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Thông tư 40 hướng dẫn về kê khai và quản lý thuế
đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Ngày 1 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng
dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá
nhân kinh doanh. Thông tư 40 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 và thay thế các
nội dung liên quan tại Thông tư 92/2015/TT-BTC.
Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý của Thông tư 40:
– Giữ nguyên ngưỡng doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống không
thuộc diện phải kê khai, nộp thuế thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, như quy
định hiện hành;
– Quy định chính thức đối tượng chịu thuế bao gồm cả cá nhân có thu nhập từ hoạt động
thương mại điện tử, bao gồm cả thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số; cá
nhân chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn”
– Bổ sung quy định nộp thuế theo phương pháp kê khai bên cạnh các phương pháp khoán,
theo từng lần phát sinh;
– Mở rộng các trường hợp tổ chức khai thuế, nộp thuế thay cá nhân (chi tiết như dưới đây).
Từ góc độ tổ chức chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh, lưu ý các trường hợp sau đây
các tổ chức phải khai và nộp thuế thay cho cá nhân:
1. Tổ chức thuê tài sản của cá nhân mà trong hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận bên đi
thuê là người nộp thuế.
2. Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân.
3. 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, các khoản bồi
thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác cho hộ khoán.
4. Tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài (không có
cơ sở thường trú tại Việt Nam) thực hiện chi trả thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung
thông tin số cho cá nhân theo thỏa thuận với nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài.
5. Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch Thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay,
nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế. Trong thời gian chưa thực hiện
được việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch
Thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến cá nhân có
hoạt động kinh doanh thông qua sàn theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của
pháp luật.
6. Tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo ủy quyền của pháp luật dân sự.
Vui lòng liên hệ với KPMG để được tư vấn chi tiết về các quy định mới tại Thông tư 40.
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Theo dõi chúng tôi trên:
Mọi thông tin trong tài liệu này đều là thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn cho trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng
cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc người đọc nhận được hoặc sẽ duy trì tính
chính xác này trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên quyết định hành động dựa trên những thông tin trong tài liệu này nếu không có sự tư vấn phù hợp từ các chuyên gia sau khi
xem xét từng tình huống cụ thể.
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