
Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương 
mại điện tử của nhà cung cấp nước ngoài và trong nước

1. Hướng dẫn cung cấp thông tin đối với các tổ chức là chủ sở hữu sàn TMĐT
Ngày 14/11/2022, Tổng Cục Thuế ban hành công văn số 4205/TCT-DNNCN hướng dẫn các tổ chức là 
chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 91/2022/
NĐ-CP ngày 30/10/2022. Dưới đây là một số nội dung hướng dẫn quan trọng tại Công văn 4205:

• Thời gian cung cấp thông tin: Kỳ đầu tiên là Quý 4/2022, thời hạn chậm nhất vào ngày 31/1/2023. 
Đối với các kỳ cung cấp thông tin của các quý tiếp theo, thời hạn chậm nhất vào ngày cuối cùng của 
tháng đầu quý sau.

• Nội dung cung cấp thông tin: Tên người bán hàng, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân hoặc chứng 
minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Riêng đối với 
sàn giao dịch TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến thì ngoài các thông tin chung nêu trên còn 
phải cung cấp thông tin về doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn 
TMĐT. Trường hợp không cung cấp thông tin theo quy định thì bị xử phạt theo Điều 19 Nghị định 
125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

• Hình thức cung cấp thông tin: Bằng phương thức điện tử qua Cổng dữ liệu thông tin TMĐT tại 
website https://thuedientu.gdt.gov.vn. Cổng dữ liệu thông tin TMĐT dự kiến kích hoạt từ tháng 
12/2022.

• Cục thuế rà soát, lập danh sách người nộp thuế là thương nhân, tổ chức thành lập và hoạt động theo 
pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT. Cục thuế cập nhật danh sách các sàn TMĐT 
vào Cổng dữ liệu thông tin TMĐT để quản lý việc theo dõi, đôn đốc việc cung cấp thông tin của Sàn 
TMĐT.

2. Công bố Danh sách NCCNN đã thực hiện đăng ký thuế tại Việt Nam
Ngày 19/11/2022, Tổng Cục Thuế ban hành Thông báo số 357/TB-DNL về Danh sách NCCNN đã thực 
hiện đăng ký thuế tại Việt Nam. Theo Thông báo này, đến nay có 39 NCCNN đã thực hiện đăng ký thuế 
tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ với KPMG để được tư vấn chi tiết trong quá trình thực hiện quy định trên của Tổng cục thuế.
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Liên hệ với chúng tôi

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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