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Quyết toán thuế Thu Nhập Doanh
Nghiệp (“TNDN”) năm 2015

Năm tài chính lại sắp kết thúc, các doanh nghiệp sắp phải chuẩn bị thủ 

tục quyết toán thuế TNDN cuối năm. Tờ khai quyết toán thuế TNDN và 

tờ khai thông tin về giao dịch liên kết phải được nộp trước ngày 30 tháng 

3 năm 2016. Các doanh nghiệp nộp tờ khai trễ hạn sẽ phải nộp phạt 

hành chính và phạt chậm nộp thuế.

Các quy định về thuế TNDN có nhiều thay đổi đáng kể trong năm vừa 

qua với nhiều nghị định và thông tư mới được ban hành trong năm 2014 

và 2015. Ngoài ra, các cơ quan thuế địa phương cũng ban hành rất 

nhiều hướng dẫn mới về việc áp dụng quy định trong thực tế. Điều này ít 

nhiều cũng gây khó khăn cho các doanh nghiệp, vì doanh nghiệp luôn 

phải cập nhật các quy định mới và tự đánh giá sự ảnh hưởng của những 

thay đổi trong quy định này đối với việc tuân thủ nghĩa vụ thuế của doanh 

nghiệp.

Quý khách hàng có thể vẫn còn nhớ sự thay đổi về mẫu biểu tờ khai 

thông tin về giao dịch liên kết năm vừa rồi yêu cầu doanh nghiệp phải 

cung cấp thêm thông tin chi tiết về các giao dịch liên kết cho cơ quan 
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thuế. Với việc cơ quan thuế chính thức thành lập Phòng Thanh Tra Giá Chuyển Nhượng, chúng tôi dự
kiến cơ quan thuế sẽ tiến hành nhiều cuộc kiểm tra thuế hơn và cơ quan thuế có thể sẽ yêu cầu doanh
nghiệp phải nộp tờ khai thông tin về giao dịch liên kết và Báo cáo chính sách giá.

PwC Việt Nam rất vui lòng hỗ trợ quý khách hàng trong việc chuẩn bị hoặc soát xét tờ khai quyết toán
thuế TNDN, tờ khai thông tin về giao dịch liên kết và Báo cáo chính sách giá. Xin vui lòng liên hệ với
chúng tôi nếu quý khách hàng cần thảo luận thêm.


