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Bản tin nhanh cho mục đích tham khảo chuyên
môn, không phát hành hoặc bán trên thị trường

Ngày 01 tháng 10 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2022/NĐ-CP (“Nghị định 71”) sửa đổi, bổ sung điều của Nghị định
số 06/2016/NĐ-CP (“Nghị định 06”) đối với việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh và truyền hình. Nghị định 71 có hiệu lực

thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2023.

Trong bản tin này, chúng tôi muốn đề cập một số nội dung đáng chú ý của Nghị định 71, dự kiến sẽ mang lại những tác động trong thời

gian tới (trong một số trường hợp có thể là đáng kể) trong việc cung cấp dịch vụ xuyên biên giới tới người sử dụng tại Việt Nam đối với
các tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ truyền hình trực tuyến (OTT) và nội dung theo yêu cầu (VOD).

• Yêu cầu phải đăng ký kinh doanh tại Việt Nam: Các tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ OTT và VOD phải đăng ký với Bộ Thông tin và
Truyền thông để được cấp giấy phép kinh doanh khi cung cấp dịch vụ OTT và VOD tại Việt Nam.

• Hồ sơ xin cấp phép kinh doanh đối với nhà cung cấp dịch vụ VOD đơn giản hơn so với yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ OTT.

• Yêu cầu phải báo cáo: Nghị định 06 và Thông tư hướng dẫn số 19/2016/TT-BTTTT đã đưa ra yêu cầu nộp báo cáo hoạt động kinh

doanh theo định kỳ cho cơ quan có thẩm quyền (như Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử), trong đó thông tin về doanh
thu, lợi nhuận trước thuế và số thuế phát sinh cũng được yêu cầu phải báo cáo.

Ngoài ra, như đã đề cập trong các bản tin nhanh về thuế trước đây của chúng tôi, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu một số cơ quan có
thẩm quyền, trong đó có Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan thuế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý

thu thuế đối với các hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh số. Do đó, thông tin về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và nghĩa vụ
thuế của các nhà cung cấp dịch vụ OTT và VOD ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh xuyên biên giới tại Việt Nam cũng có khả năng

được trao đổi giữa các cơ quan có thẩm quyền này.

Nghị định cũng có thể có những tác động tiềm tàng đến việc thực hiện Thông tư số 80/2021/TT-BTC về quản lý thuế, đặc biệt là các quy

định về nhà cung cấp dịch vụ số nước ngoài. Chúng tôi sẽ có những phân tích chi tiết hơn trong các bản tin tiếp theo. Do ngày có hiệu lực
đang đến gần, các công ty nên xem xét kỹ nghị định này và chuẩn bị các phương án để giải quyết các tác động liên quan.

Nội dung đáng chú ý của Nghị định số 71/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định mới sẽ tác động đến
tổ chức nước ngoài cung cấp
dịch vụ OTT và VOD tại Việt Nam
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