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Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh
thương mại điện tử
Tiếp theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định 126 liên quan đến nghĩa vụ thuế của hoạt động kinh
doanh thương mại điện tử (“TMĐT”) và kinh doanh trên nền tảng số, Bộ Tài Chính và Tổng Cục thuế đang
hoàn thiện dự thảo Thông tư về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, hướng tới cách tiếp cận
quản lý thuế thông qua các tổ chức như tổ chức là đối tác tại Việt Nam của nhà cung cấp nền tảng số ở nước
ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, tổ chức khai thay, nộp thay khác. Đồng thời, quy định trách
nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc phối hợp cung cấp thông tin cá nhân kinh doanh TMĐT như ngân
hàng thương mại, Bộ Công thương, Bộ Thông tin truyền thông, v.v.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh quản lý thuế với hoạt động TMĐT, ngày 26/5/2021, Tổng Cục thuế đã ban hành
Công văn 1738/TCT-DNNCN yêu cầu các cục thuế địa phương triển khai các biện pháp như sau:
– Nghiên cứu xây dựng Kế hoạch quản lý thuế với hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền
tảng số;
– Thực hiện tuyên truyền phổ biến trên báo đài, các phương tiện thông tin đại chúng về nghĩa vụ kê khai, nộp
thuế, chính sách thuế và các loại thuế phải thực hiện kê khai nộp thuế;
– Phối hợp với Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền Thông nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu của cá nhân
kinh doanh hoạt động TMĐT, bao gồm các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số tài khoản ngân hàng.
– Rà soát danh sách các đơn vị, cá nhân trả tiền dịch vụ cho các đơn vị nước ngoài liên quan đến hoạt động
TMĐT, các cá nhân nhận tiền từ nhà cung cấp nước ngoài.
– Thực hiện thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa cho các doanh nghiệp
kinh doanh TMĐT, nhất là các đơn vị giao nhận được ủy quyền thu tiền khi giao hàng (hình thức COD) nhằm
xác định tổ chức, cá nhận có hoạt động kinh doanh TMĐT, doanh thu kinh doanh TMĐT của các tổ chức,
cá nhân này.
Tổng Cục thuế cũng yêu cầu các cục thuế báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình quản lý thuế về hoạt động kinh
doanh TMĐT đối với cá nhân kinh doanh để Tổng Cục thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về TMĐT, thống nhất quản
lý thuế và chỉ đạo chung toàn quốc nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ đối với hoạt động kinh doanh TMĐT.
Vui lòng liên hệ KPMG để được tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động TMĐT.
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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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