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Câu 1: Cải cách thuế thu nhập cá nhân
Luật Thuế TNCN ở Việt Nam (2007, sửa đổi 2012) quy định mức thu nhập chịu thuế và thuế suất lũy
tiến tương ứng với thu nhập phát sinh từ kinh doanh, tiền lương, tiền công như sau:
Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

Phần thu nhập tính

(triệu đồng)

thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7
Trên 960
Trên 80
35
Theo quy định hiện hành, người có thu nhập chịu thuế sẽ được giảm trừ thu nhập cho bản thân 11 triệu
đồng/tháng, và cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng (Ghi chú: Bỏ qua người phụ thuộc
trong bài tập này.)
Lưu Bình và Dương Lễ có thu nhập các tháng trong năm 2020 như sau (triệu VNĐ):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Lưu Bình
25
15
30
50
60
10
45 150
90
25
40 120
Dương Lễ
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
a. Anh/chị hãy cho biết tổng số thuế thu nhập trong năm 2021 mà Lưu Bình và Dương Lễ phải
nộp là bao nhiêu?
b. Từ kết quả ở câu a., hãy cho biết ai chịu thuế nhiều hơn? Tại sao?
c. Trong năm 2021, giả sử do lạm phát 10% nên Lưu Bình và Dương Lễ đều được tăng lương
thêm 10% tương ứng cho các tháng. Hãy tính lại số thuế mà Lưu Bình và Dương Lễ phải nộp.
Anh/chị có nhận xét gì về mức gia tăng tiền lương danh nghĩa so với gánh nặng thuế tăng
thêm?
d. Theo anh/chị, việc UBTVQH điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh nhưng không điều chỉnh
các ngưỡng thu nhập tính thuế trong biểu thuế lũy tiến có hợp lý không? Hãy giải thích.
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Câu 2: Giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước
Để hỗ trợ khó khăn cho ngành sản xuất ô tô trong nước trước bối cảnh Covid-19, ngày 28/6/2020
Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2020/NĐ-CP về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô
tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc
sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được
giảm 50% so với quy định hiện hành. Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày ký đến hết 31/12/2020.
Anh/chị hãy phân tích:
a.
b.
c.
d.

Đối tượng nào sẽ được hưởng lợi từ chính sách ưu đãi này của Chính phủ?
Hãy cho biết chính sách này có đảm bảo tính công bằng không? Tại sao?
Những biến dạng có thể có khi thực thi quy định này là gì?
Chính sách này có giúp hỗ trợ phần nào để nền kinh tế vượt qua khó khăn do đại dịch Covid19 không? Hãy phân tích ngắn gọn.

Câu 3: Thuế bất động sản
Trong một dự thảo Luật thuế tài sản trước đây, Bộ Tài chính, đề xuất hai phương án tính thuế:
•
•

Phương án 1: Nhà từ 1 tỷ đồng trở xuống, thuế suất 0%; trên 1 tỷ đồng là 0,4%.
Phương án 2: Phần giá tính thuế đối với nhà từ 700 triệu đồng trở xuống 0%; phần trên 700
triệu đồng là 0,4%.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu tính thuế suất 0,3%, từ nhà có giá trị 700 triệu trở lên, ngân sách
thu về 23.300 tỷ đồng, nếu tính thuế suất 0,4%, ngân sách thu về 31.000 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Tài
chính đề xuất chọn phương án thuế suất 0,4%.
Mục tiêu đánh thuế tài sản của Bộ Tài chính là nhằm "đảm bảo là nguồn thu ổn định, thực hiện mục
tiêu cơ cấu lại thu ngân sách".
a. Anh/chị hãy phân tích về đề xuất đánh thuế này của Bộ Tài chính theo ba tiêu chí: hiệu quả,
công bằng, khả thi.
b. Anh/chị có đồng ý với đề xuất đánh thuế tài sản của Bộ Tài chính không? Tại sao?
c. Những dự tính về nguồn thu thuế tài sản mà Bộ Tài chính tính toán theo các phương án liệu có
hợp lý không?
d. Mục tiêu đánh thuế tài sản mà Bộ Tài chính nêu ra có phù hợp không? Tại sao?
e. Ngoài phương án đánh thuế trên, Bộ Tài chính cũng từng đề xuất đánh thuế căn nhà thứ hai
trở đi. Anh/chị có ủng hộ đề xuất này không? Hãy phân tích.
Câu 4: Thuế VAT phân bón
Sử dụng tài liệu bài báo đính kèm, anh/chị hãy trả lời những câu hỏi sau:
a. Ai chịu thuế VAT phân bón?
b. Miễn thuế VAT phân bón và áp dụng thuế suất VAT 0% cho phân bón có điểm gì khác nhau?
c. Theo anh/chị, bên nào sẽ được hưởng lợi từ việc chuyển đổi chính sách thuế từ miễn thuế sang
thuế suất 0%?
d. Anh/chị có đồng ý những bất cập của chính sách thuế VAT phân bón như được nêu trong bài
báo không? Tại sao?
e. Anh/chị có đồng ý với những đề xuất sửa đổi luật thuế VAT phân bón như trong bài báo không?
Hãy phân tích tính công bằng, hiệu quả, và khả thi của các đề xuất.
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Cần sớm gỡ vướng chính sách thuế với mặt hàng phân bón
ANTD.VN - Năm năm sau chính sách đưa mặt hàng phân bón vào danh mục không chịu thuế Giá trị
gia tăng đã cho thấy tác dụng ngược, tức là không giúp giá phân bón trong nước giảm mà ngược lại
người dân, doanh nghiệp lại phải chịu giá phân bón cao hơn.
Nhiều bất cập
Trước đó, Quốc hội đã ban hành Luật thuế 71/2014/QH13 (Luật 71), có hiệu lực từ năm 2015, quy
định các mặt hàng phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
không phải chịu thuế Giá trị gia tăng (GTGT) từ khâu nhập khẩu đến khâu sản xuất, thương mại bán
ra…
Quy định này nhằm khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất phân bón trong nước, chủ động nguồn
phân bón phục vụ nông nghiệp, giảm dần phân bón nhập khẩu; đồng thời qua đó kỳ vọng giảm chi
phí giá thành sản phẩm phân bón, giúp người nông dân tăng lợi nhuận trong quá trình canh tác nông
nghiệp.
Tuy nhiên, sau hơn năm năm triển khai thực hiện, Luật 71 đã nảy sinh khá nhiều bất cập. Dù mặt
hàng này không phải chịu thuế GTGT, nhưng nó không những không giúp giá bán phân bón trong
nước giảm, mà còn làm hạn chế sản xuất kinh doanh, kìm hãm sự phát triển của các dự án đầu tư sản
xuất phân bón.
Theo số liệu thống kê của Hiệp hội phân bón Việt Nam, từ năm 2015 khi thực hiện Luật thuế 71, giá
thành phân đạm trong nước đã tăng 7,2 - 7,6%; phân DAP tăng 7,3 - 7,8%, phân supe lân tăng 6,5 6,8%; phân NPK và hữu cơ tăng từ 5,2 - 6,1%...
Cùng với đó, mặc dù các nhà máy sản xuất phân bón trong nước có thể đáp ứng đủ nhu cầu phân
urê, phân lân, phân NPK và hướng tới xuất khẩu một số sản phẩm, song từ năm 2015 đến nay, mỗi
năm nước ta vẫn nhập khẩu khoảng hơn 4 triệu tấn phân bón, chủ yếu từ Trung Quốc, Indonesia,
Malaysia, Philippines, Nga, Trung Đông… trị giá khoảng 1,33 tỷ USD.
Đơn cử như thời điểm tháng 1/2015, ngay sau khi Luật thuế 71 có hiệu lực thì sản lượng phân bón
nhập khẩu tăng lên đột biến: urea nhập khẩu tăng 77%, DAP nhập khẩu tăng 8,5 lần so với cùng kỳ
năm trước. Trong khi đó, sản lượng tồn kho của doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí cuối năm
2015 tăng mạnh so với cùng kỳ, tồn kho phân đạm ure tăng 3 lần, tồn kho phân DAP tăng 23 lần…
Hiện nay, mỗi năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 930.000 tấn phân bón, nhưng lượng nhập khẩu là
hơn 4 triệu tấn.
Điều này cho thấy, rõ ràng cả 2 kỳ vọng chính của việc miễn thuế GTGT với mặt hàng phân bón, là
giảm giá thành và tăng sản xuất trong nước, giảm nhập khẩu đều không đạt được.
Doanh nghiệp trong nước thiệt đơn thiệt kép
Theo các doanh nghiệp, sở dĩ quy định trên gây tác dụng ngược là do việc không chịu thuế GTGT
khiến mặt hàng phân bón cũng đồng thời không được khấu trừ thuế GTGT đối với nguyên vật liệu,
dịch vụ dùng trong sản xuất.
Riêng DPM và DCM là hai doanh nghiệp chiếm đến 70% thị phần phân bón cả nước thì trung bình
mỗi năm, DCM không được khấu trừ gần 350 tỷ đồng tiền thuế; trong khi đó DPM từ năm 2015 đến
nay không được khấu trừ 1.637 tỷ đồng.
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Các đơn vị thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tính đến hết 2019 đã không được khấu trừ khoảng
3.646 tỷ đồng tiền thuế (năm 2015: 825 tỷ đồng, năm 2016: 588,8 tỷ đồng, năm 2017: 755,5 tỷ đồng,
năm 2018: 767,7 tỷ đồng, năm 2019: 708,8 tỷ đồng).
Do không được khấu trừ thuế nên các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước buộc phải hạch
toán toàn bộ chi phí này vào chi phí sản xuất, vào giá thành sản phẩm, và cuối cùng người nông dân
chính là người chịu thiệt cuối cùng.
Trong khi đó, ở chiều ngược lại, phân bón nhập khẩu lại đang hưởng lợi nhiều nhất bởi không phải
chịu 5% thuế GTGT. Hơn nữa, chính sách khuyến khích xuất khẩu của các nước còn quy định thuế
suất xuất khẩu phân bón là 0%, sản phẩm phân bón được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT cho nguyên
vật liệu, dịch vụ sản xuất. Ngoài ra, hầu hết các nước này còn có chi phí nguyên liệu sản xuất phân
bón rất thấp.
Với những bất lợi như thế, phân bón Việt Nam có nguy cơ thua ngay trên sân nhà. Nhiều doanh
nghiệp sản xuất phân bón buộc phải giảm công suất, giảm sản lượng, không khuyến khích đầu tư đổi
mới công nghệ. Thậm chí doanh nghiệp còn đối mặt nguy cơ thay đổi chiến lược kinh doanh sang
lĩnh vực khác, hoặc chuyển sang nhập khẩu phân bón thay vì sản xuất…
Cần sớm thay đổi chính sách thuế đối với phân bón
Trước những bất cập đó, các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước đã nhiều lần kiến sửa đổi
Luật số 71/2014/QH13.
Trong đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã gửi văn bản kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại
doanh nghiệp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội đưa chương trình sửa đổi Luật số 71/2014/QH13
theo hướng đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất là 0 - 5% vào kỳ họp
Quốc hội thứ 7, Quốc hội khóa 14.
Các doanh nghiệp phân bón thuộc Tập đoàn Dầu khí cũng đã nhiều lần đề xuất đưa phân bón sản
xuất trong nước vào diện chịu thuế GTGT với thuế suất 0%, hoặc quay trở lại thuế suất 5% như
trước.
Cuối tháng 5, Bộ Tài chính có Công văn số 6320 gửi Bộ Công thương, trong đó nêu rõ: “Để tháo gỡ
khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất phân bón, Bộ Tài chính đang nghiên cứu xây dựng dự án Luật
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT theo quy định, trong đó có nội dung chuyển mặt
hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất
5% để trình các cấp có thẩm quyền trong thời điểm thích hợp”.
Mới đây nhất, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã giao Bộ Tài chính ngay
trong tháng 8/2020 trình Chính phủ xem xét để tháo gỡ vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với
mặt hàng phân bón, trong đó cần nêu rõ sự cần thiết, hiệu quả kinh tế, bảo đảm sự bình đẳng giữa
các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước và doanh nghiệp nhập khẩu.
Trong bối cảnh người dân và doanh nghiệp đang gặp trăm ngàn khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, đặc
biệt dịch Covid-19 đang khiến hàng loạt đơn hàng xuất khẩu bị hủy, nông sản gặp khó trong tiêu thụ,
thì việc nghiên cứu và sửa đổi chính sách thuế với mặt hàng phân bón phù hợp là yêu cầu cấp thiết.
Nguồn: https://anninhthudo.vn/can-som-go-vuong-chinh-sach-thue-voi-mat-hang-phan-bon-post444838.antd
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