Ngày 11 tháng 1 năm 2016

Bản tin Việt Nam
Hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập
doanh nghiệp phải được nộp kèm
báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Theo Thông tư 156/2013 hướng dẫn về thủ tục hành chính thuế, báo cáo tài
chính (“BCTC”) là một trong những hồ sơ yêu cầu phải được nộp cùng với tờ
khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”).
Ngày 8/12/2015, Tổng Cục Thuế (“TCT”) đã ban hành Công văn số
5236/TCT-KK (“CV 5236”) quy định rõ BCTC nộp cùng với tờ khai quyết toán
thuế TNDN phải được kiểm toán (trong trường hợp doanh nghiệp phải kiểm
toán bắt buộc). Nếu BCTC kiểm toán không hoàn tất kịp thời để nộp kèm theo
hồ sơ quyết toán thuế TNDN thì:
•

Cơ quan thuế sẽ không tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNDN;

•

Cơ quan thuế sẽ có văn bản thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để
kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm
toán độc lập và xử phạt theo quy định của pháp luật;

•

Trường hợp vì không hoàn tất kịp thời BCTC kiểm toán mà làm trễ thời
hạn nộp hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt về hành vi chậm
nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

CV 5236 cũng thông báo thêm là TCT sẽ nâng cấp Cổng thông tin điện tử để
hỗ trợ cho việc nộp qua mạng BCTC kiểm toán cùng với hồ sơ quyết toán
thuế TNDN năm 2015. Như vậy là quy định nêu trên cũng áp dụng đối với hồ
sơ khai thuế nộp qua mạng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi nếu quý công ty có thắc mắc liên quan đến vấn
đề này.
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