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Thông tin tổng quát
Tên môn học tiếng Việt: Thuế và hoạt động kinh doanh - Mã môn học: FINA2331
Tên môn học tiếng Anh: Tax and Business Operations
Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
☐

Giáo dục đại cương

☒

Kiến thức chuyên ngành

☐

Kiến thức cơ sở

☐

Kiến thức bổ trợ

☐

Kiến thức ngành

☐

Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

Số tín chỉ
Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Số tiết tự học
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01

90

Phụ trách môn học
Phụ trách:
Giảng viên:
Địa chỉ email liên hệ:
Phòng làm việc:
Thông tin về môn học
Mô tả môn học

Khoa Tài chính - Ngân hàng/ Bộ môn TCDN
Nguyễn Minh Thơ
tho.nm@ou.edu.vn
P.402, cơ sở Hồ Hảo Hớn

Môn học Thuế và hoạt động kinh doanh là một môn học được xây dựng cho sinh viên thuộc
các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế - Luật. Môn học này cung
cấp cho cho sinh viên kiến thức và nền tảng lý luận về mối quan hệ và sự ảnh hưởng của các loại
thuế đến hoạt động của doanh nghiệp. Môn học này sẽ bao quát các chủ đề sau: Tổng quan về thuế,
sau đó đi sâu vào các loại thuế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp bao gồm thuế xuất nhập
khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế sử
dụng đất, thuế tài nguyên. Ngoài ra, môn học còn cung cấp cho sinh viên thông tin về Luật Quản lý
thuế và những định hướng cải cách thuế.

2.

Môn học điều kiện
STT
1.

Môn học điều kiện
Môn tiên quyết
Thị trường tài chính

2.

Mã môn học

FINA2334

Môn học trước
Tài chính doanh nghiệp 1

FINA1329
1

3.
Mục tiêu môn học
Sinh viên học xong môn học có khả năng:
Mục tiêu
môn học

Mô tả

CĐR CTĐT phân
bổ cho môn học

CO1

Hiểu và phân tích được ảnh hưởng của các văn bản pháp luật
thuế đến hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

CO2

Vận dụng phù hợp văn bản pháp luật thuế có liên quan để phân
PLO7.1; PLO7.2.
tích các tình huống thực tế phát sinh của tổ chức, cá nhân.

CO3

Có thái độ tuân thủ pháp luật về thuế, có ý thức tự cập nhật các
quy định mới về thuế và nâng cao khả năng học tập/ ra quyết
định độc lập cũng như trong tập thể.

PLO5.4; PLO6.2.

PLO10.1;
PLO12.1.

PLO11.3;

4.
Mục tiêu môn học
Học xong môn học này, sinh viên làm được (đạt được):
Mục tiêu
môn học

CO1

klnuinjkjhik
n

CĐR môn học
(CLO)
CLO1.1

Trình bày được tổng quan hệ thống thuế Việt Nam hiện hành,
chi tiết với từng luật thuế cụ thể.

CLO1.2

Phân biệt được thuế với phí và lệ phí.

CLO1.3

Tổng hợp và giải thích được ở mức cơ bản tác động của các sắc
thuế đến hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

CLO2.1

CO2

CO3

Mô tả CĐR

Áp dụng đúng quy định trong các văn bản thuế để tính toán
được nghĩa vụ thuế phải nộp của tổ chức và cá nhân.

CLO2.2

Đánh giá và phân tích được ở mức độ cơ bản các tình huống về
thuế trong hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

CLO3.1

Nghiêm chỉnh chấp hành quy định thuế.

CLO3.2

Có ý thức cập nhật các quy định pháp luật về thuế.

CLO3.3

Có khả năng làm việc cá nhân lẫn tập thể.
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Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học (CLO) và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
(PLO):
CLO
s

PLO
1

PLO
2

PLO
3

PLO
4

PLO
5

PLO
6

PLO
7

PLO
8

PLO
9

PLO
10

PL
O

PLO
12

11
1.1

X

1.2

X

1.3

X

2.1

X

2.2

X

3.1

X

3.2

X

3.3

X
5.
a.

b.

6.
a.

Học liệu
Giáo trình
Phan Hiển Minh (Chủ biên), Nguyễn Minh Thơ, Nguyễn Lê Tiểu Tiên và Nguyễn Quốc Việt.
Giáo trình Thuế. Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP.HCM, 2019.
Tài liệu tham khảo
Sử Đình Thành và Bùi Thị Mai Hoài. Tài chính công và phân tích chính sách thuế. Nhà xuất
bản Lao động, 2010.
Joseph E.S. and Jay, K. R. Economics of the public sector. Ed 4th. New York: W.W.Norton
& Company, 2015.
Phương pháp giảng dạy - học tập
Thuyết giảng

Giảng viên hướng dẫn lý thuyết trên lớp, chủ yếu nhấn mạnh các khái niệm, các vấn đề cốt lõi và
quan trọng ở mỗi chương. Giảng viên cũng hướng dẫn sinh viên tiến hành thảo luận theo chủ đề, phân
tích tình huống thực tiễn.
Sinh viên được yêu cầu hình thành các nhóm học tập để cùng hỗ trợ nhau trong việc học lý thuyết,
nghiên cứu các tình huống trong thực tiễn. Sinh viên phải đọc tài liệu trước ở nhà theo các chương tương
ứng với nội dung học đã quy định tại đề cương. Các vấn đề chưa hiểu có thể thảo luận nhóm hoặc đề nghị
giảng viên hướng dẫn thêm.
Việc giảng lý thuyết này nhằm cung cấp nền tảng lý thuyết, kết hợp với việc sinh viên tích cực học
tập cá nhân hoặc theo nhóm, sẽ giúp sinh viên đạt được các mục tiêu CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1,
CLO2.2, CLO3.3.
b.

Giảng theo phương pháp nêu vấn đề

Giảng viên sẽ nêu lên một vấn đề cần được suy nghĩ, trao đổi, chia sẻ. Các sinh viên sẽ được dành
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một khoảng thời gian ngắn để tự trả lời câu hỏi và trao đổi với bạn trong nhóm, sau đó trao đổi trên lớp.
Giảng viên sẽ định hướng, hướng dẫn và phân tích các ý kiến trao đổi của sinh viên, từ đó hệ thống hoá
lại làm cơ sở để dẫn dắt đến lý thuyết. Sau mỗi trường hợp giảng theo phương pháp nêu vấn đề, sinh viên
sẽ học được cách lý giải các tình huống thực tế căn cứ theo lý thuyết, sinh viên được hệ thống hoá lý
thuyết nền tảng, nói tóm lại là từ vấn đề để hệ thống hoá lý thuyết.
Việc giảng theo phương pháp nêu vấn đề nhằm hệ thống hoá và dẫn dắt lý thuyết nền tảng từ các
vấn đề cụ thể, kết hợp với việc sinh viên tích cực trao đổi, sẽ giúp sinh viên đạt được các mục tiêu
CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.2, CLO3.3.
Thuyết trình thảo luận nhóm theo chủ đề (20% điểm quá trình)

c.

Các nhóm tiến hành trình bày kết quả thảo luận. Phần trình bày được thực hiện dưới dạng power
point. Cần lưu ý thời gian trình bày, mỗi nhóm trình bày trong 15-20 phút tùy thuộc vào chủ đề hoặc
tình huống cụ thể và theo yêu cầu của giảng viên. Các sinh viên không tham gia vào buổi thảo luận
nhóm, không có các hoạt động cụ thể đóng góp vào báo cáo, không tham gia trong buổi thuyết trình, sẽ
không có điểm phần này.
Việc yêu cầu sinh viên thực hiện phương pháp học này giúp đạt được các mục tiêu CLO1.1,
CLO1.3, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2, CLO3.3.
Bài thi cá nhân

d.

Mỗi học viên sẽ có 1 bài kiểm tra giữa kỳ (30% điểm) và 1 bài thi cuối kỳ (50% điểm), hình thức
thi được thể hiện chi tiết ở mục 7.
Thông qua bài kiểm tra viết cá nhân, giảng viên sẽ đánh giá được các mục tiêu CLO1.1, CLO1.2,
CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2.

7.
Đánh giá môn học
Thành phần
Bài đánh giá (A.x.x)
đánh giá
(1)
A1. Đánh giá quá
trình

(2)

Thời điểm

CĐR môn học

(3)

(4)

A.1.1. Bài thi cá nhân (Tự Theo thông báo
luận, 60-90 phút, được của giảng viên
SDTL)

A.1.2. Thuyết trình nhóm

Theo sự phân
công của GV

Tổng cộng
A2. Đánh giá cuối Bài kiểm tra cá nhân

CLO1.1,
CLO1.2,
CLO1.3,
CLO2.1,
CLO2.2
CLO1.1,
CLO1.3,
CLO2.2,
CLO3.1,
CLO3.2,
CLO3.3

Tỷ lệ %

30

20

50
Lịch thi của
Phòng Đào tạo
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CLO1.1,
CLO1.2,

50

kỳ

CLO1.3,
CLO2.1,
CLO2.2
Tổng cộng

50
100

Tổng cộng
8.
Kế hoạch giảng dạy
8.1. Kế hoạch giảng dạy lớp học ban ngày:
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Buổi
học

Nội dung

CĐR môn
học

Hoạt động dạy và học

Bài đánh
giá

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Phần 1. Tổng quan về thuế và hệ thống thuế VN

CLO1.1,
CLO1.2,
1.1. Nguồn gốc hình thành của thuế
CLO1.3,
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển thuế ở Việt Nam CLO2.2,
CLO3.1,
1.3. Bản chất của thuế
CLO3.2,
1.4. Đặc điểm và phân loại thuế
CLO3.3
1.5. Chức năng và vai trò của thuế
1.6. Nguyên tắc xây dựng một sắc thuế và hệ thống
thuế

- Giảng viên:

Bài tập cuối Giáo trình thuế
chương
+ Cung cấp slide bài
(giáo trình)
giảng và bài tập thông
qua hệ thống LMS
trước khi đến lớp.
+ Hướng dẫn phương
pháp học và đánh giá
môn học.
+ Thuyết giảng chương
Tổng quan và chương
Phí, lệ phí.

1.7. Các yếu tố của luật thuế
1.8. Phân biệt thuế với phí và lệ phí

- Sinh viên:

1.9. Khái niệm phí và lệ phí

+ Học ở lớp: 4.5 tiết

1.10. Mức thu phí và lệ phí

+ Học ở nhà: 9.0 tiết

1.11. Miễn, giảm phí và lệ phí

+ Hệ thống LMS: 2 tiết

1.12. Lệ phí môn bài
1.13. Lệ phí trước bạ
2

Phần 2. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

CLO1.1,
2.1. Khái niệm, xu hướng hội nhập và quá trình thay CLO1.2,
CLO1.3,
đổi của thuế xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam
6

- Giảng viên:

Bài tập cuối Giáo trình thuế
chương
(giáo trình)

Buổi
học

Nội dung

(1)

(2)
2.2. Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế
2.3. Người nộp thuế
2.4. Phương pháp tính thuế XK, thuế NK

CĐR môn
học
(3)
CLO2.1,
CLO2.2,
CLO3.2,
CLO3.3

Hoạt động dạy và học

Bài đánh
giá

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo

(4)

(5)

(6)

+ Cung cấp kiến thức lý
thuyết, giải đáp thắc
mắc của học viên.

2.5. Cách xác định giá tính thuế NK

+ Hướng dẫn sinh viên
giải bài tập

2.6. Bảo lãnh nộp thuế

- Sinh viên:

2.7. Biện pháp tự bảo vệ

+ Học ở lớp: 4.5 tiết

2.8. Miễn thuế, giảm thuế

+ Học ở nhà: 9.0 tiết

2.9. Hoàn thuế

+ Hệ thống LMS: 2 tiết

2.10. Thể thức khai báo và thu nộp thuế
2.11. Nội dung cải cách 2011-2020
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Thực hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Thuyết trình nhóm

CLO2.1,
CLO2.2,
CLO3.2,
CLO3.3

- Giảng viên: hướng Bài tập GV GV cung cấp
cung
cấp
dẫn thảo luận.
- Sinh viên: thực hành thêm
tính toán và thảo Thảo
luận thuế XK, thuế nhóm
NK
+ Học ở lớp: 4.5 tiết
+ Học ở nhà: 9.0 tiết

7

luận

Buổi
học

Nội dung

CĐR môn
học

Hoạt động dạy và học

Bài đánh
giá

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4

Phần 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

- Giảng viên: hướng
dẫn kiến thức lý
thuyết, trao đổi và
thảo luận cùng SV

3.6. Phương pháp tính thuế

Bài tập thuế Giáo trình thuế
TTĐB trong
giáo trình +
GV
cung
- Sinh viên: nhóm cấp thêm
được phân công thuế Bài
thảo
TTĐB trình bày, luận nhóm
thảo luận cùng cả về
thuế
lớp. Cả lớp thực TTĐB
hành thuế TTĐB

3.7. Khấu trừ thuế TTĐB

+ Học ở lớp: 4.5 tiết

3.8. Hoàn thuế, giảm thuế

+ Học ở nhà: 9.0 tiết

3.9. Phương hướng cải cách thuế

+ Hệ thống LMS: 2 tiết

CLO1.1,
3.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và quá trình thay CLO1.2,
CLO1.3,
đổi của thuế TTĐB ở Việt Nam
CLO2.1,
3.2. Người nộp thuế
CLO2.2,
CLO3.1,
3.3. Đối tượng chịu thuế
CLO3.2,
3.4. Đối tượng không chịu thuế
CLO3.3
3.5. Căn cứ tính thuế

Thuyết trình nhóm
5

Phần 4. Thuế bảo vệ môi trường (BVMT)
4.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò thuế BVMT
4.2. Người nộp thuế
4.3 Đối tượng chịu thuế
4.4. Đối tượng không chịu thuế

CLO1.1,
CLO1.2,
CLO1.3,
CLO2.1,
CLO2.2,
CLO3.1,
CLO3.2,

4.5. Phương pháp tính thuế
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- Giảng viên: hướng
dẫn kiến thức lý
thuyết thuế BVMT
và thuế GTGT
Định hướng thảo
luận thuế GTGT.

Bài tập thuế Giáo trình thuế,
BVMT
trong giáo
trình + GV
cung
cấp
thêm

Buổi
học

Nội dung

(1)

(2)
4.6. Thuế suất

CĐR môn
học
(3)
CLO3.3

4.7. Khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế

Hoạt động dạy và học

(4)
Giải đáp thắc mắc
của SV.

4.8. Phương hướng cải cách

- Sinh viên: thực hành
thuế BVMT.

Phần 5. Thuế GTGT

+ Học ở lớp: 4.5 tiết

5.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và quá trình hình
thành của thuế GTGT ở Việt Nam

+ Học ở nhà: 9.0 tiết

Bài đánh
giá

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo

(5)

(6)

+ Hệ thống LMS: 2 tiết

5.2. Thuế GTGT trên thế giới đối với một số lĩnh vực
5.3. Người nộp thuế
5.4. Trường hợp không chịu thuế
5.5. Giá tính thuế GTGT
5.6. Phương pháp tính thuế
5.7. Thuế suất
5.8. Hoàn thuế và thời điểm xác định thuế
5.9. Cải cách thuế 2011-2020
6

Thực hành tính toán thuế GTGT
Thảo luận nhóm về thuế GTGT

CLO2.1,
CLO2.2,
CLO3.1,
CLO3.2,
CLO3.3
9

- Giảng viên: hướng
dẫn SV thực hành
tính thuế.
Đưa ra nhận xét về
buổi thảo luận.

Bài tập thuế Giáo trình thuế
GTGT do
GV
cung
cấp và giáo
trình

Buổi
học

Nội dung

CĐR môn
học

Hoạt động dạy và học

Bài đánh
giá

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- Sinh viên: làm bài Thảo luận
tập; thuyết trình + nhóm
về
thảo luận.
thuế GTGT
+ Học ở lớp: 4.5 tiết
+ Học ở nhà: 9.0 tiết
+ Hệ thống LMS: 2 tiết
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Phần 6. Thuế TNDN
6.1. Khái niệm và quá trình hình thành thuế TNDN
6.2. Người nộp thuế
6.3. Thu nhập được miễn thuế TNDN
6.4. Căn cứ tính thuế TNDN

CLO1.1,
CLO1.2,
CLO1.3,
CLO2.1,
CLO2.2,
CLO3.2,
CLO3.3

6.5. Thuế suất
6.6. Phương pháp tính thuế

- Giảng viên: hướng
dẫn kiến thức lý
thuyết, trao đổi và
thảo luận cùng SV

Thảo luận
nhóm thuế
- Sinh viên: thuyết TNDN
trình, thảo luận. Cả
lớp thực hành thuế
TNDN.
+ Học ở lớp: 4.5 tiết

6.7. Nộp thuế

+ Học ở nhà: 9.0 tiết

6.8. DN liên kết

+ Hệ thống LMS: 3 tiết

6.9. Cải cách 2011-2020
Thuyết trình
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Bài tập thuế Giáo trình thuế
TNDN

Buổi
học

Nội dung

CĐR môn
học

Hoạt động dạy và học

Bài đánh
giá

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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CLO1.1,
7.1. Khái niệm, đặc điểm, quá trình hình thành thuế CLO1.2,
CLO1.3,
TNCN ở Việt Nam
CLO2.1,
7.2. Thu nhập chịu thuế
CLO2.2,
CLO3.2,
7.3. Các khoản thu nhập không chịu thuế
CLO3.3
7.4. Thu nhập miễn thuế

- Giảng viên: hướng Bài tập thuế Giáo trình thuế
dẫn kiến thức, trao TNCN
đổi cùng SV
Thảo luận
- Sinh viên: làm bài nhóm thuế
tập thực hành, thuyết TNCN
trình

7.5. Giảm thuế TNCN

+ Học ở nhà: 9.0 tiết

7.6. Giảm trừ gia cảnh và các khoản từ thiện, nhân
đạo

+ Hệ thống LMS: 2 tiết

Phần 7. Thuế TNCN

+ Học ở lớp: 4.5 tiết

7.7. Thu nhập tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền
công
7.8. Thuế suất
7.9. Phương pháp xác định thu nhập từ tự kinh doanh
7.10. Đăng ký, kê khai,nộp thuế và quyết toán thuế
7.11. Cải cách thuế 2011-2020
Thuyết trình
9

Phần 8. Thuế sử dụng đất (Thuế SDĐ nông nghiệp CLO1.1,
và Thuế SDĐ phi nông nghiệp)
CLO1.2,
CLO1.3,
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- Giảng viên: hướng Bài tập cuối Giáo trình thuế
dẫn kiến thức lý chương
trong giáo

Buổi
học

Nội dung

(1)

(2)

CĐR môn
học

(3)
8.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, quà trình hình CLO2.1,
CLO2.2,
thành thuế sử dụng đất
CLO3.2,
8.2. Người nộp thuế
CLO3.3
8.3. Đối tượng chịu thuế
8.4. Đối tượng không chịu thuế

Hoạt động dạy và học

Bài đánh
giá

(4)
(5)
thuyết, trao đổi và trình
thảo luận cùng SV

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo
(6)

- Sinh viên: thực hành
tính thuế sử dụng đất
+ Học ở lớp: 4.5 tiết
+ Học ở nhà: 9.0 tiết

8.5. Phương pháp tính thuế
8.6. Căn cứ tính thuế
8.7. Miễn thuế, giảm thuế
8.8. Kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế
8.9. Phương hướng cải cách đến 2020
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CLO1.1,
9.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, quá trình hình CLO1.2,
CLO1.3,
thành của thuế tài nguyên ở VN
CLO2.2,
9.2. Người nộp thuế
CLO3.1,
CLO3.2,
9.3. Đối tượng chịu thuế
CLO3.3
9.4. Phương pháp tính thuế

- Giảng viên: hướng
dẫn lý thuyết chương
thuế tài nguyên và
Luật quản lý thuế.

9.5. Thuế suất

+ Học ở lớp: 4.5 tiết

9.6. Thuế tài nguyên đối với dầu thô, khí thiên nhiên

+ Học ở nhà: 9.0 tiết

Phần 9. Thuế tài nguyên
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- Ôn tập để củng cố
kiến thức và giải đáp
thắc mắc cho SV

Bài tập cuối Giáo trình thuế
chương
trong giáo
trình

Buổi
học

Nội dung

CĐR môn
học

Hoạt động dạy và học

Bài đánh
giá

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

9.7. Miễn, giảm thuế
9.8. Kê khai, nộp thuế
9.9. Cải cách 2011-2020
Phần 10. Luật quản lý thuế
10.1. Một số khái niệm về quản lý thuế
10.2. Chủ thể quản lý
10.3. Đối tượng bị quản lý
10.4. Đăng ký thuế
10.5. Kê khai thuế, tính thuế
10.6. Nộp thuế
10.7. Ấn định thuế
10.8. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế
10.9. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế
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8.2. Kế hoạch giảng dạy lớp học buổi tối:
Buổi học

(1)
1

Nội dung

(2)

CĐR môn
học
(3)

Hoạt động dạy và học

(4)

Phần 1. Tổng quan về thuế và hệ thống thuế VN

- Giảng viên:

1.5. Chức năng và vai trò của thuế

+ Hướng dẫn phương
pháp học và đánh giá
môn học.

1.6. Nguyên tắc xây dựng một sắc thuế và hệ
thống thuế

+ Thuyết giảng chương
Tổng quan.

1.7. Các yếu tố của luật thuế

- Sinh viên:

CLO1.1,
CLO1.2,
1.1. Nguồn gốc hình thành của thuế
CLO1.3,
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển thuế ở Việt CLO2.2,
Nam
CLO3.1,
CLO3.2,
1.3. Bản chất của thuế
CLO3.3
1.4. Đặc điểm và phân loại thuế

(5)

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo
(6)

Bài tập cuối Giáo trình thuế
chương
+ Cung cấp slide bài
(giáo trình)
giảng và bài tập thông
qua hệ thống LMS
trước khi đến lớp.

+ Học ở lớp: 3 tiết
+ Học ở nhà: 6 tiết
+ Hệ thống LMS: 1 tiết
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Bài đánh
giá

Buổi học

(1)
2

Nội dung

(2)

CĐR môn
học
(3)

Hoạt động dạy và học

(4)

Phần 1. Tổng quan về thuế và hệ thống thuế VN CLO1.1,
(t.t)
CLO1.2,
CLO1.3,
1.8. Phân biệt thuế với phí và lệ phí
CLO2.2,
1.9. Khái niệm phí và lệ phí
CLO3.1,
CLO3.2,
1.10. Mức thu phí và lệ phí
CLO3.3
1.11. Miễn, giảm phí và lệ phí
1.12. Lệ phí môn bài
1.13. Lệ phí trước bạ

Bài đánh
giá
(5)

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo
(6)

- Giảng viên:

Bài tập cuối Giáo trình thuế
chương
+ Cung cấp slide bài
(giáo trình)
giảng và bài tập thông
qua hệ thống LMS
trước khi đến lớp.
+ Hướng dẫn phương
pháp học và đánh giá
môn học.
+ Thuyết giảng chương
Phí, lệ phí.

Phần 2. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

- Sinh viên:

2.1. Khái niệm, xu hướng hội nhập và quá trình
thay đổi của thuế xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt
Nam

+ Học ở lớp: 3 tiết
+ Học ở nhà: 6 tiết

2.2. Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế

+ Hệ thống LMS: 1 tiết

2.3. Người nộp thuế
3

Phần 2. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (t.t)
2.4. Phương pháp tính thuế XK, thuế NK
2.5. Cách xác định giá tính thuế NK

CLO1.1,
CLO1.3,
CLO2.1,
CLO2.2,

2.6. Bảo lãnh nộp thuế
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- Giảng viên:

Bài tập cuối Giáo trình thuế
chương
+ Cung cấp kiến thức lý
(giáo trình)
thuyết, giải đáp thắc
Bài tập GV
mắc của học viên.
cung
cấp

Buổi học

(1)

Nội dung

(2)
2.7. Biện pháp tự bảo vệ
2.8. Miễn thuế, giảm thuế

CĐR môn
học
(3)
CLO3.2,
CLO3.3

Hoạt động dạy và học

Bài đánh
giá

(4)

(5)
+ Hướng dẫn sinh viên thêm.
giải bài tập

2.9. Hoàn thuế

- Sinh viên:

2.10. Thể thức khai báo và thu nộp thuế

+ Học ở lớp: 3 tiết

2.11. Nội dung cải cách 2011-2020

+ Học ở nhà: 6 tiết

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo
(6)

Thực hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
4

Phần 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

- Giảng viên: hướng
dẫn kiến thức lý
thuyết, trao đổi, thực
hành thuế TTĐB

3.4. Đối tượng không chịu thuế

Bài tập thuế GV cung cấp
TTĐB trong
giáo trình +
GV
cung
- Sinh viên: thực hành cấp thêm
tính toán và thảo Bài
tập
luận thuế TTĐB
nhóm thuế

3.5. Căn cứ tính thuế

+ Học ở lớp: 3 tiết

3.6. Phương pháp tính thuế

+ Học ở nhà: 6 tiết

3.7. Khấu trừ thuế TTĐB

+ Hệ thống LMS: 1 tiết

CLO1.1,
CLO1.3,
3.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và quá trình thay
CLO2.1,
đổi của thuế TTĐB ở Việt Nam
CLO2.2,
3.2. Người nộp thuế
CLO3.2,
CLO3.3
3.3. Đối tượng chịu thuế

3.8. Hoàn thuế, giảm thuế
3.9. Phương hướng cải cách thuế
Thực hành thuế TTĐB
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TTĐB

Buổi học

(1)
5

Nội dung

CĐR môn
học

Hoạt động dạy và học

(2)

(3)

(4)

Phần 4. Thuế bảo vệ môi trường (BVMT)

CLO1.1,
CLO1.3,
CLO2.1,
CLO2.2,
CLO3.1,
CLO3.2,
CLO3.3

- Giảng viên: hướng
dẫn kiến thức lý
thuyết, trao đổi và
thảo luận cùng SV

4.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò thuế BVMT
4.2. Người nộp thuế
4.3 Đối tượng chịu thuế
4.4. Đối tượng không chịu thuế

Bài đánh
giá
(5)

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo
(6)

Bài
tập Giáo trình thuế
trong giáo
trình + GV
cung
cấp
- Sinh viên: thực hành thêm
thuế BVMT

4.5. Phương pháp tính thuế

+ Học ở lớp: 3 tiết

4.6. Thuế suất

+ Học ở nhà: 6 tiết

4.7. Khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế

+ Hệ thống LMS: 1 tiết

4.8. Phương hướng cải cách
6

CLO1.1,
5.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và quá trình hình CLO1.3,
CLO2.1,
thành của thuế GTGT ở Việt Nam
CLO2.2,
5.2. Thuế GTGT trên thế giới đối với một số lĩnh CLO3.1,
vực
CLO3.2,
CLO3.3
5.3. Người nộp thuế

- Giảng viên: hướng Bài tập thuế Giáo trình thuế,
dẫn kiến thức lý trong giáo
trình
thuyết thuế GTGT
Giải đáp thắc mắc
của SV.

5.4. Trường hợp không chịu thuế

+ Học ở lớp: 3 tiết

5.5. Giá tính thuế GTGT

+ Học ở nhà: 6 tiết

5.6. Phương pháp tính thuế

+ Hệ thống LMS: 2 tiết

Phần 5. Thuế GTGT
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- Sinh viên: đọc trước
lý thuyết

Buổi học

(1)

Nội dung

(2)

CĐR môn
học

Hoạt động dạy và học

Bài đánh
giá

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo

(3)

(4)

(5)

(6)

CLO2.1,
CLO2.2,
CLO3.1,
CLO3.2,
CLO3.3

- Giảng viên: hướng
dẫn SV thực hành
tính thuế.
Đưa ra nhận xét về
buổi thảo luận.

Bài tập thuế Giáo trình thuế
GTGT do
GV
cung
cấp

5.7. Thuế suất
5.8. Hoàn thuế và thời điểm xác định thuế
5.9. Cải cách thuế 2011-2020
7

Thực hành thuế GTGT (t.t)

Bài
tập
- Sinh viên: làm bài nhóm
về
tập và thảo luận.
thuế GTGT
+ Học ở lớp: 3 tiết
+ Học ở nhà: 6 tiết
+ Hệ thống LMS: 1 tiết

8

Phần 6. Thuế TNDN

CLO1.1,
CLO1.3,
6.1. Khái niệm và quá trình hình thành thuế
CLO2.1,
TNDN
CLO2.2,
6.2. Người nộp thuế
CLO3.2,
CLO3.3
6.3. Thu nhập được miễn thuế TNDN
6.4. Căn cứ tính thuế TNDN
18

tập Giáo trình thuế
- Giảng viên: hướng Bài
dẫn kiến thức lý trong Giáo
thuyết, trao đổi và trình.
thảo luận cùng SV
- Sinh viên: đọc lý
thuyết thuế TNDN
trước khi đến lớp.

Buổi học

(1)

Nội dung

(2)

CĐR môn
học
(3)

Hoạt động dạy và học

(4)

6.5. Thuế suất

+ Học ở lớp: 3 tiết

6.6. Phương pháp tính thuế

+ Học ở nhà: 6 tiết

6.7. Nộp thuế

+ Hệ thống LMS: 2 tiết

Bài đánh
giá
(5)

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo
(6)

6.8. DN liên kết
6.9. Cải cách 2011-2020
9

Thực hành thuế TNDN (t.t)

CLO1.1,
CLO1.3,
CLO2.1,
CLO2.2,
CLO3.2,
CLO3.3

- Giảng viên: hướng Bài tập GV Giáo trình thuế
cấp
dẫn SV thực hành cung
thêm
thuế TNDN
- Sinh viên: giải quyết
các bài tập tình
huống
+ Học ở lớp: 3 tiết
+ Học ở nhà: 6 tiết
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Thực hành thuế TNDN (t.t)

CLO1.1,
CLO1.3,
Phần 7. Thuế TNCN
CLO2.1,
7.1. Khái niệm, đặc điểm, quá trình hình thành CLO2.2,
thuế TNCN ở Việt Nam
CLO3.2,
CLO3.3
7.2. Thu nhập chịu thuế
7.3. Các khoản thu nhập không chịu thuế
19

- Giảng viên: hướng
dẫn SV thực hành
thuế TNDN và lý
thuyết thuế TNCN

Bài
tập Giáo trình thuế
nhóm thuế
TNDN

Bài tập thuế
- Sinh viên: đọc trước TNCN
lý thuyết thuế TNCN trong Giáo
trình thuế
+ Học ở lớp: 3 tiết

Buổi học

(1)

Nội dung

(2)

CĐR môn
học
(3)

Hoạt động dạy và học

(4)

7.4. Thu nhập miễn thuế

+ Học ở nhà: 6 tiết

7.5. Giảm thuế TNCN

+ Hệ thống LMS: 2 tiết

Bài đánh
giá
(5)

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo
(6)

7.6. Giảm trừ gia cảnh và các khoản từ thiện, nhân
đạo
7.7. Thu nhập tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền
công
7.8. Thuế suất
7.9. Phương pháp xác định thu nhập từ tự kinh
doanh
7.10. Đăng ký, kê khai,nộp thuế và quyết toán
thuế
7.11. Cải cách thuế 2011-2020
11

Thực hành thuế TNCN (t.t)

CLO1.1,
CLO1.3,
CLO2.1,
CLO2.2,
CLO3.2,
CLO3.3

- Giảng viên: hướng Bài tập GV Giáo trình thuế
cấp
dẫn trao đổi, thực cung
thêm.
hành thuế TNCN
- Sinh viên: làm bài Bài
tập
tập thực hành.
nhóm thuế
TNCN
+ Học ở lớp: 3 tiết
+ Học ở nhà: 6 tiết
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Buổi học

Nội dung

(1)

(2)

12

Phần 8. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

CĐR môn
học
(3)

Hoạt động dạy và học

Bài đánh
giá

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo

(4)

(5)

(6)

CLO1.1,
8.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, quà trình hình CLO1.3,
CLO2.1,
thành thuế sử dụng đất
CLO2.2,
8.2. Người nộp thuế
CLO3.2,
CLO3.3
8.3. Đối tượng chịu thuế

- Giảng viên: hướng
dẫn kiến thức lý
thuyết, trao đổi và
thảo luận cùng SV

Bài tập cuối Giáo trình thuế
chương
trong giáo
trình

8.4. Đối tượng không chịu thuế

+ Học ở lớp: 3 tiết

8.5. Phương pháp tính thuế

+ Học ở nhà: 6 tiết

8.6. Căn cứ tính thuế

+ LMS: 1 tiết

- Sinh viên: thực hành
tính thuế sử dụng đất

8.7. Miễn thuế, giảm thuế
8.8. Kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế
8.9. Phương hướng cải cách đến 2020
13

CLO1.1,
8.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, quà trình hình CLO1.3,
CLO2.1,
thành thuế sử dụng đất
CLO2.2,
8.2. Người nộp thuế
CLO3.2,
CLO3.3
8.3. Đối tượng chịu thuế

- Giảng viên: hướng
dẫn kiến thức lý
thuyết, trao đổi và
thảo luận cùng SV

8.4. Đối tượng không chịu thuế

+ Học ở lớp: 3 tiết

8.5. Phương pháp tính thuế

+ Học ở nhà: 6 tiết

Phần 8. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (t.t)
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- Sinh viên: thực hành
tính thuế sử dụng đất

Bài tập cuối Giáo trình thuế
chương
trong giáo
trình

Buổi học

(1)

Nội dung

(2)

CĐR môn
học
(3)

Hoạt động dạy và học

(4)

8.6. Căn cứ tính thuế

Bài đánh
giá
(5)

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo
(6)

+ LMS: 1 tiết

8.7. Miễn thuế, giảm thuế
8.8. Kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế
8.9. Phương hướng cải cách đến 2020
14

Phần 9. Thuế tài nguyên

CLO1.1,
9.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, quá trình hình CLO1.3,
CLO2.2,
thành của thuế tài nguyên ở VN
CLO3.1,
9.2. Người nộp thuế
CLO3.2,
CLO3.3
9.3. Đối tượng chịu thuế
9.4. Phương pháp tính thuế

- Giảng viên: hướng Bài tập cuối Giáo trình thuế
dẫn lý thuyết chương chương
trong giáo
thuế tài nguyên.
- Giải đáp thắc mắc trình
cho SV
+ Học ở lớp: 3 tiết
+ Học ở nhà: 6 tiết

9.5. Thuế suất

+ LMS: 1 tiết

9.6. Thuế tài nguyên đối với dầu thô, khí thiên
nhiên
9.7. Miễn, giảm thuế
9.8. Kê khai, nộp thuế
9.9. Cải cách 2011-2020
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Buổi học

Nội dung

CĐR môn
học

Hoạt động dạy và học

Bài đánh
giá

(1)

(2)

(3)

(4)
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Phần 10. Luật quản lý thuế

CLO1.1,
CLO1.3,
CLO2.2,
CLO3.1,
CLO3.2,
CLO3.3

- Giảng viên: hướng Bài tập cuối Giáo trình thuế
dẫn lý thuyết chương chương
trong giáo
Luật quản lý thuế.
- Ôn tập để củng cố trình

10.1. Một số khái niệm về quản lý thuế
10.2. Chủ thể quản lý
10.3. Đối tượng bị quản lý
10.4. Đăng ký thuế

(5)

Tài liệu chính và
tài liệu tham
khảo

kiến thức và giải đáp
thắc mắc cho SV

10.5. Kê khai thuế, tính thuế

+ Học ở lớp: 3 tiết

10.6. Nộp thuế

+ Học ở nhà: 6 tiết

10.7. Ấn định thuế

+ LMS: 1 tiết

10.8. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế
10.9. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế
ÔN TẬP
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(6)

9.
Quy định của môn học
Yêu cầu sinh viên truy cập hệ thống LMS để nhận thông tin của môn học, bao gồm slide bài giảng, bài tập thực hành và các thông báo liên quan
đến môn học
KT. TRƯỞNG KHOA

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PHẠM HÀ

NGUYỄN MINH THƠ
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