Bản tin nhanh về Thuế
Tháng 5 năm 2022
Tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực Thương Mại Điện Tử (“TMĐT”)
Với mục tiêu triển khai thực hiện Đề án “Quản lý thuế đối vợi hoạt động TMĐT tại Việt Nam”, Bộ Tài Chính
(“BTC”) và Tổng Cục thuế (“TCT”) đã xây dựng và triển khai đồng bộ một số giải pháp để tăng cường công
tác quản lý đối với hoạt động TMĐT, cụ thể như sau:

1. Chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử Etaxvn.gdt.gov.vn và
ứng dụng eTax Mobile
Ngày 21/3/2022, TCT đã chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước
ngoài (“NCCNN”) tại địa chỉ Etaxvn.gdt.gov.vn ("Cổng điện tử") và triển khai ứng dụng eTax Mobile. Đây
là một trong những nỗ lực trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm quản lý thuế hiệu quả đối với hoạt
động TMĐT ngày càng bùng nổ tại Việt Nam.
Cổng điện tử cũng đáp ứng đặc thù hoạt động TMĐT trực tuyến của hầu hết các NCCNN không có cơ sở
thường trú tại Việt Nam. Theo đó, NCCNN sẽ thực hiện việc đăng ký, kê khai và nộp thuế cũng như tìm
hiểu về chính sách pháp luật thuế liên quan đến hoạt động TMĐT tại Việt Nam thông qua Cổng điện tử.

2. Phối hợp trao đổi thông tin với Bộ Thông tin và Truyền Thông
(“BTTTT”)
Ngày 8/11/2021, BTC và BTTTT đã ký Bản thỏa thuận phối hợp công tác số 01/BTT-BTC-BTTTT nhằm
thống nhất cơ chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với các chủ thể cung cấp dịch vụ viễn
thông, quảng cáo trên mạng; các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, các sản phẩm dịch vụ nội dung số và
các sản phẩm dịch vụ thông qua nền tảng số trong nước và xuyên biên giới. Theo đó, hai cơ quan cấp
bộ sẽ trao đổi, cung cấp thông tin bao gồm:
• Danh sách, thông tin định danh và các thông tin của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các doanh
nghiệp sử dụng tài nguyên viễn thông;
• Thông tin sử dụng tài khoản viễn thông để thanh toán hàng hóa có giá trị nhỏ (Mobile Money);
• Danh sách, thông tin định danh của các tổ chức, cá nhân nước ngoài và các tổ chức, cá nhân trong
nước có hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ viễn thông, quảng cáo trên
mạng; các các sản phẩm dịch vụ nội dung số và các sản phẩm dịch vụ thông qua nền tảng số trong
nước và xuyên biên giới tại Việt Nam;
• Phối hợp, rà soát các hệ thống mạng xã hội, nền tảng số có số lượt truy cập, giao dịch lớn.

3. Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT
Ngày 4/4/2022, TCT đã ban hành Công văn số 997/TCT-TTKT yêu cầu Cục Thuế các tỉnh thành phố trực
thuộc trung ương tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt động TMĐT với
một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
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• Thực hiện rà soát, phân loại, theo dõi và thường xuyên cập nhật thông tin các công ty đang tổ chức
hoạt động kinh doanh, phát sinh thu nhập từ các hình thức kinh doanh thuộc lĩnh vực TMĐT, bao gồm
doanh nghiệp có thu thập từ các tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp kinh doanh, bán hàng trực tuyến,
doanh nghiệp kinh doanh hoạt động cho thuê nhà trực tuyến thông qua ứng dụng, doanh nghiệp chi trả
thanh toán cho các dịch vụ điện tử của đơn vị nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp tổ chức, điều hành
sàn giao dịch TMĐT, điều hành các ứng dụng trung gian thanh toán, ứng dụng trung gian vận chuyển.
• Tăng cường phối hợp với các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính, các công ty cung cấp dịch
vụ trung gian thanh toán để thu thập thông tin doanh nghiệp, thu nhập, dữ liệu dòng tiền giao dịch để
xác định các trường hợp có phát sinh nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nhưng chưa thực hiện đăng ký thuế,
kê khai nộp thuế theo quy định.
• Tăng cường thanh tra kiểm tra các tổ chức tại Việt Nam có tham gia hoạt động kinh doanh TMĐT,
giao dịch, hợp tác và sử dụng các dịch vụ quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến do các đơn vị nước
ngoài cung cấp.
• Với các giao dịch trên cổng thanh toán quốc tế (trong đó có liên quan đến Paypal) không phù hợp với
quy định của pháp luật Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu các tổ chức phát hành
thẻ Việt Nam, Văn phòng đại diện các tổ chức thẻ quốc tế tại Việt Nam phối hợp, trao đổi, nghiên
cứu các biện pháp nhận diện giao dịch liên quan Paypal đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật Việt
Nam. Đồng thời, cơ quan thuế phối hợp với các Cơ quan chức năng nhằm phát hiện các hành vi kê
khai, nộp thuế chưa đúng quy định và các hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

4. Triển khai cơ chế cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của
người nộp thuế giữa ngân hàng thương mại (“NHTM”) và cơ quan thuế
• Ngày 26/4/2022, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 1305/TCT-KK yêu cầu các NHTM, trong
vòng 90 ngày kể từ ngày ban hành công văn, bắt đầu cung cấp thông tin về toàn bộ các tài khoản
thanh toán của người nộp thuế đang còn hiệu lực của tháng liền tháng cung cấp thông tin.
• Định kỳ hàng tháng (chậm nhất 10 ngày của tháng tiếp theo), NHTM cung cấp thông tin số hiệu tài
khoản phát sinh mới trong kỳ và các tài khoản có ngày đóng trong kỳ cho cơ quan thuế.
Với việc củng cố cơ sở pháp lý về quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế số
38/2019/QH14, các nhóm giải pháp đồng bộ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, cơ quan thuế sẽ
ngày càng kiểm soát chặt chẽ tình trạng tuân thủ thuế tại Việt Nam đối với hoạt động TMĐT trong thời gian tới.
Vui lòng liên hệ với KPMG để được tư vấn chi tiết về kế hoạch hành động nhằm tăng cường tuân thủ với các
quy định nêu trên.

Liên hệ với chúng tôi
Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

Tầng 46, Tòa tháp Keangnam Landmark 72,
E6 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah,
115 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1

D3, Tầng 5, Tòa nhà Indochina Riverside Towers,
74 Bạch Đằng, Hải Châu I, Hải Châu

T: +84 (24) 3946 1600

T: +84 (28) 3821 9266

T: +84 (236) 351 9051

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.
© 2022 Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, Công ty Luật TNHH KPMG, Công ty TNHH Dịch vụ KPMG,
đều là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong tổ chức toàn cầu
của các công ty KPMG độc lập, liên kết với KPMG International Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn theo bảo lãnh được
thành lập tại Vương Quốc Anh. Tất cả các quyền được bảo hộ.
Tên và biểu tượng KPMG là nhãn hiệu thương mại được cấp phép sử dụng cho các công ty thành viên độc lập của tổ chức các
công ty KPMG toàn cầu.

Quét mã QR để truy cập website: kpmg.com.vn
Email: kpmghcmc@kpmg.com.vn

02

