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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 
 

1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC 

1.1 . Tên môn học: THUẾ    Mã môn học: FINA3303 

1.2 . Khoa/Ban phụ trách: Tài chính ngân hàng 

1.3 . Số tín chỉ: 03 TC (45 tiết lý thuyết) 

 
2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Môn học Thuế 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, còn trình bày cho sinh viên về tổ chức bộ máy thu thuế và những định 

hướng cải cách thuế. Để có thể học tốt môn học này, sinh viên cần học qua và nắm vững các kiến 

thức cơ bản về tài chính tiền tệ, tài chính doanh nghiệp và kinh tế vĩ mô. 

 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu của môn học này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về các loại thuế có liên 

quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể hiểu 

được vai trò của thuế và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc phân phối lại nguồn lực và 

thu nhập nhằm đảm bảo công bằng xã hội. Ngoài ra, sinh viên còn am hiểu các loại thuế có 

liên quan và ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của doanh nghiệp, qua đó, có thể phân tích, 

đánh giá và dự báo tài chính của doanh nghiệp trong môi trường hoạt động có ảnh hưởng 

của thuế. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

3.2.1. Kiến thức 

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các loại thuế có ảnh hưởng đến hoạt 

động của doanh nghiệp bao gồm thuế tiêu dùng, thuế thu nhập và thuế tài sản. Sau khi kết 

thúc môn học, sinh viên có thể: 

- Hiểu được tổng quan về các loại thuế. 

- Hiểu được mối quan hệ và ảnh hưởng của các loại thuế cụ thể như thuế xuất nhập 

khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế thu 

nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất và thuế tài nguyên đến 

hoạt động của doanh nghiệp. 

- Hiểu được tổ chức bộ máy thu thuế và những định hướng cải cách thuế ở nước ta hiện 

nay. 

3.2.2. Kỹ năng  

- Trang bị và rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy, tranh luận, bàn bạc và phản biện 

những chủ đề, cả về lý luận lẫn thực tiễn, liên quan đến lĩnh vực thuế và ảnh hưởng 

của môi trường thuế đến hoạt động của doanh nghiệp. 

- Dựa trên cơ sở lý thuyết, sinh viên có thể vận dụng để tính toán các loại thuế phải nộp 

cho từng đối tượng. 

3.2.3. Thái độ 

- Góp phần thay đổi nhận thức của sinh viên về vai trò của thuế và trách nhiệm của 

doanh nghiệp trong việc chấp hành tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế. 

- Khuyến khích sinh viên có ý thức trong việc cập nhật thông tin về thuế thường xuyên. 



4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

 

STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết 

Tài liệu  

tự học 
TC LT BT TH 

1 Tổng quan về thuế 
- Giới thiệu môn học 

- Nguồn gốc hình thành và 

quá trình thay đổi của thuế 

- Khái niệm thuế và hệ 

thống chính sách thuế 

Việt Nam hiện nay 

- Bản chất của thuế 

- Đặc điểm của thuế 

- Vai trò, chức năng của 

thuế 

- Nguyên tắc của thuế 

- Cơ cấu một sắc thuế 

- Các khoản thu khác của 

Ngân sách nhà nước 

4,5 4,5 0 0 

 

2 Thuế xuất khẩu, 

nhập khẩu 

- Nguồn gốc hình thành và 

quá trình thay đổi 

- Bản chất, đặc điểm và vai 

trò của thuế xuất khẩu, 

nhập khẩu 

- Nội dung chính của sắc 

thuế gồm: 

 Đối tượng chịu thuế 

 Đối tượng không 

chịu thuế 

 Căn cứ tính thuế 

 Phương pháp tính 

thuế 

 Thuế suất 

 Miễn, giảm thuế 

 Kê khai, nộp thuế và 

quyết toán thuế 

- Kế hoạch điều chỉnh thuế 

4,5 4,5 0 0 

 

3 Thuế tiêu thụ đặc 

biệt (TTĐB) 

- Nguồn gốc hình thành và 

quá trình thay đổi 

- Bản chất, đặc điểm và vai 

trò của thuế TTĐB 

- Nội dung chính của sắc 

thuế gồm: 

 Đối tượng chịu thuế 

 Đối tượng không 

chịu thuế 

 Căn cứ tính thuế 

 Phương pháp tính 

thuế 

4,5 4,5 0 0 

 



STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết 

Tài liệu  

tự học 
TC LT BT TH 

 Thuế suất 

 Khấu trừ thuế 

 Miễn, giảm thuế 

 Kê khai, nộp thuế và 

quyết toán thuế 

- Kế hoạch điều chỉnh thuế 

4 Thuế bảo vệ môi 

trường (BVMT) 

- Nguồn gốc hình thành và 

quá trình thay đổi 

- Bản chất, đặc điểm và vai 

trò của thuế BVMT 

- Nội dung chính của sắc 

thuế gồm: 

 Đối tượng chịu thuế 

 Căn cứ tính thuế 

 Phương pháp tính 

thuế 

 Thuế suất 

 Miễn, giảm thuế 

 Kê khai, nộp thuế và 

quyết toán thuế 

- Kế hoạch điều chỉnh thuế 

2,5 2,5 0 0 

 

5 Thuế giá trị gia 

tăng (GTGT) 

- Nguồn gốc hình thành và 

quá trình thay đổi 

- Bản chất, đặc điểm và vai 

trò của thuế GTGT 

- Nội dung chính của sắc 

thuế gồm: 

 Đối tượng chịu thuế 

 Đối tượng không 

chịu thuế 

 Căn cứ tính thuế 

 Phương pháp tính 

thuế (phương pháp 

thuế khấu trừ & 

phương pháp tính 

thuế trực tiếp) 

 Thuế suất 

 Khấu trừ thuế 

 Miễn, giảm thuế 

 Kê khai, nộp thuế và 

quyết toán thuế 

- Kế hoạch điều chỉnh thuế 

6,5 4,5 2,0 0 

 

6 Thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

(TNDN) 

- Nguồn gốc hình thành và 

quá trình thay đổi 

- Bản chất, đặc điểm và vai 

trò của thuế TNDN 

6,5 4,5 2,0 0 

 



STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết 

Tài liệu  

tự học 
TC LT BT TH 

- Nội dung chính của sắc 

thuế gồm: 

 Đối tượng chịu thuế 

 Đối tượng không 

chịu thuế 

 Căn cứ tính thuế 

 Phương pháp tính 

thuế 

 Thuế suất 

 Miễn, giảm thuế 

 Kê khai, nộp thuế và 

quyết toán thuế 

- Kế hoạch điều chỉnh thuế 

7 Thuế thu nhập cá 

nhân (TNCN) 

- Nguồn gốc hình thành và 

quá trình thay đổi 

- Bản chất, đặc điểm và vai 

trò của thuế TNCN 

- Nội dung chính của sắc 

thuế gồm: 

 Đối tượng chịu thuế 

 Đối tượng không 

chịu thuế 

 Căn cứ tính thuế 

 Phương pháp tính 

thuế 

 Thuế suất 

 Các khoản giảm trừ 

 Miễn, giảm thuế 

 Kê khai, nộp thuế và 

quyết toán thuế 

- Kế hoạch điều chỉnh thuế 

4,5 4,5 0 0 

 

8 Thuế sử dụng đất 

nông nghiệp 

(SDĐNN) và thuế 

sử dụng đất phi 

nông nghiệp 

(SDĐPNN) 

- Nguồn gốc hình thành và 

quá trình thay đổi 

- Bản chất, đặc điểm và vai 

trò của thuế SDĐNN và 

thuế SDĐPNN 

- Nội dung chính của sắc 

thuế gồm: 

 Đối tượng chịu thuế 

 Đối tượng không 

chịu thuế 

 Căn cứ tính thuế 

 Phương pháp tính 

thuế 

 Thuế suất 

 Miễn, giảm thuế 

4,5 4,5 0 0 

 



STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết 

Tài liệu  

tự học 
TC LT BT TH 

 Kê khai, nộp thuế và 

quyết toán thuế 

- Kế hoạch điều chỉnh thuế 

9 Thuế tài nguyên 
- Nguồn gốc hình thành và 

quá trình thay đổi 

- Bản chất, đặc điểm và vai 

trò của thuế tài nguyên 

- Nội dung chính của sắc 

thuế gồm: 

 Đối tượng chịu thuế 

 Đối tượng không 

chịu thuế 

 Căn cứ tính thuế 

 Phương pháp tính 

thuế 

 Thuế suất 

 Miễn, giảm thuế 

 Kê khai, nộp thuế và 

quyết toán thuế 

- Kế hoạch điều chỉnh thuế 

2,5 2,5 0 0 

 

10 Luật quản lý thuế 
- Khái niệm và mục tiêu 

quản lý thuế 

- Đăng ký thuế 

 Khái niệm 

 Đối tượng đăng ký 

thuế 

 Thủ tục đăng ký 

thuế 

- Kê khai thuế 

- Nộp thuế 

- Thủ tục hoàn thuế 

- Thủ tục miễn, giảm thuế 

- Kiểm tra và thanh tra thuế 

- Cưỡng chế thi hành quyết 

định hành chính thuế 

- Xử lý vi phạm pháp luật 

về thuế 

4,5 4,5 0 0 

 

Ghi chú:TC: Tổng số tiết; LT: Lý thuyết (45 tiết); BT: Bài tập; TH: Thực hành. 

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

5.1. Tài liệu chính 
 Phan Hiển Minh, (2009), Giáo trình Thuế, Đại học Mở Tp.HCM, NXB Thống kê. 

 Slide bài giảng của giảng viên. 

 Các văn bản pháp luật liên quan đến từng sắc thuế. 

5.2. Tài liệu tham khảo 
 Đỗ Đức Minh và Nguyễn Việt Cường, (2005), Giáo trình lý thuyết Thuế  Học viện tài 

chính – Bộ Tài chính, NXB Tài chính. 



 Joseph E. Stiglitz (1995), Kinh tế học công cộng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Trường 

ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội. 

 

6. ĐÁNHGIÁ KẾTQUẢHỌCTẬP 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Đánh giá giữa kỳ (phát biểu trong lớp và thi đề đóng) 40% 

2 Thi cuối kỳ (Đề đóng, sử dụng NH đề thi) 60% 

 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày 

STT Buổi Nội dung Ghi chú 

1 B.1 Giới thiệu môn học và Tổng quan về Thuế 

(Cung cấp cho SV thông tin về giảng viên cũng như phương thức 

đánh giá môn học, các vấn đề cần giới thiệu trước khi đi vào bài 

học đầu tiên; 

Giới thiệu tổng quan hệ thống chính sách thuế Việt Nam bao 

gồm 9 sắc thuế chính và Luật quản lý thuế; Quá trình hình thành 

và thay đổi của hệ thống thuế Việt Nam; Bản chất, đặc điểm và 

chức năng của thuế; Nguyên tắc thuế; Các yếu tố cơ bản của luật 

thuế.) 

Phân nhóm 

thảo luận 

cho suốt quá 

trình (nếu 

cần) 

2 B.2 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XK,NK) 

(Giới thiệu tổng quan thuế XK, NK; Người nộp thuế; Đối tượng 

chịu thuế và Đối tượng không chịu thuế; Căn cứ tính thuế; Thuế 

suất; Phương pháp tính thuế; Các trường hợp miễn, giảm thuế; 

Thủ tục kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế; Kế hoạch điều 

chỉnh thuế XK,NK.) 

Lý thuyết, 

Câu hỏi, bài 

tập 

3 B.3 Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 

(Giới thiệu tổng quan thuế TTĐB; Người nộp thuế; Đối tượng 

chịu thuế; Căn cứ tính thuế; Thuế suất; Phương pháp tính thuế; 

Các trường hợp miễn, giảm thuế; Thủ tục kê khai, nộp thuế và 

quyết toán thuế; Kế hoạch điều chỉnh thuế TTĐB.) 

Lý thuyết, 

Câu hỏi, bài 

tập 

4 B.4 Thuế bảo vệ môi trường (BVMT) & Thuế Tài nguyên 

(Giới thiệu sắc thuế BVMT: Tổng quan; Đối tượng nộp thuế; Đối 

tượng chịu thuế; Căn cứ tính thuế; Thuế suất; Phương pháp tính 

thuế; Các trường hợp miễn, giảm thuế; Thủ tục kê khai, nộp thuế 

và quyết toán thuế; Chiến lược thay đổi thuế BVMT; 

Giới thiệu sắc thuế Tài nguyên: Tổng quan; Đối tượng nộp thuế; 

Đối tượng chịu thuế; Căn cứ tính thuế; Thuế suất; Phương pháp 

tính thuế; Các trường hợp miễn, giảm thuế; Thủ tục kê khai, nộp 

thuế và quyết toán thuế; Chiến lược thay đổi thuế tài nguyên.) 

 

5 B.5 Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) 

(Giới thiệu tổng quan thuế GTGT; Đối tượng nộp thuế; Đối 

tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế; Căn cứ tính thuế; 

Thuế suất; Phương pháp tính thuế; Các trường hợp miễn, giảm 

thuế; Thủ tục kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế; Chiến lược 

thay đổi thuế GTGT.) 

Lý thuyết, 

Câu hỏi, bài 

tập 

6 B.6 Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 

(Giới thiệu tổng quan thuế TNDN; Đối tượng nộp thuế; Xác định 

thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế; Căn cứ tính thuế; Thuế 

suất; Phương pháp tính thuế; Các trường hợp miễn, giảm thuế; 

Thủ tục kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế; Chiến lược thay 

Lý thuyết, 

Câu hỏi, bài 

tập 



đổi thuế TNDN.) 

7 B.7 Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) 

(Giới thiệu tổng quan thuế TNCN; Đối tượng nộp thuế; Xác định 

thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế; Căn cứ tính thuế; Thuế 

suất; Phương pháp tính thuế; Các trường hợp miễn, giảm thuế; 

Thủ tục kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế; Chiến lược thay 

đổi thuế TNCN.) 

Lý thuyết, 

Câu hỏi, bài 

tập 

8 B.8 Thuế sử dụng đất nông nghiệp & Thuế SDĐPNN 

(Giới thiệu tổng quan thuế SDĐNN; Đối tượng nộp thuế; Đối 

tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế; Căn cứ tính thuế; 

Thuế suất; Phương pháp tính thuế; Các trường hợp miễn, giảm 

thuế; Thủ tục kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế; Chiến lược 

thay đổi thuế SDĐNN; 

Tương tự nội dung như trên với Thuế SDĐPNN.) 

 

9 B.9 Luật quản lý thuế 

(Giới thiệu những quy định chung về Luật Quản lý thuế; Đăng 

ký thuế; Khai thuế, tính thuế; Ấn định thuế; Nộp thuế; Thủ tục 

hoàn thuế; Thủ tục miễn/ giảm thuế; Thủ tục xóa nợ tiền thuế/ 

tiền phạt; Kiểm tra thuế, thanh tra thuế; Cưỡng chế thi hành 

quyết định hành chính thuế và các biện pháp xử lý vi phạm pháp 

luật về thuế.) 

 

10 B.10 Thi giữa kỳ (thời gian do GV thông báo với SV) 

Ôn tập 

 

 

7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối 

STT Buổi Nội dung Ghi chú 

1 B.1 Giới thiệu môn học và Tổng quan về Thuế 

(Cung cấp cho SV thông tin về giảng viên cũng như phương thức 

đánh giá môn học, các vấn đề cần giới thiệu trước khi đi vào bài 

học đầu tiên; 

Giới thiệu tổng quan hệ thống chính sách thuế Việt Nam bao 

gồm 9 sắc thuế chính và Luật quản lý thuế; Quá trình hình thành 

và thay đổi của hệ thống thuế Việt Nam; Bản chất, đặc điểm và 

chức năng của thuế; Nguyên tắc thuế; Các yếu tố cơ bản của luật 

thuế.) 

Phân nhóm 

thảo luận 

cho suốt quá 

trình (nếu 

cần) 

2 B.2 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XK,NK) 

(Giới thiệu tổng quan thuế XK, NK; Người nộp thuế; Đối tượng 

chịu thuế và Đối tượng không chịu thuế; Căn cứ tính thuế; Thuế 

suất; Phương pháp tính thuế; Các trường hợp miễn, giảm thuế; 

Hoàn thuế.) 

Lý thuyết, 

Câu hỏi, bài 

tập 

3 B.3 Thuế XK, NK (tiếp theo) và Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 

(Thủ tục kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế; Kế hoạch điều 

chỉnh thuế XK,NK; 

Làm bài tập thuế xuất khẩu, nhập khẩu 

Giới thiệu tổng quan thuế TTĐB; Người nộp thuế; Đối tượng 

chịu thuế; Căn cứ tính thuế; Thuế suất; Phương pháp tính thuế; 

Các trường hợp miễn, giảm thuế; Hoàn thuế.Thủ tục kê khai, nộp 

thuế và quyết toán thuế; Kế hoạch điều chỉnh thuế TTĐB) 

Lý thuyết, 

Câu hỏi, bài 

tập 

4 B.4 Thuế TTĐB (tiếp theo) và Thuế bảo vệ môi trường (BVMT) 

(Làm bài tập thuế TTĐB; 

Giới thiệu sắc thuế BVMT: Tổng quan; Đối tượng nộp thuế; Đối 

tượng chịu thuế; Căn cứ tính thuế; Thuế suất; Phương pháp tính 

Lý thuyết, 

Câu hỏi, bài 

tập 



thuế; Các trường hợp miễn, giảm thuế; Thủ tục kê khai, nộp thuế 

và quyết toán thuế; Chiến lược thay đổi thuế BVMT) 

5 B.5 Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) 

(Giới thiệu tổng quan thuế GTGT; Đối tượng nộp thuế; Đối 

tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế; Căn cứ tính thuế; 

Thuế suất; Phương pháp tính thuế; Các trường hợp miễn, giảm 

thuế; Thủ tục kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế; Chiến lược 

thay đổi thuế GTGT.) 

Lý thuyết, 

Câu hỏi (lý 

thuyết) 

6 B.6 Thuế GTGT (tiếp theo) và Thuế thu nhập doanh nghiệp 

(TNDN) 

(Làm bài tập thuế GTGT; 

Giới thiệu tổng quan thuế TNDN; Đối tượng nộp thuế; Xác định 

thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế; Căn cứ tính thuế; Thuế 

suất; Phương pháp tính thuế; Các trường hợp miễn, giảm thuế; 

Thủ tục kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế; Chiến lược thay 

đổi thuế TNDN.) 

Lý thuyết, 

Câu hỏi, bài 

tập 

7 B.7 Thuế TNDN (tiếp theo) và Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 

(Làm bài tập thuế TNDN;  

Giới thiệu tổng quan thuế TNCN; Đối tượng nộp thuế; Xác định 

thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế; Căn cứ tính thuế; Thuế 

suất; Phương pháp tính thuế TNCN.) 

Lý thuyết, 

Câu hỏi, bài 

tập 

8 B.8 Thuế TNCN (tiếp theo) 

(Các trường hợp miễn, giảm thuế; Thủ tục kê khai, nộp thuế và 

quyết toán thuế; Chiến lược thay đổi thuế TNCN; 

Làm bài tập thuế TNCN.) 

Lý thuyết, 

Câu hỏi, bài 

tập 

9 B.9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) và Thuế sử dụng 

đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) 

(Giới thiệu tổng quan thuế SDĐNN; Đối tượng nộp thuế; Đối 

tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế; Căn cứ tính thuế; 

Thuế suất; Phương pháp tính thuế; Các trường hợp miễn, giảm 

thuế; Thủ tục kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế; Chiến lược 

thay đổi thuế SDĐNN; 

Tương tự nội dung như trên với Thuế SDĐPNN.) 

Lý thuyết 

10 B.10 Thuế sử dụng đất (tiếp theo) và Thuế tài nguyên 

(Trả lời câu hỏi lý thuyết thuế sử dụng đất; 

Giới thiệu sắc thuế Tài nguyên: Tổng quan; Đối tượng nộp thuế; 

Đối tượng chịu thuế; Căn cứ tính thuế; Thuế suất; Phương pháp 

tính thuế; Các trường hợp miễn, giảm thuế; Thủ tục kê khai, nộp 

thuế và quyết toán thuế; Chiến lược thay đổi thuế tài nguyên.) 

Lý thuyết, 

Câu hỏi 

11 B.11 Luật quản lý thuế 

(Giới thiệu tổng quan Luật quản lý thuế và những nội dung chính 

của luật) 

Lý thuyết 

12 B.12 Thi giữa kỳ (thời gian do GV thông báo với SV) 

Ôn tập 

 

 

       KHOA TRƯỞNG 

       (Ký và ghi rõ họ tên) 
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