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BÁO CÁO  

Thẩm tra sơ bộ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ 

đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước  

 

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

   

 Thực hiện Thông báo số 2667/TB-TTKQH ngày 19/3/2019 của Tổng Thư 

ký Quốc hội về thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên 

họp thứ 32, trong đó có nội dung về dự án Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ 

tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, 

không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, 

theo đó đề nghị Chính phủ rà soát, tiếp thu và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 để trình Quốc 

hội xem xét, quyết định vào kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) theo trình tự, thủ tục 

rút gọn. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban TVQH, Chính phủ đã có Tờ trình 

số 316/TTr-CP ngày 06/8/2019 gửi Ủy ban TVQH về dự thảo Nghị quyết của 

Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp 

ngân sách nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ được phân công của Lãnh đạo Quốc 

hội, ngày 02/8/2019, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) đã 

phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà 

khoa học tại TP. Ninh Bình về dự án Nghị quyết này. Tiếp đó, ngày 07/9/2019, 

Thường trực Ủy ban TCNS đã họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ về dự án 

Nghị quyết. Tham dự Phiên họp có đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đại 

diện Lãnh đạo Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước và đại diện một số cơ quan 

hữu quan. 

Trên cơ sở Tờ trình số 316/TTr-CP ngày 06/8/2019 của Chính phủ, ý kiến 

của các đại biểu dự họp, Thường trực Ủy ban TCNS xin báo cáo Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội như sau:  

 I. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Qua nghiên cứu Tờ trình của Chính phủ, Thường trực Ủy ban TCNS cơ 

bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết như Tờ trình của Chính phủ và 

cho rằng: 

(1) Theo Điều 65 của Luật Quản lý thuế hiện hành1 quy định 3 trường hợp 

                                                           
1 Điều 65. Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 
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được xóa nợ thuế, theo đó Chính phủ, Bộ Tài chính đã hướng dẫn xử lý xóa nợ 

tiền thuế, tiền phạt cho người nộp thuế kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, số nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi được xử lý xóa nợ theo 

quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành rất thấp (chỉ bằng 0,51% số nợ không 

còn khả năng thu), trong khi các khoản nợ thuế này đều bị tính tiền chậm nộp 

(0,03%/ngày), dẫn đến số nợ đọng thuế không có khả năng thu ngày càng tăng 

cao qua các năm2, tạo gánh nặng quản lý cho cơ quan thuế mặc dù đối tượng đã 

không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước và không còn đối tượng để thu các 

khoản nợ này.  

(2) Luật Quản lý thuế hiện hành không quy định việc khoanh nợ, trong 

khi việc thực hiện xóa nợ thuế đối với 3 nhóm đối tượng trong Luật Quản lý 

thuế hiện hành có nhiều bất cập, không thể thực hiện được, cụ thể như sau: 

(i) Trong quá trình sản xuất, kinh doanh có nhiều doanh nghiệp mất khả 

năng thanh toán, chấm dứt hoạt động kinh doanh nhưng không làm thủ tục phá 

sản theo quy định của Luật Phá sản hoặc chỉ thông báo phá sản nhưng không 

hoàn thành các thủ tục phá sản. Do đó, cơ quan thuế không có hồ sơ để xử lý 

xóa nợ thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 65 của Luật Quản lý thuế hiện hành. 

(ii) Trường hợp xóa nợ cho người nộp thuế đã chết, mất tích mà không 

còn tài sản để nộp thuế, thực tế khi cá nhân đã chết thì không xác nhận được 

người nộp thuế còn tài sản hay không, trường hợp còn tài sản thì tài sản này còn 

thuộc quyền sở hữu chung của gia đình vợ hoặc chồng và các con và không thực 

hiện phân chia xử lý thừa kế theo quy định của pháp luật, dẫn đến tình huống 

không xác định được người nộp thuế không còn tài sản để xử lý xóa nợ theo quy 

định tại khoản 2 Điều 65 của Luật Quản lý thuế hiện hành. 

(iii) Đối với trường hợp xóa nợ quá 10 năm, cơ quan thuế phải áp dụng 

tất cả các biện pháp cưỡng chế, bắt buộc là phải thực hiện đầy đủ tuần tự 07 

biện pháp cưỡng chế3, nhưng trên thực tế nhiều người nộp thuế nợ thuế, cơ quan 

thuế mới thực hiện cưỡng chế lần lượt bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, 

phong tỏa các tài khoản của người nộp thuế tại các ngân hàng thương mại, thông 

                                                                                                                                                                                     
1. Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật 

phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. 

2. Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để 

nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ. 

3.Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế không thuộc trường hợp quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng 

chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này và các khoản nợ 

tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá mười năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nhưng 

không có khả năng thu hồi. 
2 Tổng số tiền nợ đọng tính đến ngày 31/12/2018 là 81.618 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điểm 

31/12/2017, trong đó số tiền thuế nợ không có khả năng thu ngân sách là 41.387 tỷ đồng (cơ quan thuế 

quản lý là 37.572 tỷ đồng, cơ quan quản lý hải quan là 3.815 tỷ đồng). 
3 Trích tiền tài khoản, phong tỏa tài khoản, thu từ tiền lương, tiền công, dừng làm thủ tục hải quan, 

thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, kê biên tài sản, thu từ bên thứ 3, thu hồi giấy phép đăng 

ký kinh doanh. 
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báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Sau những bước cưỡng chế này, hầu như 

các doanh nghiệp phá sản, giải thể, mất khả năng kinh doanh, không còn tài sản ở 

nơi đăng ký kinh doanh, nhiều người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh, chết, mất 

tích,... Do vậy, cơ quan thuế không thể thực hiện tiếp các biện pháp cưỡng chế 

còn lại theo quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành. Hơn nữa, đối với doanh 

nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với cơ quan 

đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thì cũng bị cơ quan đăng ký kinh doanh thu 

hồi giấy phép. Do vậy, cơ quan thuế không thể xử lý xóa nợ theo đúng quy định 

tại khoản 3 Điều 65 của Luật Quản lý thuế hiện hành. 

(iv) Ngoài ra, Luật Quản lý thuế hiện hành không bao quát đầy đủ các đối 

tượng cần khoanh nợ, xóa nợ thuế đối với các đối tượng không có khả năng nộp 

NSNN, dẫn đến số nợ đọng thuế không có khả năng thu tăng cao và phát sinh 

thêm đối tượng nợ thuế, như trường hợp người nộp thuế đã bỏ địa chỉ kinh doanh, 

bị thu hồi giấy phép kinh doanh, các trường hợp bị thiên tai, bất khả kháng hoặc 

nợ thuế do chưa được Nhà nước thanh toán... 

(3) Theo quy định tại Điều 152 của Luật Quản lý thuế số 384 thì đối với các 

khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ phát sinh trước ngày 01 tháng 7 

năm 2020 thì tiếp tục xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành. 

Vì lý do đó, Thường trực Ủy ban TCNS nhất trí về sự cần thiết ban hành 

Nghị quyết của Quốc hội để thực hiện việc khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt 

chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không có khả năng nộp ngân 

sách theo đề nghị của Chính phủ. Đồng thời, tán thành bổ sung dự án Nghị quyết 

này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và việc trình Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nội dung của dự án Nghị quyết cùng với việc 

xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. 

2. Về hồ sơ, trình tự thông qua 

Tại Tờ trình số 597/TTr-CP ngày 20/12/2018 của Chính phủ trình Ủy ban 

TVQH cho ý kiến tại phiên họp tháng 3/2019 đã bao gồm đầy đủ các nội dung 

về Báo cáo đánh giá tác động của chính sách, Báo cáo đánh giá tổng kết công 

tác quản lý nợ thuế, thực hiện các quy định của xóa nợ thuế theo quy định của 

Luật Quản lý thuế; tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính đối với các ý kiến tham gia 

của các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp… Trên cơ 

sở ý kiến của Ủy ban TVQH, ý kiến của cơ quan thẩm tra, Chính phủ đã tiếp 

thu, chỉnh lý nhiều nội dung trong dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban TVQH cho 

ý kiến lần này. Do đó, Thường trực Ủy ban nhận thấy, Hồ sơ trình Nghị quyết 

đã đảm bảo phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nhất trí 

                                                           
4 Điều 152. Quy định chuyển tiếp 

1. Đối với các khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 

2020 thì tiếp tục xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13. 

2. Đối với các khoản tiền thuế nợ đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 thì được xử lý theo quy định của 

Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 
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trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) theo trình 

tự, thủ tục rút gọn như Tờ trình của Chính phủ. 

II. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ 

Qua nghiên cứu Tờ trình của Chính phủ và Dự thảo Nghị quyết, ngoài 

những nội dung nhất trí với Tờ trình của Chính phủ, Thường trực Ủy ban TCNS 

có ý kiến về một số nội dung cụ thể như sau:  

1. Về tên gọi của dự thảo Nghị quyết 

Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, khái niệm về “tiền thuế nợ” chưa 

được quy định tại Luật Quản lý thuế hiện hành và mới được quy định tại Luật 

Quản lý thuế số 38/2019/QH14 năm 2019 nhưng Luật này có hiệu lực từ ngày 

01/7/2020. Do đó, đề nghị Chính phủ nghiên cứu để sửa đổi lại tên của Nghị 

quyết phù hợp với Luật Quản lý thuế hiện hành, phù hợp với nội hàm của các 

điều, khoản trong dự thảo Nghị quyết. Theo đó đề nghị quy định theo hướng: 

“Nghị quyết về xử lý tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp đối với 

người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước” hoặc có thể quy 

định là: “Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền chậm nộp, tiền phạt chậm 

nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước”. 

2. Về nguyên tắc xử lý nợ (Điều 3) 

Thường trực Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ, tuy 

nhiên để bảo đảm minh bạch, gắn trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người có 

thẩm quyền khoanh nợ, xóa nợ, đề nghị nghiên cứu bổ sung, chỉnh lý một số nội 

dung sau: 

(1) Bổ sung vào cuối khoản 1 nguyên tắc quy định về trách nhiệm của 

người đứng đầu theo quy định của pháp luật và theo quy định của tổ chức Đảng. 

(2) Tại khoản 4 Điều 3 quy định đối với trường hợp các đối tượng được xóa 

nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp khi quay lại sản xuất kinh doanh thì phải 

hủy quyết định xóa nợ, khoanh nợ (nếu có) và nộp vào ngân sách khoản nợ đã 

được xóa: Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, để khuyến khích, tạo điều kiện 

cho người dân, doanh nghiệp quay lại sản xuất kinh doanh, đề nghị chỉ thu hồi đối 

với các trường hợp được xóa do bỏ trốn, bỏ địa chỉ kinh doanh và trường hợp do 

vi phạm pháp luật (khoản 4 và 5 Điều 4). 

 3. Về đối tượng xử lý tiền thuế nợ (Điều 4) 

Thường trực Ủy ban TCNS nhất trí với dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên tại 

khoản 2 đề nghị sửa lại để đảm bảo chính xác, cụ thể: “hệ thống thông tin quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp” và tại khoản 6 đề nghị bỏ “trường hợp bất khả 

kháng khác theo quy định của Chính phủ”, vì việc xử lý nợ thuế tại Nghị quyết 

này là cho các đối tượng đã được xác định và hiện nay Chính phủ cũng chưa có 

quy định về các trường hợp bất khả kháng khác. 

4. Về biện pháp xử lý nợ (Điều 5) 

(1) Xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ đến trước ngày 
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01/01/2020 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 5 Điều 4 

của dự thảo Nghị quyết (khoản 2) 

Thường trực Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết, tuy 

nhiên đề nghị rà soát việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với đối 

tượng: “Người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan 

có thẩm quyền hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hành nghề” tại nội dung của 

điểm d khoản 5 của dự thảo Nghị quyết, vì theo quy định tại Điều 211 của Luật 

Doanh  nghiệp năm 2014 quy định về các trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: (i) Nội dung kê khai trong hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo; (ii) Doanh nghiệp do những người bị 

cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014; 

(iii) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo 

với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế; (iv) Doanh nghiệp không 

gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật Doanh nghiệp 

đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi 

báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản; (v) Trường hợp khác theo quyết định của 

Tòa án. 

Như vậy, về cơ bản đây là các trường hợp vi phạm pháp luật, không phải 

xuất phát từ các nguyên nhân khách quan; chỉ có trường hợp doanh nghiệp 

ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với cơ quan đăng ký 

kinh doanh và cơ quan thuế có thể được xác định là tương đồng với trường hợp 

người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh. Do đó, đề nghị Chính phủ rà soát lại việc 

xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với các đối tượng không tuân thủ 

theo quy định của pháp luật. 

(2) Tại tên khoản 3: Để bảo đảm rõ ràng, tránh cách hiểu khác nhau khi 

thực hiện Nghị quyết, Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị sửa lại như sau: “..., 

đảm bảo đồng thời các điều kiện sau”.  

(3) Tại điểm a khoản 4: đề nghị bổ sung có văn bản xác nhận của đơn vị 

sử dụng NSNN về thời gian chậm thanh toán cho người nộp thuế để làm căn 

cứ việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp. 

 5. Về thẩm quyền khoanh nợ, xóa nợ và hồ sơ, trình tự thủ tục xử lý 

nợ (Điều 6) 

Thường trực Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết, vì 

thẩm quyền việc khoanh nợ, xóa nợ được quy định phù hợp với Luật Quản lý 

thuế số 38/2019/QH14. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, dự thảo Nghị quyết có 

nhiều đối tượng (759.319 đối tượng), với số tiền thuế được khoanh nợ, xóa nợ 

lớn (11.895 tỷ đồng), có thể được xử lý cho cả nhóm đối tượng, do vậy cần thiết 

phải có Hội đồng tư vấn khoanh nợ, xóa nợ để thực hiện việc tư vấn cho người 

https://luatvietan.vn/tu-van-thanh-lap-doanh-nghiep
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có thẩm quyền quyết định khoanh nợ, xóa nợ, góp phần tăng cường cơ chế kiểm 

soát, bảo đảm công khai, minh bạch, song cần quy định rõ trách nhiệm quyết 

định là cá nhân người được giao thẩm quyền xóa nợ thuế. Đồng thời, giao Chính 

phủ quy định về cơ cấu, thành phần, chức năng và phương thức hoạt động của 

Hội đồng tư vấn về khoanh nợ, xóa nợ thuế trong dự thảo Nghị quyết này. 

6. Về điều khoản thi hành (Điều 8) 

Dự thảo Nghị quyết quy định thời hạn thực hiện là 03 năm kể từ ngày có 

hiệu lực thi hành: Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS nhất trí với dự 

thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, đối tượng và số tiền đề nghị 

xóa rất lớn, do đó, đề nghị không quy định về thời gian thực hiện Nghị quyết để 

bảo đảm thời gian cho Chính phủ triển khai, tổ chức thực hiện. 

7. Một số vấn đề khác 

Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ nghiên cứu bổ sung, làm rõ 

một số nội dung sau:  

(1) Bổ sung vào Điều 7 quy định về trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước 

trong việc xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm thực hiện việc kiểm toán việc 

khoanh nợ, xóa nợ tiền chậm nộp, tiền phạt theo Nghị quyết này. 

(2) Cân nhắc, làm rõ việc xử lý tiền nợ thuế đối với các doanh nghiệp nhà 

nước, vì doanh nghiệp nhà nước là pháp nhân do Nhà nước làm đại diện chủ sở 

hữu và hiện nay đang trong tiến trình cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp 

nhà nước. Do vậy, việc khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế cần được xử lý trong quá 

trình cổ phần hóa doanh nghiệp.   

(3) Rà soát, báo cáo rõ việc xử lý tiền thuế nợ đối với các khoản nợ liên 

quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất… trong dự thảo Nghị quyết này, theo đó 

sẽ khoanh nợ, xóa nợ đối với các trường hợp cụ thể nào liên quan đến đất đai. 

(4) Chính phủ chỉ đạo bổ sung, cập nhật các số liệu liên quan đến tình 

hình nợ thuế tại các phụ lục kèm theo đến thời điểm gần nhất, đồng thời rà soát 

để đảm bảo chính xác về các số liệu kèm theo. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban TCNS về dự 

thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế 

không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Trân trọng báo cáo Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến. 
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