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TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

1.

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1. Tên học phần: Pháp luật thuế, kế toán

Mã số: KLK602

1.2. Trình độ: Thạc sỹ
1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 03 (LT: 45; BT: 0; TH: 0)
1.4. Học phần tiên quyết: Không có

Mã số: không có

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Luật thương mại;

Khoa: Luật.

1.6. Thông tin giảng viên:
Họ và tên Giảng viên: Lê Thị Nguyệt Châu
Học hàm, học vị: TS.GVC
Địa chỉ liên hệ: ĐT: (84-292) 3832663

Email: nguyetchau@ctu.edu.vn

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần s cung cấp cho học viên nh ng kiến th c chuyên sâu v pháp luật
thuế, kế toán c a Việt Nam và quốc tế trên cơ sở lý luận chung v thuế đã được học
ở bậc cử nhân. Đồng thời nh ng nội dung mới v thuế quốc tế, v kế toán cũng
được đưa vào chương trình. Nh ng nội dung chính c a thuế, kế toán s được chia
thành chuyên đ để giảng dạy và thảo luận.
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học xong học phần đó
- Kiến thức:
+ Nắm v ng được cơ sở lý luận c a pháp luật v thuế, kế toán. Có thể áp
dụng ngay được pháp luật Việt Nam vào trong thực tiễn và nắm được một số vấn đ
chung c a pháp luật v thuế, các chuẩn mực kế toán quốc tế
+ Có thể đưa ra được nh ng phương hướng, giải pháp để thay đổi, hoàn thiện
hệ thống pháp luật thuế, kế toán
- Kỹ năng:
+ Làm việc nhóm
+ Phản biện
+ Hợp tác
+ Tư duy sáng tạo
- Thái độ:
+ Trung thực
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+ Tỗ ch c kỹ luật
+ Học tập suốt đời
+ Đạo đ c ngh nghiệp tốt
3. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Chƣơng
Chuyên đề 1. Những vấn đề chung về luật thuế, kế toán

Tiết
(LT/BT/TH)
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1.1. Lý thuyết v thuế
1.1.1. Các nguyên tắc xây dựng luật thuế
1.1.2. Nh ng vấn đ cơ bản c a luật thuế
1.1.3. Quan hệ pháp luật thuế
1.1.4. Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật v thuế
1.2. Lý thuyết chung v kế toán
1.2.1. Vai trò c a kế toán trong đời sống xã hội
1.2.2. Giới thiệu chung v luật kế toán và các chuẩn mực kế toán c a
Việt Nam
1. 3. Mối quan hệ gi a kế toán và thuế

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1],[2], [3]
Chuyên đề 2. Thuế Thu nhập
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2.1. Thuế thu nhập cá nhân
2.1.1. Người chịu thuế
2.1.2. Căn c tính thuế
2.1.3. Thu nhập
2.1.4. Thuế suất
2.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.1. Người nộp thuế, người chịu thuế
2.2.2. Căn c tính thuế
2.2.3. Ưu đãi thuế
3.3. Mối quan hệ gi a thuế thu nhập cá nhân với thuế thu nhập doanh
nghiệp
2.4. Kế toán thuế thu nhập

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1],[2].[3].
Chuyên đề 3. Thuế tiêu dùng
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3.1. Thuế giá trị gia tăng
3.1.1. Người nộp thuế, người chịu thuế
3.1.2. Căn c tính thuế
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Tiết
(LT/BT/TH)

Chƣơng
3.1.3. Phương pháp tính thuế
3.1.4. Hoàn thuế
3.2. Thuế xuất nhập khẩu
3.2.1. Người nộp thuế, người chịu thuế
3.2.2. Căn c tính thuế
3.2.3. Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu
3.2.4. Lộ trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu c a Việt Nam đối với
hàng hóa có xuất x t các nước SE N, thành viên c a

TO

3.3.Thuế tiêu thụ đặc biệt
3.3.1. Người nộp thuế, người chịu thuế
3.3.2. Căn c tính thuế
3.3.3. Đối tượng chịu thuế
3.3.4. Thuế suất
3.3.5. Phương pháp tính thuế
3.3.6. Miễn giảm thuế
3.4. Mối quan hệ gi a các loại thuế tiêu dùng
3.5. Kế toán thuế GTGT, thuế TTĐB, Thuế XNK

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2]. [3]
Chuyên đề 4. Thuế tài sản
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4.1. Thuế sử dụng đất nông nghiệp
4.1.1. Khái niệm, vai trò c a thuế sử dụng đất nông nghiệp
4.1.2. Người chịu thuế
4.1.3. Căn c tính thuế
4.1.4. Phương pháp tính thuế sử dụng đất nông nghiệp
4.1.5. Miễn giảm thuế
4.2. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
4.2.1. Khái niệm, vai trò
4.2.2. Người chịu thuế
4.2.3. Căn c tính thuế
4.2.4. Phương pháp tính thuế
4.2.5. Miễn giảm thuế
4.3. Cải cách thuế v tài sản
4.4. Kế toán thuế tài sản
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Tiết
(LT/BT/TH)

Chƣơng
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2]. [3],
[4].
Chuyên đề 5.

i p đ nh t ánh đánh thuế h i l n
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Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2]. [3]
5.

PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.2. Phƣơng pháp giảng dạy: Học phần được giảng dạy gồm 30 tiết lý thuyết.
Trong quá trình học, học viên s kết hợp thảo luận và thuyết trình.
5.3. Phƣơng pháp đánh giá: Kiểm tra gi a kỳ: 30 % và thi cuối kỳ: 70 %
6.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN
1. Tập bài giảng Luật Thuế, Khoa Luật, Đại học Cần Thơ 2016
2. Giáo trình Luật Thuế, Đại học Luật TP.HCM, 2014
3. Giáo trình Luật Thuế, Đại học Luật Hà Nội, NXB CAND, 2013
3. Giáo trình Lý thuyết thuế, Học viện Tài chính 2005
4. Chính sách thuế mới 2009, Bộ Tài Chính
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