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Cuối năm 2014 Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết 
số 78/2014/QH13, quyết định dự toán ngân sách Nhà nước 
năm 2015. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu tổng thu ngân 
sách năm 2015 là 911.100 tỷ đồng (tương đương khoảng 42 
tỷ USD). So với dự toán thu ngân sách năm 2014 (782.700 
tỷ đồng), dự toán thu ngân sách năm 2015 tăng 16,4%.  

Trước diễn biến gần đây của giá dầu thế giới, mục tiêu thu 
ngân sách nêu trên của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng. Năm 
2015, dự toán thu ngân sách từ dầu thô là 93.000 tỷ đồng 
(tương đương 4,3 tỷ đô la Mỹ) với giá dự toán dầu thô là 100 
USD/thùng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ước tính, nếu giá dầu 
giảm từ trên 100 USD/thùng đầu năm 2014 xuống còn bình 
quân 70 USD/thùng trong năm 2015, thì ngân sách hụt thu 
khoảng 30.000 tỷ đồng. Nếu giá dầu giảm xuống bình quân 
60 USD/thùng, ngân sách sẽ giảm nhiều hơn nữa. Theo Bộ 
Tài chính và Nghị quyết 78, tỷ trọng thu ngân sách từ dầu 
thô giai đoạn 2014 – 2015 chiếm khoảng 10,2% tổng thu 
ngân sách (các năm trước đây tỷ lệ này là 20-25%). Bộ Tài 
chính gần đây khẳng định rằng kể cả trong trường hợp giá 
dầu thô xuống 70-75 USD/thùng thì Việt Nam vẫn phải đảm 
bảo cân đối ngân sách, không thực hiện việc điều chỉnh thu 
chi ngân sách.

Giá dầu thế giới giảm mạnh được nhìn nhận sẽ có tác động 
hai mặt đến nền kinh tế cũng như việc thu ngân sách của 
Việt Nam. Bên cạnh những tác động tiêu cực đối với nguồn 
thu từ xuất khẩu dầu thô và các nguồn thu khác từ dầu, giá 
dầu giảm cũng mang tới nhiều lợi ích cho nhà sản xuất cũng 

như người tiêu dùng do chi phí nhiên liệu sẽ giảm. Nếu các 
yếu tố khác không đổi, doanh nghiệp sẽ tăng lợi nhuận, tiêu 
dùng sẽ tăng lên do chi phí nhiên liệu giảm xuống, điều này 
sẽ dẫn đến tăng nguồn thu ngân sách cho nhà nước.

Trước tình hình trên, Chính phủ có thể phải thực hiện nhiều 
giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách 
nhà nước năm 2015. Theo Nghị quyết 01 ngày 03 tháng 01 
năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ theo dõi diễn biến giá 
dầu và chủ động tính toán các phương án bảo đảm nguồn 
thu và cân đối ngân sách năm 2015 trong trường hợp giá 
dầu có biến động lớn. Các chuyên gia vẫn lạc quan khi cho 
rằng thu ngân sách của Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi 
giá dầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn chưa 
có dấu hiệu khả quan về khả năng hồi phục trong khi giá 
dầu đang giảm mạnh, áp lực thu ngân sách sẽ rất lớn. 

Một trong những biện pháp thực hiện mục tiêu đảm bảo thu 
ngân sách là Chính phủ và Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh các 
hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế trong thời gian tới. Cụ 
thể, Nghị quyết 01 của Chính phủ đã đề xuất các giải pháp 
sau đây để đảm bảo thu ngân sách nhà nước năm 2015:

• Không đề xuất, ban hành chính sách mới làm giảm thu 
ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cắt giảm thuế để 
thực hiện cam kết quốc tế. Cuối năm 2014, Chính phủ đã 
ban hành Nghị quyết 63 và Quốc hội ban hành Luật số 71 
với nhiều giải pháp về thuế để hỗ trợ doanh nghiệp. Như 
một phản ứng trước việc giá dầu thế giới giảm, Bộ Tài 
chính gần đây đã ban hành Thông tư 03/2015/TT-BTC 

Những thay đổi về chính sách thuế 
trước tình hình giá dầu thế giới giảm
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tăng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu với 
mức tăng từ 7-11% kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2015;

• Tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, triển khai quyết liệt các 
biện pháp chống thất thu ngân sách, chuyển giá, trốn thuế; 

• Kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế; 

• Xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thu hồi nợ thuế, 
giảm nợ đọng thuế. 

Nội dung đáng chú ý nhất là việc cơ quan thuế sẽ tăng cường các hoạt động 
thanh tra, kiểm tra thuế trong năm 2015. Tổng Cục thuế đã yêu cầu cơ quan thuế 
các tỉnh, thành triển khai lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 với những 
mục tiêu sau đây:

• Hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế năm 2015 của các Cục thuế đạt tối thiểu 
14,65% số lượng doanh nghiệp.

• Cơ quan thuế sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc các lĩnh 
vực sau: Dầu khí; điện lực; viễn thông; bất động sản; chuyển nhượng vốn; 
quảng cáo; đào tạo; bệnh viện; khai khoáng; ngân hàng; hàng không; sản xuất, 
kinh doanh sữa; các tập đoàn bán buôn, bán lẻ;

• Thanh tra, kiểm tra 100% hồ sơ sau hoàn đối với các doanh nghiệp có số thuế 
hoàn lớn;

• Các doanh nghiệp nhiều năm chưa thanh tra/kiểm tra, các doanh nghiệp lớn, 
các doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế cũng thuộc diện tập trung thanh tra, kiểm 
tra;

• Cơ quan thuế cũng tập trung vào các doanh nghiệp có các hoạt động liên kết; 
doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá.

Trước kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế nêu trên của cơ 
quan thuế, doanh nghiệp cần rà soát lại tình hình kê khai và tuân thủ quy định về 
pháp luật thuế và các giao dịch liên kết để thực hiện những điều chỉnh phù hợp 
nhằm tránh các khoản phạt vi phạm hành chính do không tuân thủ quy định thuế. 
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