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Nghị định mới hướng dẫn thi hành
Luật Quản lý Thuế 2019

Tóm lượt
Tiếp theo Luật quản lý thuế được ban hành vào tháng 6 năm ngoái, Chính phủ
vừa ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số
điều của luật quản lý thuế.
Nghị định này bao gồm một số quy định chính về thuế đối với hoạt động
thương mại điện tử. Các biện pháp xử phạt nghiêm khắc hơn cũng được đưa
ra, cùng với một loạt các thay đổi trong thủ tục quản lý thuế. Trên tinh thần
của luật, nghị định đặt ra những quyền hạn mới mà theo đó cơ quan thuế có
thể không màng đến hình thức của giao dịch và ấn định thuế - điều khoản về
chống tránh thuế đầu tiên của Việt Nam. Về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử
và chế độ xử phạt, các nghị định riêng cũng đã cùng lúc được ban hành.
Nghị định này có nhiều nội dung, bao gồm 9 chương và 44 điều, và có hiệu
lực từ ngày 5 tháng 12 năm 2020 với một số điều khoản chuyển tiếp.
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Thương mại điện tử
 Theo quy định của Luật quản lý thuế 2019, ngân hàng có trách nhiệm khấu trừ và
nộp thuế thay cho các doanh nghiệp nước ngoài có thực hiện các hoạt động
thương mại điện tử và có thu nhập phát sinh từ Việt Nam.
 Nghị định mở rộng việc áp dụng quy định nói trên đối với các tổ chức cung ứng
dịch vụ trung gian thanh toán và nêu rõ trách nhiệm khấu trừ nói trên sẽ được áp
dụng đối với các giao dịch mà cá nhân ở Việt Nam mua hàng hóa và dịch vụ từ các
nhà cung cấp nước ngoài hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh
dựa trên nền tảng số (“nhà thầu nước ngoài hoạt động thương mại điện tử”). Về
vấn đề này, ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải:
o Hàng tháng khấu trừ và nộp thuế thay cho các nhà thầu nước ngoài hoạt
động thương mại điện tử nếu các nhà thầu này không đăng ký nộp thuế tại
Việt Nam. Tổng Cục Thuế sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan khác để
xác định danh tính và địa chỉ trang web của các nhà thầu nước ngoài hoạt
động thương mại điện tử không đăng ký thuế tại Việt Nam và thông báo cho
ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
o Hàng tháng theo dõi các khoản thanh toán được chuyển cho nhà thầu nước
ngoài hoạt động thương mại điện tử và cung cấp dữ liệu này cho Tổng Cục
Thuế nếu các cá nhân ở Việt Nam sử dụng các phương thức thanh toán mà
theo đó việc khấu trừ không thể thực hiện được (ví dụ: thanh toán bằng thẻ
tín dụng).
 Ngoài ra, ngân hàng phải cung cấp các thông tin sau đây cho cơ quan thuế:
o Thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế: trong vòng 90 ngày
kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (tức ngày 5 tháng 3 năm 2021);
o Thông tin giao dịch được thực hiện thông qua các tài khoản trên: khi được
yêu cầu bởi cơ quan thuế địa phương trong quá trình thực hiện công tác
thanh tra, kiểm tra thuế hoặc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
 Nghị định cũng giới thiệu về việc cấp mã số thuế 10 chữ số cho các tổ chức không
có tư cách pháp nhân nhưng có trực tiếp phát sinh nghĩa vụ thuế tại Việt Nam, quy
định này được hiểu là bao gồm các nhà thầu nước ngoài hoạt động thương mại
điện tử.
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Các hình thức xử phạt cứng rắn hơn, gồm điều
khoản về chống tránh thuế đầu tiên của Việt Nam
 Cơ quan thuế được trao thêm quyền hạn để ấn định thuế, bao gồm trường hợp
người nộp thuế.
o Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế
phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế. Điều này phù hợp với nguyên
tắc “bản chất hoạt động” đã được nêu trong Luật quản lý thuế 2019, và cho
thấy rằng nguyên tắc bản chất quyết định hình thức có xu hướng ngày càng
được các cơ quan thuế áp dụng rộng rãi hơn nữa. Qua đó, cho thấy tầm quan
trọng của việc làm sao có thể giải trình được bản chất thương mại của giao
dịch cũng như việc chuẩn bị hồ sơ, chứng từ như thế nào để chứng minh bản
chất thương mại của giao dịch.
o Sử dụng hóa đơn không hợp pháp để mua, trao đổi hàng hóa, dịch vụ ngay
cả trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ là có thật và nghĩa vụ thuế liên quan
đã được kê khai, ví dụ như mua hàng hóa, dịch vụ từ các công ty không còn
hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
o Không chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra thuế.
o Không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết.
 Nghị định cũng giới thiệu về việc cấp mã số thuế 10 chữ số cho các tổ chức không
có tư cách pháp nhân nhưng có trực tiếp phát sinh nghĩa vụ thuế tại Việt Nam, quy
định này được hiểu là bao gồm các nhà thầu nước ngoài hoạt động thương mại
điện tử.
 Mở rộng các trường hợp cơ quan thuế có quyền công khai thông tin người nộp
thuế như: không nộp tờ khai thuế/ không nộp thuế trong vòng 90 ngày kể từ ngày
đến hạn, không chấp hành các quyết định hành chính thuế – ví dụ như không nộp
các khoản bị truy thu theo quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế qua thanh,
kiểm tra.
 Đại diện theo pháp luật của công ty có thể bị hoãn xuất cảnh khỏi Việt Nam nếu
công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
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Các thay đổi thủ tục hành chính về thuế
 Nghị định bao gồm một số quy định mới đối với việc áp dụng cơ chế thỏa thuận
trước về phương pháp xác định giá tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên
kết.
 Đối với các doanh nghiệp không thuộc diện phải lập báo cáo tài chính quý, nghĩa vụ
thuế TNDN tạm tính hàng quý được căn cứ trên kết quả kinh doanh hàng quý và
quy định pháp luật về thuế. Điều này có nghĩa rằng doanh nghiệp cần phải tính toán
chính xác hơn số thuế TNDN tạm nộp của mình.
 Cũng theo quy định này, tổng số thuế TNDN tạm nộp trong 3 quý đầu của năm tính
thuế không được thấp hơn 75% tổng nghĩa vụ thuế TNDN của năm đó. Khoản nộp
thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm phải chịu tiền chậm nộp, tính kể
từ ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế của quý 3 đến ngày
nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Quy định này cũng được áp dụng
đối với các hãng vận tải nước ngoài nộp thuế tại Việt Nam theo cơ chế thuế nhà
thầu nước ngoài.
 Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tại các tỉnh khác nơi doanh nghiệp có trụ sở
chính, mà các hoạt động này được hạch toán tập trung tại trụ sở chính, thì phải kê
khai thuế tập trung tại trụ sở chính, đồng thời phân bổ số thuế phải nộp tại các tỉnh
tương ứng. Quy định này nhìn chung thống nhất với các quy định về thuế TNDN
trước đây đối với các doanh nghiệp có đơn vị sản xuất đặt tại các tỉnh khác với trụ
sở chính, nhưng lại là điểm mới đối với các loại thuế khác, chẳng hạn như thuế
GTGT. Tuy nhiên, hướng dẫn trên không áp dụng đối với một số lĩnh vực nhất định
như vận tải, bảo hiểm, xây dựng.
Đối với các đơn vị phụ thuộc hoặc địa điểm kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế
TNDN, doanh nghiệp cần xác định riêng (mà không được phân bổ) số thuế TNDN
phải nộp.
 Nghị định cũng quy định nội dung hướng dẫn trách nhiệm của các tổ chức kê khai
và nộp thuế thay cho người nộp thuế. Một số điểm nổi bật bao gồm:
o Tổ chức (công ty chứng khoán, ngân hàng hoặc doanh nghiệp nơi cá nhân có
vốn góp tùy theo từng trường hợp cụ thể) phải thay mặt cá nhân kê khai và
nộp thuế TNCN phát sinh từ các khoản cổ tức bằng chứng khoán, thưởng
bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, góp vốn của các cá nhân bằng bất
động sản/phần vốn góp/chứng khoán.
o Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết
khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng
tiền cho các hộ/cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì
phải kê khai và nộp thuế TNCN thay cho các hộ/cá nhân kinh doanh này.
 Nghị định cũng hướng dẫn về việc lập tờ khai thuế, các trường hợp kê khai thuế
theo tháng, quý, năm hoặc theo từng lần phát sinh, và nơi nộp tờ khai thuế, v.v.
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Liên hệ
Tài liệu này nhằm đưa đến cho quý vị những thông tin tổng quát về một số vấn đề đang
được quan tâm, không được xem như ý kiến tư vấn pháp luật cụ thể. Để biết thêm thông
tin hoặc cần chúng tôi hỗ trợ, xin quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia của FAC.
Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về chúng tôi bằng cách
truy cập trang web http://kiemtoan.net.vn
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