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1. Giới thiệu  

Trường hợp hoạch định thuế 
(HĐT) dựa trên cơ sở các sự kiện 
đóng đã được thực hiện trong quá 
khứ thì các nhà nghiên cứu (NNC) 
sẽ bị khống chế trong khuôn khổ 
chỉ có thể cung cấp dịch vụ tuân 
thủ thuế cho khách hàng do số tiền 
thuế đã hình thành và không thể 
thay đổi. Ngược lại, HĐT dựa trên 
cơ sở các sự kiện mở sẽ được thực 
hiện trong tương lai thì các NNC 
được thuê để nghiên cứu các giao 
dịch trong tương lai của các thực 
thể kinh doanh. Trong trường hợp 
này, các NNC không chỉ có thể xác 
định số tiền thuế phải nộp trong 
tương lai mà còn có thể gợi ý các 
phương pháp để mang lại một kết 

quả có lợi hơn nhằm tối ưu hóa số 
thuế phải nộp và đồng thời tối đa 
hóa giá trị dòng tiền của một thực 
thể kinh doanh. HĐT theo các sự 
kiện mở chính là việc HĐT có thể 
mang lại giá trị đáng kể cho các 
khách hàng muốn tối đa giá trị 
sau thuế của các giao dịch. Việc 
HĐT theo hướng này cần có một 
phương pháp nhằm kết hợp hài 
hòa giữa quy trình nghiên cứu thuế 
(NCT) và việc HĐT. Phương pháp 
này đòi hỏi sự chia sẻ giữa mô hình 
nghiên cứu lý thuyết tài chính và 
nghiên cứu luật thuế căn cứ theo 
các sự kiện mở chứ không đi theo 
định hướng tuân thủ luật thuế. Việc 
vận dụng từng bước của quy trình 
NCT vào việc HĐT giúp cho NNC 
và các thực thể kinh doanh đánh 

giá chính xác các nhân tố liên quan 
trong việc hoạch định thuế hiệu 
quả. Nghiên cứu sẽ tập trung vào 
nội dung làm nổi bật và vận dụng 
từng bước của quy trình NCT vào 
tình huống hoạch định thuế cụ thể 
dựa trên cơ sở phân tích tài liệu, 
phỏng vấn chuyên sâu và quan sát 
tại thực thể kinh doanh.

2. Cơ sở lý thuyết 

NCT được định nghĩa là một 
quy trình giải quyết các vướng 
mắc liên quan đến thuế bằng cách 
áp dụng luật thuế cho từng phần 
riêng biệt của các sự kiện. Nói cách 
khác, NCT được định nghĩa là một 
quy trình của việc xác định các kết 
quả về thuế có khả năng xảy ra 
nhất của một tiến trình hành động 
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cho việc hoạch định thuế.
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được đảm nhận bởi một cá nhân hoặc một tổ chức. 
Nhiều nhà khoa học đã xây dựng quy trình NCT bằng 
phương pháp nghiên cứu khoa học định tính. Barbara 
H. Karlin vào năm 2004 đã xuất bản tác phẩm NCT. 
Tác phẩm này đã thể hiện qy trình nghiên cứu thuế 
bao gồm 06 bước: Xác minh sự kiện – Nhận định 
các vấn đề - Xác định thẩm quyền phù hợp – Đánh 
giá các thẩm quyền – Phân tích các sự kiện theo từng 
thẩm quyền phù hợp – Truyền đạt các kết luận và gợi 
ý cho khách hàng. Quy trình NCT của Barbara H. 
Karlin được thể hiện theo Hình 1.  

Trong quy trình NCT này, Barbara H. Karlin đặc 
biệt tập trung vào bước 5 nhằm phân tích tất cả các 
sự kiện phát sinh sau khi thực hiện các bước 1, 2, 3 
và theo từng thẩm quyền phù hợp. Kế đến William 
A. Raabe từ năm 2005 đã phát hành tác phẩm NCT 
Liên bang và không ngừng tái bảng tác phẩm này 
đến năm 2015. NCT Liên bang đã thể hiện quy trình 
NCT được thực hiện qua 06 bước. Được thể hiện 
theo Hình 2.

Như vậy William A. Raabe đã chia quy trình NCT 
thành 06 bước: Xác minh sự kiện - Nhận định các 
vấn đề

- Xác định thẩm quyền - Đánh giá các thẩm quyền 
- Triển khai kết luận và gợi ý – Truyền đạt các gợi ý. 
Xác minh sự kiện được thực hiện đầu tiên. Tuy nhiên, 
khi thực hiện các bước 2, 3, 4 có thể phát sinh thêm 
các sự kiện bổ sung mà NNC đã bỏ sót khi thực hiện 
bước 1. Điều này sẽ khiến cho NNC phải quay trở lại 
để bổ sung các sự kiện cần thiết trong bước 1 của quy 

trình NCT. Quy trình NCT này cũng có sự tương đồng 
với nội dung được thực hiện trong bước 5 của quy trình 
NCT của Barbara H. Karlin. Điều cần nhận xét là các 
quy trình NCT này chỉ tập trung vào mô hình NCT chứ 
các tác giả này hoàn toàn chưa đề cập đến phương pháp 
vận dụng quy trình NCT này vào việc HĐT. 

Bản chất của việc hoạch định thuế là quá trình tìm 
kiếm các gợi ý về thuế khác nhau để xác định khi nào, 
như thế nào và liệu có nên thực hiện một số giao dịch 
để đạt được thuế tối ưu nhất. Hay nói cách khác, hoạch 
định  thuế là việc chúng ta sắp xếp những chuyện liên 
quan đến thuế của chúng ta để mang lại cho chúng ta 
những lợi thế nhất về thuế. Việc hoạch định thuế phù 
hợp với luật pháp khi thực hiện việc này trong phạm 
vi ngôn từ và ý nghĩa của luật pháp (Sally M. Jones, 
1989). Giáo sư danh dự tiến sĩ Sally M. Jones đã đưa 
ra vấn đề HĐT vào năm 1989. Tuy nhiên, việc HĐT 
lúc này chỉ được thực hiện độc lập chưa có sự kết hợp 
với quy trình NCT. Trong năm 2011, bà cùng với PGS.
Shelley Rhoades – Catanach đã đưa quy trình NCT 
gồm có 6 bước: Thu thập sự kiện; Nhận định các vấn 
đề; Xác định thẩm quyền; Phân tích thẩm quyền; Lập 
lại từ bước 1 đến bước 5; Truyền đạt các kết luận. Quy 
trình NCT thuế này cũng có nhiều điểm tương đồng với 
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quy trình NCT của các tác giả trước đây. Tuy nhiên, 02 
tác giả này đã đưa ra được phương pháp vận dụng quy 
trình NCT vào việc HĐT. Việc vận dụng quy trình NCT 
trong HĐT là một phương pháp mới trong việc HĐT. 
Chính vì vậy bài viết đã lựa chọn khung lý thuyết về 
NCT của tác giả Sally M. Jones và Shelley Rhoades – 
Catanach theo phương pháp nghiên cứu khoa học định 
tính làm khung lý thuyết cho bài viết này.

Bước 1: Thu thập sự kiện 
Trước khi phân tích kết quả thuế của một giao dịch, 

NNC cần phải hiểu sâu về bản thân giao dịch đó. Họ 
cần phải thảo luận với khách hàng một cách chi tiết về 
giao dịch được đề nghị nghiên cứu để xác định một cách 
chính xác động cơ của khách hàng. NNC cần đưa ra các 
câu hỏi cụ thể như: mục tiêu kinh tế của khách hàng 
là gì? Khách hàng đã hiểu gì về các kết quả mà khách 
hàng đang mong muốn? Khách hàng đã nhận biết các 
rủi ro nào sẽ liên quan đến kết quả mà họ muốn?. Bằng 
cách đặt những câu hỏi loại này, chính bản thân NNC 
sẽ làm quen với các đặc điểm không chịu thuế của giao 
dịch trước khi cân nhắc bất cứ các gợi ý thuế nào. Họ 
cần phải khai thác tất cả các sự kiện liên quan đến giao 
dịch của khách hàng theo một tóm tắt ban đầu bằng các 
câu hỏi đại loại như “Ai, khi nào, ở đâu, tại sao, và như 
thế nào”. Tuy nhiên, NNC cũng không nên cho rằng 
tóm tắt ban đầu này là thật sự chính xác, hoàn chỉnh và 
khách quan. Điều này xuất phát từ 02 lý do. Thứ nhất, 
tính chất chủ quan của các thực thể kinh doanh khi trả 
lời các câu hỏi cho NNC sẽ làm giảm đi tính chính xác, 

hoàn chỉnh và khách quan của câu trả lời. Có thể 
khách hàng đã không xác định tất cả các sự kiện mà 
nhà nghiên cứu cần hoặc khách hàng đã không chú 
ý đến ý nghĩa của các sự kiện đáng tin cậy và đã bỏ 
qua chúng. Thứ hai, trình độ và nhận thức của thực 
thể kinh doanh đối với các quy định của pháp luật 
cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thu được 
của NNC. Nếu khách hàng có một số kiến thức về 
luật thuế thì nhà nghiên cứu có thể đặt các câu hỏi và 
án chừng những kiến thức về luật thuế. Trái lại, nếu 
khách hàng là người không có kinh nghiệm trong các 
vấn đề về thuế thì nhà nghiên cứu chỉ nên hỏi những 
câu hỏi mà khách hàng có thể trả lời và không liên 
quan đến luật thuế. Do đó, việc lựa chọn đối tượng 
phù hợp cho việc thu thập sự kiện cũng là vấn đề mà 
NNC cần phải tập trung. 

Bước 2: Nhận định các vấn đề
NNC phải nhận định vấn đề tổng quan hoặc các 

vấn đề về thuế của giao dịch được yêu cầu NCT. 
Khả năng nhận định các vấn đề là sự kết hợp nhuần 
nhuyễn giữa kiến thức chuyên môn được đào tạo 
qua trường lớp và kinh nghiệm nghề nghiệp qua quá 
trình làm việc thực tế. Việc đưa ra các định nghĩa về 
các vấn đề của giao dịch sẽ giúp NNC trình bày có 
hệ thống của các câu hỏi NCT. NNC cần phải hết sức 
sâu sắc trong việc trình bày có hệ thống các câu hỏi. 
NNC thuế nên trình bày có hệ thống các câu hỏi theo 
hướng càng rõ ràng càng tốt. Câu hỏi rõ ràng được 
công bố tỉ mỉ và cung cấp các hệ số rõ ràng để duy trì 
tính lô gíc giữa các bước trong quy trình nghiên cứu. 
Trái lại, câu hỏi không rõ ràng hoặc mơ hồ hoặc vượt 
quá mức trong phạm vi thu thập sự kiện sẽ cung cấp 
các hệ số không đầy đủ và gây lãng phí thời gian và 
nỗ lực của NNC. Trong hệ thống thuế phức tạp của 
chúng ta hiện nay, việc trả lời một câu hỏi thường lệ 
thuộc vào việc trả lời cho một hoặc nhiều hơn các 
câu hỏi cơ bản. Những NNC hiểu về thứ bậc của các 
câu hỏi, họ có thể gửi đi từng câu hỏi theo trình tự 
đúng đắn và quản lý việc NCT của họ với hiệu quả 
tối đa.

Bước 3: Xác định thẩm quyền liên quan
Ở bước 3 trong quy trình nghiên cứu thuế thì nhà 

nghiên cứu hướng đến thư viện thuế. NNC có trách 
nhiệm cần phải xác định được các thẩm quyền sẽ 
cung cấp các câu trả lời cho các câu hỏi được đặt ra. 
Để thực hiện điều này nhà nghiên cứu sẽ tập trung 
khai thác các nguồn thông tin từ hệ thống các thư 
viện, đặc biệt là hệ thống thư viện điện tử. Tốc độ 
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truy cứu qua các thư việc điện tử 
giúp họ tiết kiệm đáng kể thời gian 
và công sức tra cứu. Bên cạnh đó, 
họ có thể truy cập vào các cơ quan 
thẩm quyền và liên kết giữ các 
thẩm quyền. Một lợi ích thứ hai là 
việc lấy những dữ liệu điện tử mà 
với chúng có thể được cập nhật để 
áp dụng vào công việc NCT đang 
tiến hành. Một lợi ích thứ ba đó là 
một thư viện điện tử xách tay. Một 
NNC với một máy tính xách tay 
có thể thâm nhập thư viện vào bất 
cứ lúc nào và từ bất cứ vị trí nào. 
Bất chấp liệu việc NNC thuế đang 
làm việc trong một thư viện truyền 
thống hay một thư viện điện tử thì 
họ phải hiểu về nội dung và kết cấu 
của các tài liệu tham khảo trong thư 
viện đó. NNC phải biết xác định 
tài liệu tham khảo liên quan đến 
vấn đề đang có như thế nào. Nhà 
nghiên cứu phải phân biệt giữa hai 
khái niệm chính của các tài liệu 
tham khảo: Các thẩm quyền sơ cấp 
và các thẩm quyền thứ cấp. Thẩm 
quyền sơ cấp được yêu cầu hỗ trợ 
đầy đủ các kết luận về thuế và các 
khuyến cáo, chúng được viết chi 
tiết theo ngôn từ của luật và theo 
ngôn ngữ chuyên môn nên thường 
khó hiểu và khó làm sáng tỏ. Trong 
khi đó, thẩm quyền thứ cấp là các 
giáo trình, các quy ước, các tập san 
chuyên nghiệp và các dịch vụ thuế 
thương mại, chúng nổ lực để giải 
thích và làm sáng tỏ luật thuế.

Bước 4: Phân tích thẩm 
quyền

Khi một NNC đã có được các 
tài liệu cần thiết trên giấy hoặc trên 
màn hình của máy tính xách tay 
thì họ phải có khả năng làm sáng 
tỏ và đánh giá các thẩm quyền này. 
Trong một số trường hợp, cơ quan 
thẩm quyền sẽ đưa ra câu trả lời 
mập mờ. Một số trường hợp khác, 
cơ quan thẩm quyền lại có câu trả 

lời nước đôi. Hoặc có trường hợp 
các cơ quan thẩm quyền khác nhau 
sẽ cung cấp câu trả lời mâu thuẫn 
lẫn nhau. Trong các trường hợp 
này, nhà nghiên cứu phải đưa phán 
quyết của họ để hướng đến việc 
phân tích thẩm quyền và trả lời câu 
hỏi. NNC nên quyết định khi thẩm 
quyền đòi hỏi họ thực hiện một 
phán quyết theo sự kiện hoặc một 
phán quyết theo suy luận. Khi thực 
hiện một phán quyết căn cứ theo 
sự kiện thì NNC sẽ so sánh thẩm 
quyền với một sự kiện đã có sẵn. 
Giả định rằng sự kiện là hoàn chỉnh 
và chính xác thì nhà nghiên cứu có 
thể cung cấp câu trả lời cuối cùng 
cho câu trả lời nghiên cứu.

Ngoài ra, NNC cũng được yêu 
cầu thực hiện các phán quyết suy 
luận khi thẩm quyền có liên quan 
đến một kết luận được suy luận ra 
từ một nhóm các sự kiện khác chứ 
không phải là chính sự kiện này. 
Theo định nghĩa, các kết luận này 
thường mang tính chủ quan; mỗi 
người quan sát khác nhau sẽ rút ra 
một kết luận khác nhau từ một sự 
kiện giống nhau. Một NNC phải 
rút ra kết luận để hoàn tất một dự 
án NCT, có thể họ không bao giờ 
chắc chắn rằng kết luận như vậy sẽ 
không bị cơ quan thuế bác bỏ. Do 
vậy, NNC sẽ không bao giờ đưa ra 
câu trả lời tuyệt đối cho một câu 
hỏi yêu cầu phán quyết suy luận. 

Bước 5: Lập lại từ bước 1 đến 
hết bước 4

Khi thực hiện xong từ bước 1 
đến bước 4, sẽ có nhiều trường hợp 
NNC có thể phát hiện rằng họ chưa 
chắc chắn với tất cả các sự kiện 
cần thiết để hoàn tất việc phân tích 
giao dịch của khách hàng. Trong 
trường hợp như vậy, NNC phải 
lập lại bước 1 bằng cách thu thập 
thêm các thông tin bổ sung và các 
câu hỏi mà họ phải sử dụng. NNC 

sẽ phải lặp lại từ bước 1 đến bước 
4 nhiều lần trước khi hài lòng với 
việc phân tích.

Bước 6: Truyền đạt các kết 
luận:

Bước cuối cùng này NNC cần 
phải xác định được câu trả lời chính 
xác, hữu ích và hoàn chỉnh cho các 
câu hỏi nghiên cứu liên quan đến 
tình huống của khách hàng yêu 
cầu. Việc này chỉ được kết thúc 
cho đến khi họ đưa ra được các tài 
liệu chứng minh công việc của họ 
bằng cách lập một bảng tổng kết. 
Bảng tổng kết này thường xuyên 
thực hiện dưới hình thức bảng ghi 
nhớ bao gồm: (1) Báo cáo của các 
sự kiện thích hợp; (2) Phân tích các 
thẩm quyền; (3) Giải thích của các 
kết luận; và (4) Bất cứ lời khuyên 
chi tiết nào được đưa ra cho khách 
hàng như một phần của việc cam 
kết của NNC. 

Bài viết này dựa trên mô 
hình nghiên cứu định tính và các 
phương pháp tiếp cận nghiên cứu 
tình huống sẽ được sử dụng. Dữ 
liệu thu thập từ các tài liệu chính 
thức và các cuộc phỏng vấn chuyên 
sâu trực tiếp với doanh nghiệp liên 
quan đến việc HĐT.
3. Vận dụng quy trình nghiên 
cứu thuế trong việc hoạch định 
thuế 

Bước 1: Thu thập sự kiện
Tình huống là công ty TNHH 

một thành viên Lê Anh đã thuê 
chuyên gia xác định các kết quả 
về thuế của giao dịch: “Công ty Lê 
Anh sẽ vay nợ của ông Lê Nam và 
bà Lê Anh sẽ tặng cho ông Lê Nam 
01 căn nhà. Công ty Lê Anh cung 
cấp các sự kiện dưới đây trong bản 
tóm tắt ban đầu của giao dịch”.

Công ty Lê Anh được cấp giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh 
ngày 15/01/2011, vốn điều lệ 
bằng tiền mặt 10 tỷ đồng. Ngày 
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15/01/2011 thành viên đã góp vốn 
điều lệ 2 tỷ đồng. Bà Lê Anh là 
chủ công ty và giữ chức danh giám 
đốc.

Công ty Lê Anh dự tính sẽ 
mua 10 căn hộ 20 tỷ đồng của 
công ty Hoàng Nguyên vào 
ngày23/02/2012 và sẽ ký hợp đồng 
công chứng vay nợ của ông Lê Nam 
20 tỷ đồng vào ngày  23/02/2012 
để thanh toán tiền mua 10 căn hộ 
này, thời hạn vay nợ 01 năm, lãi 
suất 10%/năm.

Bà Lê Anh dự tính sẽ tặng ông 
Lê Nam 01 căn nhà trị giá 20 tỷ 
đồng vào ngày 23/02/2012. Căn 
nhà này đã có giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà và quyền sử 
dụng đất do bà Lê Anh đứng tên.

Bà Lê Anh và ông Lê Nam là 
hai chị em ruột.

Dựa trên cơ sở của bản tóm tắt 
ban đầu này, nhà HĐT trước tiên 
có thể xác nhận kết quả thuế của 
các giao dịch trên lệ thuộc vào ba 
vấn đề: “góp đủ vốn điều lệ”,  “lãi 
đi vay vượt mức”, “các bên có mối 
liên hệ mật thiết”. Bạn cũng biết 
rằng kết quả thuế của việc tặng 
một căn nhà thuộc quyền sở hữu 
nhà và quyền sử dụng đất của công 
ty hay của một cá nhân là hoàn 
toàn không giống nhau. Do bà Lê 
Anh không có kiến thức về thuế, 
nhà HĐT không thể hỏi bà các câu 
hỏi mang tính chuyên môn về thuế. 
Nhà HĐT quyết định đặt các câu 
hỏi sau.

Từ 15/01/2011 đến nay công ty 
Lê Anh có góp vốn điều lệ thêm 
hay không? Số tiền là bao nhiêu 
nếu có? 

Ngoài ông Lê Nam thì từ 
15/01/2011 đến 23/02/2012 công 
ty Lê Anh có vay nợ của bất cứ chủ 
nợ nào khác không? Số tiền là bao 
nhiêu nếu có? 

Ông Lê Nam đã cho công ty Lê 

Anh vay lần nào chưa? Số tiền là 
bao nhiêu?

Bà Lê Anh được cấp Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà & 
quyền sử dụng đất của căn nhà vào 
ngày nào?

Bà Lê Anh độc thân hay đã có 
gia đình trước và sau khi mua căn 
nhà này? 

Căn nhà được tặng có đính kèm 
theo văn bản cấn trừ nợ nào với 
ông Lê Nam hay không?

Bà Lê Anh đã hồi đáp các câu 
hỏi trên như sau:

Cung cấp các giấy tờ bản sao và 
bản chính để đối chiếu bao gồm: 
Điều Lệ Công Ty; Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh; Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà & 
quyền sử dụng đất.

Từ 15/01/2011 đến nay công 
ty Lê Anh chỉ mới góp vốn điều lệ 
một lần duy nhất 2 tỷ đồng.

Từ 15/01/2011 đến nay công ty 
Lê Anh có vay nợ của ngân hàng 
Eximbank số tiền 2 tỷ đồng vào 
ngày 05/04/2011. 

Ông Lê Nam cho công ty Lê 
Anh vay lần đầu tiên.

Căn nhà của bà Lê Anh được 
cấp Giấy chứng nhận quyền sở 
hữu nhà & quyền sử dụng đất ngày 
02/05/2009.

Trước ngày 02/05/2009 bà Lê 
Anh độc thân. Ngày 20/10/2010 bà 
kết hôn với ông Hồ Tỉnh. 

Căn nhà được tặng không đính 
kèm một văn bản cấn trừ nợ nào 
với ông Lê Nam.

Bước 2: Nhận định các vấn 
đề 

Nhà HĐT kết luận rằng giao 
dịch của công ty Lê Anh liên quan 
đến các vấn đề về thuế cơ bản như: 
việc vay nợ phát sinh chi phí trả lãi 
vay và công ty Lê Anh sẽ được tính 
vào chi phí được trừ khi tính thuế 
hay không? việc bà Lê Anh tặng 

căn nhà cho người em ruột có được 
miễn thuế thu nhập cá nhân hay 
không? Vấn đề này gợi ý các câu 
hỏi nghiên cứu mà bạn quyết định 
gửi đi theo trật tự sau đây:    

Công ty Lê Anh đã trả nợ vay 
cho ngân hàng Eximbank hay 
chưa? Khi nào?

Căn nhà này bà Lê Anh có gộp 
vào tài sản chung với chồng bà 
không?

Bà Lê Anh có giấy tờ nào để 
chứng minh mối quan hệ chị em 
ruột với ông Lê Nam không?

Bước 3: Xác định thẩm quyền
Nhà HĐT phải truy cập các 

thẩm quyền sơ cấp qua các dịch vụ 
cung cấp văn bản pháp luật toàn 
phần trên Internet. Họ nhận thấy 
qua các câu hỏi ở bước 2, chúng ta 
có thể tìm kiếm thẩm quyền sơ cấp 
liên quan đến “lãi tiền vay” trong 
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; 
“tài sản chung, riêng” trong Luật 
hôn nhân gia đình; “biếu tặng căn 
nhà” trong Luật Thuế thu nhập cá 
nhân. Ngoài ra, nhà HĐT cũng có 
thể truy cập các văn bản pháp quy 
thấp hơn như nghị định, thông tư 
và cả các văn bản hướng dẫn liên 
quan khác làm cơ sở để xác định 
và tìm kiếm các thẩm quyền sơ cấp 
nói trên. 

Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 
03/06/2008, Chương II, Điều 09 
và Luật sửa đổi bổ sung một số 
điều của Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 
19 tháng 6 năm 2013. Khi kiểm 
tra Điều 9, bạn đã xác nhận rằng 
các mục 2 “Các khoản chi không 
được trừ khi xác định thu nhập chịu 
thuế”, bao gồm:
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e) Phần chi trả lãi tiền vay vốn 
sản xuất, kinh doanh của đối tượng 
không phải là tổ chức tín dụng hoặc 
tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức 
lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà 
nước VN công bố tại thời điểm 
vay; 

k) Phần chi trả lãi tiền vay vốn 
tương ứng với phần vốn điều lệ còn 
thiếu.

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/
QH11 ngày 29/11/2005, Mục II, 
Điều 63 “Công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên” liên quan đến 
vốn góp, bao gồm:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên là doanh nghiệp do 
một tổ chức hoặc một cá nhân làm 
chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở 
hữu công ty); chủ sở hữu công ty 
chịu trách nhiệm về các khoản nợ 
và nghĩa vụ tài sản khác của công 
ty trong phạm vi số vốn điều lệ của 
công ty.

Luật Hôn nhân và gia đình số 
22/2000/QH10 ngày 09/06/2000 
Chương II, Điều 32 “Tài sản 
riêng của vợ, chồng”, bao gồm:

1. Vợ, chồng có quyền có tài 
sản riêng.

Tài sản riêng của vợ, chồng 
gồm tài sản mà mỗi người có 
trước khi kết hôn; tài sản được 
thừa kế riêng, được tặng cho 
riêng trong thời kỳ hôn nhân; đồ 
dùng, tư trang cá nhân. 

2. Vợ, chồng có quyền nhập 
hoặc không nhập tài sản riêng vào 
khối tài sản chung.

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 
04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 
Chương 1, Điều 4 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/
QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 
về vấn đề “Thu nhập được miễn 
thuế” như sau:

4. Thu nhập từ chuyển nhượng 

bất động sản giữa: vợ với chồng; 
cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, 
mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, 
mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ 
vợ với con rể; ông nội, bà nội với 
cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với 
cháu ngoại; anh chị em ruột với 
nhau. 

Bước 4: Phân tích thẩm 
quyền

Sau khi xác định các thẩm 
quyền liên quan, cụ thể đều là các 
thẩm quyền sơ cấp chứ không phải 
các thẩm quyền thứ cấp. Nhà HĐT 
cần phân tích các thẩm quyền đang 
có. 

Trước tiên, nhà HĐT phải chắc 
chắn đây là mối quan hệ vay mượn 
của cá nhân nên lãi vay được trừ 
khi tính thu nhập chịu thuế sẽ bị 
khống chế không được vượt quá 
150% lãi suất cơ bản do ngân hàng 
nhà nước công bố. Tuy nhiên, nhà 
HĐT chưa chắc chắn rằng công ty 
Lê Anh sẽ có chứng từ hợp pháp 
chứng minh khoản trả lãi vay cho 
ông Lê Nam. 

Công ty Lê Anh chưa góp đủ 
vốn điều lệ (chỉ mới góp 2 tỷ đồng 
so với vốn điều lệ 10 tỷ đồng) nên 
một phần số tiền vay trong số 20 
tỷ đồng tiền vay sẽ được xem là 
khoản vay để góp vốn điều lệ và 
mục đích vay tiền là để mua căn 
hộ chứ không phải góp vốn đầu 
tư vào doanh nghiệp khác. Vì vậy, 
khoản tiền lãi vay tương ứng phần 
vốn điều lệ chưa góp đủ này sẽ 
không được trừ khi tính thuế thu 
nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhà 
HĐT chưa chắc chắn được rằng số 
tiền vay để góp đủ vốn điều lệ này 
sẽ là 8 tỷ đồng hay ít hơn vì công 
ty Lê Anh có vay của ngân hàng 
Eximbank 2 tỷ đồng và không biết 
công ty Lê Anh đã trả hay chưa?. 

Công ty Lê Anh có vốn điều lệ 
bằng tiền mặt nên căn nhà là tài sản 

riêng của bà Lê Anh. Việc tặng căn 
nhà cho ông Lê Nam là quan hệ 
biếu tặng bị chi phối bởi Luật thuế 
Thu nhập cá nhân. 

Bà Lê Anh có căn nhà trước khi 
kết hôn nên đây là tài sản riêng của 
bà Lê Anh. Tuy nhiên, bạn chưa 
chắc chắn rằng từ ngày kết hôn cho 
đến ngày tặng căn nhà bà Lê Anh 
có gộp vào tài sản chung của hai 
vợ chồng bà hay không? Nếu có thì 
việc tặng căn nhà phải có sự đồng 
ý của chồng bà và ông Hồ Tỉnh và 
ông Lê Nam không phải là hai anh 
em ruột. Do đó, 50% giá trị căn nhà 
này sẽ không được miễn thuế thu 
nhập cá nhân. Việc miễn thuế còn 
phụ thuộc vào việc vào thời điểm 
tặng căn nhà thì bà Lê Anh và ông 
Hồ Tỉnh có là chủ sở hữu căn nhà 
nào khác nữa hay không.

Bước 5: Lập lại từ bước 1 đến 
bước 4

Các thẩm quyền sơ cấp đã được 
xác định và phân tích rõ ràng theo 
các tình huống giao dịch. Tuy 
nhiên, nhà HĐT sẽ thấy còn một số 
sự kiện chưa được chắc chắn. Họ 
phải đặt thêm một số câu hỏi cho 
bà Lê Anh như sau: 

Công ty Lê Anh sẽ có chứng từ 
chi trả lãi vay cho ông Lê Nam hay 
không? Công ty Lê Anh sẽ khấu 
trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của 
ông Lê Nam hay không?

Công ty Lê Anh đã trả nợ cho 
ngân hàng Eximbank hay chưa? 
Nếu có thì khi nào?

Từ ngày kết hôn cho đến ngày 
tặng căn nhà cho ông Lê Nam, 
bà Lê Anh có gộp căn nhà vào tài 
sản chung của bà và chồng bà hay 
không?

Từ ngày kết hôn với ông Hồ 
Tỉnh cho đến ngày cho căn nhà 
này bà Lê Anh có ly hôn với ông 
Hồ Tỉnh hay không? Nếu có thì 
có kết hôn với người khác hoặc 
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tái hôn với ông Hồ Tỉnh hay 
không?  

Đến ngày cho ông Lê Nam căn 
nhà này thì bà Lê Anh có còn là 
chủ sở hữu căn nhà nào khác nữa 
không?

Bà Lê Anh có giấy tờ chứng 
minh mối quan hệ chị em ruột với 
ông Lê Nam hay không?

Họ đã nhận được câu trả lời như 
sau:

Công ty Lê Anh sẽ có chứng từ 
trả lãi tiền vay cho ông Lê Nam và 
sẽ khấu trừ và nộp đầy đủ tiền thuế 
thu nhập cá nhân trước khi chi trả 
tiền lãi vay cho ông.

Công ty đã trả tiền vay 2 tỷ 
của ngân hàng Eximbank ngày 
25/05/2011.

Từ ngày kết hôn cho đến ngày 
tặng căn nhà này cho ông Lê Nam 
bà Lê Anh vẫn giữ căn nhà làm tài 
sản riêng.

Bà Lê Anh cho đến ngày tặng 
căn nhà này chưa ly hôn với ông 
Hồ Tỉnh. 

Bà Lê Anh chỉ có 01 căn nhà 
duy nhất cho đế thời điểm tặng căn 
nhà này cho ông Lê Nam. 

Bà Lê Anh và ông Lê Nam có 
giấy khai sinh bản chính chứng 
minh là hai chị em ruột.

Với những dữ liệu bổ sung này, 
bạn có thể hoàn tất việc phân tích 
của bạn như sau:

Mục e: Như vậy hoạt động vay 
mượn của ông Lê Nam thì khoản 
tiền chi trả lãi vay này được tính 
vào chi phí được trừ khi tính thuế 
thu nhập doanh nghiệp của công ty 
Lê Anh theo mức khống chế. 

Mục k: Tiền vay 2 tỷ của ngân 
hàng Eximbank công ty Lê Anh 
đã trả cho ngân hàng Eximbank 
trước thời điểm vay nợ của ông Lê 
Nam. Điều này cho thấy với mức 
vốn điều lệ 10 tỷ đồng, công ty Lê 
Anh chỉ mới góp vốn 2 tỷ đồng nên 

phần tiền vay 20 tỷ đồng được xem 
như: vay 8 tỷ để góp vốn điều lệ 
và vay 12 tỷ để mua căn hộ. Tiền 
lãi của 8 tỷ tiền vay này sẽ không 
được tính vào chi phí được trừ khi 
tính thuế thu nhập doanh nghiệp 
theo Mục l, Chương 2 đã xác định 
ở bước 3. 

Mục 1: Bà Lê Anh đã không 
gộp căn nhà này vào tài sản chung 
với chồng bà và bà chưa ly hôn với 
ông Hồ Tỉnh. Do đó, kết luận căn 
nhà vẫn là tài sản riêng của bà Lê 
Anh cho đến ngày tặng cho ông Lê 
Nam. 

Mục 4: Vào thời điểm tặng căn 
nhà này bà Lê Anh chỉ là chủ sở 
hữu 01 căn nhà duy nhất này và 
bà Lê Anh và ông Lê Nam là hai 
chị em ruột nên việc biếu tặng căn 
nhà này được miễn thuế thu nhập 
cá nhân. 

Bước 6: Truyền đạt các kết 
luận

31/12/2014
Bảng ghi nhớ hồ sơ thuế
Từ: Công ty tư vấn thuế 
Chủ đề: Công ty TNHH một 

thành viên Lê Anh 
 Các kết luận nghiên cứu cam 

kết
Tổng kết của các sự kiện
Luật và việc phân tích 
Công ty TNHH Lê Anh vốn 

điều lệ 10 tỷ đồng. Công ty Lê Anh 
vay nợ 20 tỷ đồng của ông Lê Nam 
em ruột của bà Lê Anh. Bà Lê Anh 
chủ của công ty Lê Anh tặng căn 
nhà 20 tỷ đồng cho ông Lê Nam. 

Mục g, l Điều 9, Chương II – 
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 
số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 
và Mục e, k Điều 9, Chương II – 
Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật 
Thuế thu nhập doanh nghiệp số 
32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 
năm 2013 xác nhận khoản tiền trả 
lãi vay. Mục 1, 2 Điều 63 – Luật 

Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 
ngày 29/11/2005 xác định liệu việc 
góp vốn điều lệ chưa đủ có làm ảnh 
hưởng đến mục đích sử dụng vốn 
vay hay không?. Mục 1, 2 Điều 
32 – Luật Hôn nhân và gia đình số 
22/2000/QH10 ngày 09/06/2000 
và Mục 4, Chương 1 - Luật Thuế 
thu nhập cá nhân số 04/2007/
QH ngày 21/11/2007 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/
QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 
xác định căn nhà là tài sản riêng và 
tặng nhà cho em ruột.

Các kết luận
Do 8 tỷ tiền vay xem là để góp 

đủ vốn điều lệ của công ty nên tiền 
lãi của phần tiền vay 8 tỷ này công 
ty Lê Anh không được tính chi phí 
được trừ và tiền lãi vay của phần lãi 
tiền vay 12 tỷ được tính vào chi phí 
được trừ theo mức lãi suất 10%/
năm. Căn nhà 20 tỷ là tài sản riêng 
của bà Lê Anh. Bà tặng căn nhà 
này cho ông em ruột Lê Nam nên 
được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Nhà HĐT cũng sẽ viết bức thư 
sau đây cho bà Lê Anh 

31/12/2014
Gửi bà Lê Anh.
Trước khi tuyên bố các kết luận 

của tôi, tôi muốn tổng kết các sự 
kiện. Công ty TNHH Lê Anh với 
mức vốn điều lệ bằng tiền mặt 10 tỷ 
đồng. Do vốn bằng tiền mặt nên căn 
nhà trị giá 20 tỷ sẽ là tài sản của bà 
chứ không phải là tài sản của công 
ty Lê Anh. Công ty Lê Anh chỉ mới 
góp vốn lần duy nhất một lần là 2 
tỷ đồng nên chưa đủ với vốn điều lệ 
là 10 tỷ đồng (còn thiếu 8 tỷ đồng). 
Bên cạnh đó, công ty Lê Anh có vay 
nợ ngân hàng Eximbank số tiền là 
2 tỷ đồng nhưng đã trả toàn bộ tiền 
vay này trước khi thực hiện vay nợ 
20 tỷ đồng của ông Lê Nam. Chính 
vì vậy số tiền vay sẽ nợ của ông Lê 



Số 24 (34) - Tháng 09-10/2015    PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP  

                                                Nghiên Cứu & Trao Đổi

75

Nam 20 tỷ đồng sẽ được chia làm 
hai mục đích vay nợ khác nhau: 8 
tỷ đồng tiền vay nợ để góp đủ vốn 
điều lệ và 12 tỷ đồng là vay nợ để 
mua căn hộ. Như vậy, tiền lãi vay 
trả cho 8 tỷ đồng vay để góp phần 
vốn điều lệ còn thiếu sẽ không được 
tính vào chi phí được trừ. Trong khi 
đó, phần tiền lãi vay trả cho 12 tỷ 
đồng vay để mua căn hộ lại được 
tính vào chi phí được trừ khi tính 
thuế thu nhập doanh nghiệp của 
công ty Lê Anh. Do công ty Lê 
Anh sẽ có chứng từ hợp pháp khi 
trả lãi vay và đã khấu trừ tiền thuế 
thu nhập cá nhân của ông Lê Nam 
nên tiền lãi vay 12 tỷ này được 
tính vào chi phí được trừ. Mức lãi 
vay là 10%/năm thấp hơn 150% 
mức lãi suất cơ bản năm 2012 
(150%x9%=13,5%) nên được tính 
theo mức lãi suất đi vay 10%/năm 
cho 12 tỷ đồng tiền vay. 

Căn nhà là tài sản riêng của 
bà có trước khi kết hôn với ông 
Hồ Tỉnh. Sau khi kết hôn cho đến 
khi tặng căn nhà này cho ông Lê 
Nam, bà vẫn giữ căn nhà này làm 
tài sản riêng của bà. Hơn nữa, vốn 
điều lệ của công ty Lê Anh là vốn 
góp bằng tiền mặt nên căn nhà này 
là tài sản riêng của bà chứ không 
phải là tài sản của công ty Lê Anh 
và không phải là tài sản chung của 
hai vợ chồng bà. Bà hoàn toàn có 
quyền tặng căn nhà này cho ông 
Lê Nam mà không cần đến sự đồng 
ý của công ty Lê Anh hay ông Hồ 
Tỉnh. Ông Lê Nam  là em ruột của 
bà và bà tặng căn nhà này chỉ 
riêng cho một mình ông Lê Nam 
nên bà được miễn thuế thu nhập cá 
nhân. Việc tặng căn nhà này không 
kèm theo bất cứ một giấy tờ pháp 
lý nào chứng minh rằng bà sẽ cấn 
trừ công nợ với ông Lê Nam. Do 
đó, việc này xem như trường hợp 
cá nhân bà biếu tặng căn nhà này 

chứ không phải là hành động cấn 
trừ công nợ giữa công ty Lê Anh và 
ông Lê Nam.  

Các kết luận chính xác của tôi 
hoàn dựa trên cơ sở hiểu biết của 
tôi về các sự kiện này. Do đó, nếu 
báo cáo của các sự kiện không 
chính xác hoặc chưa hoàn chỉnh, 
vui lòng thông báo cho tôi ngay lập 
tức.

Cảm ơn bà vì đã cho công ty tôi 
cơ hội tư vấn bà trong vấn đề này. 
Nếu bà có bất cứ câu hỏi nào về 
các kết luận của tôi, vui lòng đừng 
do dự gì cứ gọi cho chúng tôi. 

Trân trọng,
5. Kết luận và gợi ý

Tóm lại, việc ứng dụng các 
bước trong quy trình NCT vào việc 
HĐT thể hiện sự kết hợp một cách 
hoài hòa giữa nghiên cứu lý thuyết 
và NCT. Quy trình NCT không 
thiên về nghiên cứu lý thuyết cũng 
không thiên về quy trình tuân thủ 
thuế. Quy trình NCT giúp phân chia 
quá trình HĐT ra thành từng bước 
riêng lẻ và thực hiện theo một trình 
tự nhất định gắn kết lẫn nhau. Quy 
trình nghiên cứu thuế giúp cho các 
chuyên gia không bị mất phương 
hướng trong việc HĐT. Bên cạnh 
đó, việc áp dụng quy trình NCT 
còn giúp các chuyên gia trong việc 
lựa chọn và phân tích các sự kiện 
nhằm tăng độ chính xác, tin cậy về 
kết quả thuế mà các chuyên gia sẽ 
cung cấp cho khách hàng của họ. 

Trong bài viết này tác giả xin 
đề xuất một số gợi ý giúp tăng hiệu 
quả của việc vận dụng quy trình 
NCT trong việc HĐT như sau:

Bước 1:  Thu thập sự kiện/
Bước 2: Xác định các vấn đề: 

Trang bị các kinh nghiệm thực 
tế và kỹ năng nghiên cứu luật thuế 
cho các chuyên gia sẽ có ý nghĩa 
quyết định đối với kết quả HĐT. 
Kinh nghiệm thực tế nghề nghiệp 

sẽ giúp họ dễ dàng tiếp cận tình 
huống đặt hàng của khách hàng 
và thiết kế một hệ thống các câu 
hỏi theo tuần tự hợp lý, hữu ích và 
đặc biệt là đầy đủ, không quá thừa 
cũng không bị thiếu hụt. Hiểu biết 
sâu sắc về luật thuế và các luật liên 
quan đến giao dịch sẽ giúp cho 
chuyên gia xác định chính xác các 
vấn đề trọng yếu nằm trong giao 
dịch. Mặc dù, nghiên cứu luật thuế 
đi theo chiều hướng tuân thủ luật 
thuế nhưng việc này lại có một 
giá trị nhất định giúp cho chuyên 
gia qua các câu hỏi, các câu trả lời 
hoặc tiếp cận chứng từ thực tế sẽ 
kết nối được mối liên hệ giữa luật 
và các vấn đề để đi đến việc xác 
định các vấn đề cần phải giải quyết 
trong giao dịch. Điều này giúp họ 
xác định đúng vấn đề nhằm tránh 
việc hoạch định thuế bị đi chệch 
hướng hoặc làm cho kết quả của 
các bước tiếp theo của quy trình 
NCT trở nên vô nghĩa. 

Khi đặt câu hỏi, các chuyên gia 
cần tiếp cận trực tiếp và phải xác 
định rõ mức độ kiến thức về thuế 
của đối tượng được hỏi để đưa ra 
các câu hỏi phù hợp, rõ ràng. Đối 
với các đối tượng có kiến thức về 
thuế thì các chuyên gia đặt ra các 
câu thuộc về chuyên môn liên quan. 
Ngược lại, các đối tượng không có 
kiến thức về thuế thì các chuyên 
gia chỉ nên đặt các câu hỏi trung 
gian xoay quanh vấn đề cần tiếp 
cận hoặc thông qua một đối tượng 
có kiến thức về thuế và có mối liên 
hệ với khách hàng để đặt thêm 
các câu hỏi khác (Ví dụ: kế toán 
trưởng, giám đốc tài chính ...). Bên 
cạnh đó, các chuyên gia phải mô 
phỏng vấn đề tiếp cận theo nhiều 
chiều hướng khác nhau thông qua 
kinh nghiệm thực tế cũng như hiểu 
biết về luật để đặt thêm nhiều câu 
hỏi mở rộng cho khách hàng. Thu 



PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP    Số 24 (34) - Tháng 09-10/2015

Nghiên Cứu & Trao Đổi

76

và các câu trả lời phản hồi của 
khách hàng và đặc biệt phải đánh 
giá và sàng lọc các câu trả lời để 
loại bỏ các nghi ngờ hay các khả 
năng không chắc chắn khi đưa ra 
các kết luận cuối cùng.

Bước 3: Xác định thẩm 
quyền/Bước 4: Phân tích thẩm 
quyền: 

Chuyên gia HĐT cần khai 
thác tối đa hiệu quả của hệ thống 
thẩm quyền thứ cấp từ sách, 
báo, tạp chí hoặc các buổi hội 
thảo chuyên đề để giải quyết các 
vấn đề đã được xác định cụ thể. 
Thẩm quyền thứ cấp tuy không 
phải là thẩm quyền sơ cấp nhưng 
sẽ hình thành kiến thức nền tảng 
giúp cho chuyên gia định hướng 
khái quát về thẩm quyền cần xác 
định. Trên cơ sở định hướng khái 
quát này, chuyên gia sẽ có hướng 
đi chuẩn xác tiến đến việc xác 
định thẩm quyền sơ cấp cần thiết 
để giải quyết vấn đề. Xác định 
thẩm quyền sơ cấp bị lệ thuộc rất 
nhiều vào khả năng nghiên cứu 
luật thuế của chuyên gia và hệ 
thống dịch vụ cung cấp các thông 
tin về các thẩm quyền. Bên cạnh 
sự hỗ trợ nhất định của hệ thống 
dịch vụ này, các chuyên gia cũng 
như các công ty tư vấn thuế cần 
thiết phải xây dựng cơ sở dữ liệu 
chi tiết để phục vụ cho việc xác 
định thẩm quyền. Dữ liệu chi tiết 
cần xây dựng theo nội dung từng 
phần, càng được chi tiết càng sử 
dụng hiệu quả. Ví dụ: Chuyên 
gia chỉ cần nhập vào ô tìm kiếm 
“tài sản riêng” thì lập tức chỉ hiển 
thị một phần nội dung Luật Hôn 
nhân và gia đình với phần nội 
dung in đậm là: Điều 32 “Tài sản 
riêng của vợ, chồng” chứ không 
phải toàn bộ luật. Trên cơ sở nội 
dung chi tiết này chuyên gia sẽ 
tiến hành khai thác nội dung toàn 

văn của luật theo yêu cầu của 
công việc.

Việc phân tích thẩm quyền cần 
sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 
kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến 
thức chuyên môn qua đào tạo của 
các chuyên gia. Các chuyên gia 
cần khai thác tối đa các kết quả 
từ các công văn trả lời hoặc các 
phán quyết từ các vụ kiện tụng 
giống hệt hoặc tương tự với tình 
huống thực tế đang HĐT. Trên 
cơ sở các phán quyết cuối cùng 
của cơ quan thẩm quyền hoặc 
của tòa án này, các chuyên gia 
sẽ tiến hành phân tích, đánh giá 
các thẩm quyền này. Cần tập hợp 
theo từng nhóm chuyên gia giống 
như nhóm các “bác sĩ hội chuẩn 
bệnh” để phân tích thẩm quyền 
và đi đến kết luận nhằm tăng tính 
chính xác, tính khách quan và độ 
tin cậy của kết luận.

Bước 5: Lập lại từ bước 1 đến 
hết bước 4/ Bước 6: Truyền đạt 
các kết luận:

Việc lập lại các bước là hết sức 
cần thiết mà chuyên gia không thể 
bỏ qua. Khi lập lại chuyên gia sẽ 
phải đặt thêm các câu hỏi phụ nhằm 
tìm kiếm các vấn đề phát sinh mới 
hoặc khẵng định rõ ràng các vấn đề 

chưa chắc chắn. Đôi khi, các vấn 
đề mới này sẽ làm thay đổi hoàn 
toàn kết quả HĐT. Truyền đạt kết 
luận cần cân nhắc lời lẻ truyền đạt 
cho phù hợp với đối tượng tiếp 
nhận. Chuyên gia cần nhấn mạnh 
kết quả HĐT phụ thuộc vào độ tin 
cậy của các sự kiện do khách hàng 
cung cấp nhằm giảm bớt rủi ro của 
HĐTl
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