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RSM ViệtNam – Tin nhanh về thuế



Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (Sau đây gọi 
tắt là “Nghị định 126”) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Quản lý Thuế 2019. Nghị định này bao gồm 9 chương và 44 điều, có 
hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 năm 2020 và có các điểm chính sau đây:

1. Quy định mới về tổ chức phải kê khai và nộp thuế thay cho cá
nhân

• Nghị định 126 quy định bổ sung một số trường hợp mà các tổ chức
phải kê khai và nộp thuế thay cho người nộp thuế, như:

o Công ty chứng khoán, ngân hàng hoặc doanh nghiệp nơi cá 
nhân có vốn góp phải thay mặt cá nhân kê khai và nộp thuế 
TNCN phát sinh từ các khoản cổ tức, 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

(Tuy nhiên, Nghị định 126 chưa có hướng dẫn về mức thuế suất cụ thể
mà tổ chức kê khai và nộp thuế TNCN thay cho các hộ/cá nhân kinh 
doanh này khi chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ nêu trên)

2. Quy định về thuế đối với các hoạt động thương mại điện tử

• Nghị định 126 hướng dẫn chi tiết hơn một số điều của Luật quản lý
thuế 2019 đối với hoạt động Thương mại điện tử, cụ thể là về trách
nhiệm của các ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian
thanh toán (sau đây gọi tắt là “Tổ chức thanh toán tài chính”) như
sau:

o Tổ chức thanh toán tài chính có trách nhiệm khấu trừ và nộp 
thuế hàng tháng 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 nhưng không đăng ký nộp thuế tại Việt 
Nam (sau đây gọi tắt là “Nhà thầu nước ngoài”). Tổng Cục 
Thuế sẽ thông báo danh tính và địa chỉ trang web của các 
Nhà thầu nước ngoài không đăng ký nộp thuế tại Việt Nam 
cho ngân hàng và Tổ chức thanh toán tài chính để thực hiện

o Tổ chức thanh toán tài chính cũng có trách nhiệm theo dõi và
cung cấp cho Tổng Cục Thuế về các dữ liệu nếu Nhà thầu
nước ngoài và các cá nhân ở Việt Nam sử dụng phương
thức thanh toán mà theo đó việc khấu trừ nêu trên không thể 
thực hiện được

• 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 (ví dụ: nhà thầu nước ngoài hoạt động 
thương mại điện tử)
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3. Siết chặt các hình thức xử phạt, bao gồm điều 
khoản về chống tránh thuế đầu tiên của Việt Nam

Bổ sung một số trường hợp thuộc quyền hạn ấn định
thuế của cơ quan thuế, bao gồm:

• Người nộp thuế 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 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
giải trình và chuẩn bị hồ sơ, chứng từ để
chứng minh “bản chất hoạt động” doanh nghiệp
theo nguyên tắc đã được nêu trong Luật quản 
lý thuế 2019

• Người nộp thuế sử dụng hóa đơn không hợp 
pháp trong mua, bán, 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: trường hợp mua hàng hóa, dịch 
vụ từ các công ty không còn hoạt động tại địa 
chỉ đăng ký)

• Người nộp thuế không tuân thủ quyết định 
kiểm tra và thanh tra thuế

• Người nộp thuế không chấp hành quy định về 
nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết

Cơ quan thuế có thể hoãn xuất cảnh khỏi Việt Nam 
đối với đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nếu
công ty chưa nộp thuế đầy đủ

Cơ quan thuế được phép công khai thông tin người
nộp thuế đối với các trường hợp 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 như không nộp các khoản bị truy thu theo quyết
định xử lý vi phạm hành chính về thuế theo kết luận
của thanh tra, kiểm tra

4. Các thay đổi đáng lưu ý khác về thủ tục hành 
chính về thuế

Ngoài ra Nghị định 126 có hướng dẫn thêm một số
điểm mới như sau:

• Với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Nghị 
định quy định một số nội dung mới đối với việc 
áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương 
pháp xác định giá tính thuế

• Với các doanh nghiệp không nằm trong diện
phải lập báo cáo tài chính quý, việc tính toán số
thuế TNDN tạm nộp hàng quý đòi hỏi phải cẩn
trọng hơn và được xác định dựa trên kết quả
hoạt động, kinh doanh hàng quý (thay vì báo
cáo tài chính quý) và quy định pháp luật về
thuế

• Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải đảm bảo rằng
tổng số thuế TNDN tạm nộp trong 3 quý đầu
của năm tính thuế phải cao hơn hoặc bằng
75% tổng nghĩa vụ thuế TNDN được quyết
toán trong năm đó. Trong trường hợp nộp thiếu
thuế so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu
năm, doanh nghiệp sẽ chịu phạt chậm nộp. Số
tiền chậm nộp được tính trên số thuế nộp thiếu
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 áp dụng bao gồm các hãng vận tải
nước ngoài nộp thuế tại Việt Nam theo cơ chế
thuế nhà thầu nước ngoài)

• Đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh
doanh tại các tỉnh khác với nơi doanh nghiệp
đặt trụ sở chính, mà thực hiện hạch toán tập
trung tại trụ sở chính đối với các hoạt động đó, 
thì phải kê khai thuế (thuế TNDN và các loại
thuế khác như thuế GTGT) tập trung tại trụ sở
chính và phân bổ số thuế phải nộp tại các tỉnh
tương ứng, kể cả thuế GTGT. Trước khi có quy
định này, việc kê khai thuế tập trung tại trụ sở
chính chỉ áp dụng đối với thuế TNDN
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Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với:

• Một số lĩnh vực nhất định như vận tải, bảo hiểm, xây 
dựng

• Các doanh nghiệp có các đơn vị phụ thuộc hoặc địa 
điểm kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN. 
Trường hợp này, doanh nghiệp cần xác định riêng số
thuế TNDN phải nộp (không được phân bổ)

• Đồng thời, Nghị Định 126 cũng bổ sung thêm một số
quy định và hướng dẫn doanh nghiệp 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,…



LIÊN HỆ

www.rsm.global/vietnam

Bản tin này chỉ nhằm mục đích thông tin về những quy định pháp luật mới ban hành, không dùng để tư vấn hay áp dụng cho những trường hợp cụ thể. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin một cách chính xác và cập nhật nhất một cách 
có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong tương lai. RSM Việt Nam cũng như các thành viên trong hệ thống RSM sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với 
bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của người đọc dựa vào bản tin này. Độc giả nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể.

RSM là tên giao dịch được sử dụng bởi các thành viên của mạng lưới RSM. Mỗi thành viên của mạng lưới RSM là một công ty kiểm toán và tư vấn độc lập với các quyền riêng. Mạng lưới RSM không phải là một pháp nhân tại bất kỳ quyền tài 
phán nào. Mạng lưới RSM được quản lý bởi Công ty TNHH Quốc tế RSM, Công ty được đăng ký thành lập tại Anh và Wales với văn phòng đăng ký đặt tại số 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. Nhãn hiệu và thương hiệu RSM và các quyền sở 
hữu trí tuệ khác được sử dụng bởi các thành viên thuộc mạng lưới đều thuộc quyền sở hữu của Hiệp hội Quốc tế RSM.

© Hiệp hội Quốc tế RSM, 2021. Tất cả các quyền được bảo hộ.
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