
5 điều cần lưu ý trước khi xảy ra tranh chấp về thuế 
 

Trong nền kinh tế hội nhập, với số lượng lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ như tại Việt Nam và 

trong bối cảnh pháp luật thuế đang thay đổi nhanh chóng để theo kịp những thay đổi của xã hội và 

công nghệ, Tranh chấp về thuế ngày càng phổ biến với nhiều hình thức khác nhau. Mặc dù thành 

quả của công cuộc cải cách hành chính là đáng ghi nhận, với những cải cách lớn về thuế, chính 

sách thuế nhưng những thay đổi đó chưa được thống nhất, pháp luật chưa hoàn chỉnh cùng với 

nhận thức của các doanh nghiệp lẫn cơ quan thuế còn hạn chế đã dẫn đến nhiều tranh chấp trong 

lĩnh vực đặc thù này. 

Tranh chấp về thuế là sự mâu thuẫn hay xung đột về lợi ích giữa các bên tham gia quan hệ pháp 

luật thuế với đối tượng là những lợi ích liên quan đến số tiền thuế hoặc tiền phạt vi phạm pháp luật 

về thuế, được thể hiện dưới tình trạng pháp lý đặc biệt của quan hệ pháp luật giữa người 

nộp thuế với người thu thuế, trong đó các bên bày tỏ ra bên ngoài thế giới khách quan những bất 

đồng, xung đột, mâu thuẫn về ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của mình bằng hành vi pháp lý là 

khởi kiện và khiếu nại. Hiện nay, Tranh chấp về thuế được chia thành hai loại chính là tranh chấp 

về thủ tục và tranh chấp về số thu. Nội dung được đề cập dưới đây là những điểm đáng lưu ý để 

đảm bảo thủ tục khi một Tranh chấp về thuế xảy ra. 

1. Tranh chấp về thủ tục thuế 

Thủ tục về thuế hiện nay bao gồm các loại: thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn 

định thuế, cấp mã số thuế; thủ tục mua, in hoá đơn chứng từ; thủ tục về quyết toán thuế; thủ tục 

hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế; thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền phạt; thủ tục kiểm tra thuế, thanh 

tra thuế; thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; thủ tục xử lý vi phạm pháp luật 

về thuế; thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và các thủ tục khác. 

Tranh chấp về thuế phát sinh khi các cán bộ, công chức thuộc cơ quan thuế không tạo điều kiện, 

gây khó khăn cho người nộp thuế làm cho việc thực hiện các thủ tục về thuế kéo dài, mất thời gian. 

Hiện nay, Tranh chấp về thuế thường xảy ra khi người nộp thuế thực hiện các thủ tục đăng 

ký thuế, khai thuế, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế. 

Vì vậy, cần lưu trữ bằng chứng trong quá trình thực hiện các thủ tục về thuế để chứng minh có sự 

phát sinh tranh chấp về thuế nhằm đảm bảo quyền lợi của mình. 

2. Tranh chấp về số thu thuế 

Tranh chấp về số thu thuế phát sinh khi có sự mâu thuẫn, bất đồng xảy ra giữa người nộp thuế và 

cơ quan thuế, cán bộ thuế có thẩm quyền về số tiền thuế phải nộp. Tranh chấp này có thể là tranh 

chấp về ấn định thuế hay tranh chấp về xác định số thuế. Nếu như tranh chấp về ấn định thuế thể 

hiện ở vấn đề người nộp thuế cho rằng cơ quan có thẩm quyền ấn định thuế đã ấn định 

https://phuoc-associates.com/vi/5-dieu-can-luu-y-truoc-khi-xay-ra-tranh-chap-ve-thue/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/thue/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/thue/
https://phuoc-associates.com/wp-admin/post.php?post=17195&action=edit


số thuế (đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu) mà họ phải nộp không đúng so với thực tế thì 

tranh chấp về xác định số thuế lại phát sinh khi người nộp thuế cho rằng cơ quan thuế, cán 

bộ thuế xác định sai số thuế mà họ phải nộp trên cơ sở hoá đơn chứng từ, sổ sách kế toán. Ngoài 

ra, tranh chấp về số thu thuế còn được chia thành tranh chấp giữa cá nhân với cơ quan quản 

lý thuế và tranh chấp giữa tổ chức với cơ quan quản lý thuế. 

Do đó, người nộp thuế cần có hồ sơ hợp pháp bao gồm các hóa đơn, chứng từ về mua bán hàng 

hóa, dịch vụ, xuất nhập khẩu để chứng minh việc ấn định hay xác định thuế của cơ quan thuế là 

không phù hợp với các quy định của pháp luật về thuế (về mức thuế suất, số lượng hàng hóa 

tính thuế, đối tượng chịu thuế,…). 

3. Các phương thức giải quyết Tranh chấp về thuế 

Theo thông lệ quốc tế về thực tiễn giải quyết tranh chấp về thuế của các nước trên thế giới (thuộc 

cả hệ thống Thông Luật lẫn Dân Luật) hiện nay cho thấy tranh chấp về thuế đều được giải quyết 

bằng thủ tục tự thương lượng hoặc hoà giải giữa các bên, nếu không sẽ tiến hành giải quyết tại toà 

án. Tại Việt Nam, giải quyết tranh chấp về thuế được thực hiện thông qua 2 hình thức là giải quyết 

khiếu nại về thuế và giải quyết vụ án hành chính về thuế. 

4. Vấn đề thời hiệu 

Liên quan đến Tranh chấp về thuế, thời hiệu khiếu nại và thời hiệu khởi kiện cũng là một vấn đề 

đáng lưu ý. Người nộp thuế nên lưu ý về thời hiệu khiếu nại trong tranh chấp về thuế sẽ tuân theo 

Luật Khiếu nại năm 2011: Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành 

chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính; Trường hợp người khiếu nại 

không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công 

tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính 

vào thời hiệu khiếu nại. 

Đối với thời hiệu khởi kiện trong tranh chấp về thuế sẽ tuân theo Luật Tố tụng hành chính năm 

2015: 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, 

quyết định kỷ luật buộc thôi việc. 

5. Thẩm quyền giải quyết Tranh chấp về thuế 

Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết Tranh chấp về thuế bao gồm: 

 Cơ quan thuế đã ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính bị khiếu nại; 

 Cơ quan thuế là cấp trên trực tiếp của cơ quan thuế đã ra quyết định hành chính hoặc có hành 

vi hành chính bị khiếu nại; và 

 Tòa án, cụ thể là Tòa hành chính. 

Nếu bạn đang khó khăn trong việc tìm kiếm luật sư về giải quyết tranh chấp về thuế, vui lòng liên 

hệ với chúng tôi: P & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được thành lập tại Việt 

Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 

https://phuoc-associates.com/vi/


và Đà Nẵng. P & Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về 

pháp luật kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị 

trường pháp lý như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi 

tự tin mang đến dịch vụ tốt nhất đến khách hàng đối với các lĩnh vực nêu trên. 
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