Bản tin nhanh về Thuế
Tháng 2 năm 2022

Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP và
Nghị định 123/2020/NĐ-CP
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thuế, tháo gỡ những khó khăn trong việc tạm nộp thuế Thu Nhập
Doanh Nghiệp (“TNDN”), Bộ Tài chính đã soạn thảo trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Nghị định 123/2020/NĐ-CP với một số điểm đáng lưu ý như sau:

1. Sửa đổi quy định về tạm nộp thuế TNDN
– Tổng số thuế TNDN tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết
toán năm. Hiện tại, Nghị định 126/2020 yêu cầu người nộp thuế phải tạm nộp 3 quý đầu ít nhất bằng
75% số thuế phải nộp theo quyết toán năm. Theo dự thảo quy định này sẽ được áp dụng từ kỳ tính
thuế năm 2021.

2. Sửa đổi quy định về kê khai thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”) và nghĩa vụ khấu
trừ thuế của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử
– Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập nhưng không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN trong tháng, quý thì
không phải nộp hồ sơ khai thuế.
– Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử (“TMĐT”) chỉ phải thực hiện kê khai, nộp thuế
thay cho cá nhân (bao gồm cả trong nước và nước ngoài) phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ qua sàn
thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến. Đối với các trường hợp khác, chủ sàn TMĐT không bắt buộc
phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế thay, nhưng có trách nhiệm cung cấp thông tin của thương nhân,
tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn
TMĐT cho cơ quan thuế.

3. Bổ sung quy định về tổ chức kê khai thuế TNCN trong trường hợp cá nhân nhận cổ
tức, nhận thưởng bằng chứng khoán
– Theo Nghị định 126/2020, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm khấu trừ, kê
khai thuế TNCN phát sinh trong trường hợp cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là cổ đông
hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán. Trước đây, cá nhân tự chịu trách nhiệm kê khai thuế TNCN
trong trường hợp này. Dự thảo Nghị định đề xuất quy định mới tại Nghị định 126 nêu trên sẽ được áp
dụng từ ngày 1/1/2023.
– Trường hợp cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng
chứng khoán được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán từ ngày 31/12/2022 trở về trước và chưa được
công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại khai thuế và nộp thuế thay thì cá nhân thực hiện khai, nộp
thuế trực tiếp với cơ quan thuế và không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai
thuế, không bị tính tiền chậm nộp.

4. Bổ sung quy định về thời hạn kê khai và nộp thuế
– Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế, nộp thuế và thời hạn cơ quan thuế giải
quyết hồ sơ, thời hạn cưỡng chế thuế trùng với ngày nghỉ thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là
ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.
Vui lòng liên hệ với KPMG để được tư vấn chi tiết về tác động của Dự thảo Nghị định.
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