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Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội
Ngày 09 tháng 07 năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Cục thuế (“TCT”) đã ký kết Quy chế chia sẻ
dữ liệu và phối hợp công tác giữa hai cơ quan (Quy chế số 1999/QCPH-BHXH-TCT) nhằm phục vụ công tác
quản lý thu bảo hiểm xã hội (“BHXH”), bảo hiểm y tế (“BHYT”) và quản lý thuế. Để triển khai thực hiện Quy
chế 1999, ngày 06 tháng 12 năm 2021, TCT đã ban hành Công văn số 4740/TCT-DNNCN gửi Cục thuế các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm hướng dẫn các cơ quan thuế địa phương thực hiện quy chế phối
hợp với cơ quan BHXH.
Quy chế 1999 thay thế Quy chế phối hợp số 5423/QCPH-BHXH-TCT được kỳ vọng sẽ khắc phục được
những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện phối hợp hành động giữa cơ quan thuế và cơ quan BHXH,
tăng cường hơn nữa hiệu quả của công tác quản lý thu BHXH, BHYT và quản lý thuế.
Cụ thể, cơ chế phối hợp theo Quy chế 1999 được quy định như sau:
– Cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm sẽ chia sẻ dữ liệu trực tiếp với nhau thông qua hệ thống công nghệ
thông tin kết nối tự động;
– Cơ quan thuế sẽ khai thác dữ liệu được cung cấp phục vụ cho việc xây dựng tiêu chí đánh giá và quản lý
rủi ro thuế, quyết định các biện pháp thanh tra, kiểm tra thuế. Đây cũng là nguồn dữ liệu để đối chiếu các
thông tin phục vụ công tác quản lý thuế TNCN.
– Trường hợp phát hiện rủi ro liên quan đến việc đóng thuế và/hoặc BHXH, cơ quan thuế và cơ quan BHXH
có thể phối hợp kiểm tra theo chuyên đề đối với tổ chức chi trả thu nhập.
Theo quy định tại Quy chế 1999, các dữ liệu chia sẻ giữa cơ quan thuế và cơ quan BHXH bao gồm:
– Về phía cơ quan thuế: thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, thông tin cá nhân trong tổ chức chi trả
thu nhập, thông tin ghi nhận việc trích và khấu trừ các khoản đóng góp bảo hiểm tại tổ chức trả thu nhập
qua thanh tra, kiểm tra thuế;
– Về phía cơ quan BHXH: thông tin tổ chức trả thu nhập tham gia bảo hiểm bắt buộc, thông tin cá nhân trong
tổ chức trả thu nhập đang tham gia bảo hiểm, thông tin đóng bảo hiểm của tổ chức trả thu nhập qua
thanh tra, kiểm tra.
Với việc ban hành Quy chế 1999 và Công văn 4740, dự kiến trong thời gian tới các cơ quan thuế và BHXH sẽ
tăng cường việc thanh tra, kiểm tra các đơn vị chi trả thu nhập cả về quy mô lẫn chiều sâu. Các đơn vị chi trả
thu nhập cần lưu ý trong việc tuân thủ kê khai, nộp thuế TNCN và bảo hiểm bắt buộc, đảm bảo thống nhất dữ
liệu để tránh các rủi ro liên quan tới thanh tra, kiểm tra.
Vui lòng liên hệ với KPMG để được tư vấn chi tiết hơn về thuế TNCN và bảo hiểm trong bối cảnh thực hiện
Quy chế 1999.
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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
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