
Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số 
điều của Luật quản lý thuế. Nghị định 126 có hiệu lực 
từ ngày 5 tháng 12 năm 2020.

Chúng tôi xin giới thiệu một số quy định đáng chú ý 
tại Nghị định 126 để quý khách hàng tham khảo.

Khai thuế, tính thuế, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

 – Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa 
vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung 
và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai 
bổ sung.

 – Khi kê khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế Thu 
Nhập Cá Nhân (“TNCN”) của tổ chức, cá nhân chi 
trả thu nhập từ tiền lương tiền công thì đồng thời 
phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý tương ứng có 
sai sót.

 – Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền 
công là loại khai theo tháng (áp dụng cho cả tổ 
chức/cá nhân chi trả thu nhập và cá nhân khai trực 
tiếp với cơ quan thuế), trừ trường hợp đáp ứng điều 
kiện kê khai theo quý được lựa chọn kê khai theo 
quý

 – Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh 
số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu 
thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng 
tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân 
kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì 
tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế 
thay cho cá nhân theo quy định.

 – Tổng số thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”) 
đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không 
được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo 
quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp 
thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm 
thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp 

thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời 
hạn tạm nộp thuế TNDN quý 03 đến ngày nộp số 
thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. 

 – Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính hay 
tại địa bàn tỉnh khác đối với người nộp thuế có 
nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn 
cấp tỉnh hoặc một số ngành nghề đặc thù sẽ tùy 
thuộc vào nhiều yếu tố như sắc thuế, ngành nghề 
hoạt động, hạch toán kế toán, đặc điểm dự án của 
người nộp thuế và được quy định chi tiết tại Điều 
11 của Nghị định.  

 – Doanh nghiệp phải khai thuế TNDN tại nơi có đơn 
vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh có thu nhập 
được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Doanh nghiệp 
phải xác định riêng số thuế TNDN phải nộp cho 
hoạt động được hưởng ưu đãi với cơ quan thuế 
quản lý nơi có đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh 
doanh, và không được tính phân bổ số thuế phải 
nộp cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh 
khác của người nộp thuế.

Ấn định thuế

 – Nghị định quy định việc ấn định thuế trong nhiều 
trường hợp, ví dụ: Không chấp hành quyết định 
kiểm tra thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc hoặc 
không chấp hành quyết định thanh tra thuế trong 
thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký quyết định.

 – Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia 
công, sản xuất xuất khẩu, cơ quan hải quan ấn 
định thuế đối với cả phần chênh lệch âm (ít hơn) 
và chênh lệch dương (nhiều hơn) so với số liệu 
báo cáo với cơ quan hải quan trong trường hợp đã 
xác định được nguyên nhân chênh lệch. Trường 
hợp cơ quan hải quan không xác định được nguyên 
nhân chênh lệch, hành vi vi phạm, việc ấn định 
thuế sẽ áp dụng đối với số nguyên liệu vật tư 
chênh lệch âm.
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Bản tin nhanh 
về Thuế và Luật

Nghị định 126 hướng dẫn Luật quản lý thuế
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Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp 
xuất cảnh

 – Nghị định quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực 
hiện tạm hoãn xuất cảnh trong trường hợp người 
nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.  .

Trách nhiệm cung cấp thông tin, công khai thông 
tin người nộp thuế và nhiệm vụ, quyền hạn của 
ngân hàng thương mại

 – Cơ quan thuế có quyền công khai thông tin về 
người nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại 
chúng trong nhiều trường hợp, ví dụ: Người nộp 
thuế không nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ 
ngày hết hạn nộp tờ khai; từ chối cung cấp thông 
tin tài liệu cho cơ quan quản lý thuế, không chấp 
hành quyết định kiểm tra, thanh tra và các yêu cầu 
khác.

 – Ngân hàng thương mại và tổ chức cung ứng dịch 
vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm khấu trừ, 
nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp 
ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt 
Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, 
kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá 
nhân ở Việt Nam như sau:

 ■ Nhà cung cấp ở nước ngoài chưa thực hiện đăng 
ký, kê khai, nộp thuế thì hàng tháng, ngân hàng 
thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 
thanh toán thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ 
thuế đối với từng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ 
mà người mua là cá nhân ở Việt Nam thanh toán 
cho nhà cung cấp ở nước ngoài.

 ■ Tổng cục Thuế phối hợp với cơ quan có liên quan 
xác định, công bố tên, địa chỉ website của nhà 
cung cấp ở nước ngoài chưa thực hiện đăng ký, 
kê khai, nộp thuế và thông báo cho ngân hàng 
thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 
thanh toán để các đơn vị này xác định tài khoản 
giao dịch của nhà cung cấp ở nước ngoài và thực 
hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế của nhà 
cung cấp ở nước ngoài.

 ■ Trường hợp cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ của 
nhà cung cấp nước ngoài có thanh toán bằng thẻ 
hoặc các hình thức khác mà ngân hàng thương 
mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh 
toán không thể thực hiện khấu trừ, nộp thay thì 
ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch 
vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm theo 
dõi số tiền chuyển cho các nhà cung cấp ở nước 
ngoài và định kỳ hàng tháng gửi thông báo về 
Tổng cục Thuế.

Ngoài ra, Nghị định 126 cũng quy định chung về 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 (APA).   

Vui lòng liên hệ với KPMG để được tư vấn chi tiết về 
những thay đổi tại Nghị định 126 và những tác động 
cụ thể đến từng doanh nghiệp.
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