hoặc định kỳ tổ chức 
kiểm tra chéo chứng từ sổ sách 
giữa các kế toán viên với nhau. 
Điều này sẽ hạn chế các sai sót khi 
kế toán kê khai lên bảng kê hàng 
tháng và cũng có thể hạn chế xảy 
ra sai sót, nhầm lẫn trong tất cả các 
phần hành kế toán của Công ty.

- Luôn đổi mới, tìm biện pháp 
xây dựng quy trình luân chuyển 
chứng từ một cách khoa học và 
trang bị phương tiện kỹ thuật hiện 
đại hơn cho việc lập chứng từ.

- Đơn giản hóa nội dung chứng 
từ, giảm bớt số lượng chứng từ theo 
hướng sử dụng chứng từ liên họp, 
chứng từ nhiều lần, tăng cường 
kiểm tra việc tuân thủ chế độ ghi 
chép ban đầu, làm rõ trách nhiệm 
của từng cá nhân trong từng khâu 
luân chuyển.

- Các kế toán phải sắp xếp, bố trí 
công việc sao cho họp lý, phân công 
trách nhiệm rõ ràng để tránh tình 
trạng dồn công việc vào cuối tháng.

- Hệ thống báo cáo kế toán của 
Công ty không chỉ cho thấy tình 
hình tài chính của Công ty, mà còn 
cho thấy phương hướng để Công ty 
phát triển trong tương lai. Để hệ 
thống báo cáo kế toán có hiệu quả 
hơn nữa, Công ty có thể tăng cường 
sự kết họp giữa kế toán tài chính và 
kế toán quản trị trong cùng một bộ 
máy kế toán của doanh nghiệp. Bộ 
máy kế toán của Công ty nên được

(Xem tiếp trang 90)
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(nếp theo trang 85)

tổ chức thống nhất nhằm dễ phân 
công chuyên môn hóa công việc, 
tạo điều kiện tiết kiệm thời gian và 
chi phí mà không ảnh hưởng đến 
chất lượng thông tin.

về kế toán thuế GTGT
-  Trong khoảng thời gian Chính 

phủ cho phép chuyển đổi hóa đon 
điện tử, thay vì phải bỏ phí giấy, 
mực in,... ữong kho, Công ty nên 
xin sử dụng song song hóa đon 
điện tử và hóa đon giấy, giúp Công 
ty có cơ hội làm quen và sử dụng 
hóa đon điện tử.

- Quản lý, theo dõi, kiểm tra 
chặt chẽ hóa đơn đầu ra, đầu vào 
hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng 
tránh tình trạng thất lạc hoặc làm 
mất hóa đon để có biện pháp xử lý 
kịp thời. Khi bị mất hóa đon, Công

ty phải làm thông báo mất hóa đon 
gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý 
ữong vòng 5 ngày, kể từ ngày mất 
hóa đon.

- Đầu tư  mua m áy phát điện 
để tránh tình trạng m ất điện đột 
xuất làm ảnh hưởng đến hiệu quả 
công việc.

về kế toán thuế TNDN
- Công ty nên xây dụng tỷ lệ thu 

nhập chịu thuế trên doanh thu để 
tính thuế TNDN tạm tính hàng năm 
trên căn cứ doanh thu lợi nhuận năm 
trước. Công việc này sẽ giúp xác 
định số thuế tạm nộp chính xác hon 
không gây ra chênh lệch quá nhiều 
so với số thuế phải nộp cuối năm.

- Cập nhật những thông tư, nghị 
định mới nhất để áp dụng vào công 
ty một cách kịp thời và nhanh 
chóng, hiệu quả.
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về kế toán thuế TNCN và lệ 
phí môn bài

- Kế toán cần nắm rõ các quy 
định của Nhà nước về Luật Thuế 
Thu nhập cá nhân, mức giảm trừ 
gia cảnh,... Ke toán thuế tính thuế 
thu nhập cá nhân, kê khai thuế thu 
nhập cá nhân báo cáo với cơ quan 
thuế theo đứng kỳ kế toán.D
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