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

Ngày 30 tháng 10 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP (“Nghị định 91”) sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (“Nghị định 126”) ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản

lý thuế. Nghị định 91 có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 10 năm 2022.

Trong bản tin này, chúng tôi muốn đề cập một số nội dung đáng chú ý của Nghị định 91 như sau:

Quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)

• Số thuế TNDN tạm nộp thuế của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Cập nhật so với

quy định số thuế TNDN tạm nộp thuế của 03 quý đầu của năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế theo quyết toán năm.

• Trong trường hợp phát sinh nộp thiếu thì sẽ tính chậm nộp trên số tiền nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn

tạm nộp thuế TNDN quý 04.

• Quy định về tạm nộp thuế TNDN sẽ được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021 trở đi.

• Người nộp thuế có số tiền thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm năm có
thể áp dụng quy định tại Nghị định 91 nếu không tăng thêm số tiền chậm nộp.

Quy định về tạm nộp tờ khai thuế Thu nhập Cá nhân (“TNCN”)

• Người khai thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế TNCN theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó
không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN của đối tượng nhận thu nhập thì không phải nộp hồ sơ khai thuế trong tháng, quý đó.

Quy định về việc cung cấp thông tin của sàn thương mại điện tử

• Sàn thương mại điện tử Việt Nam có nghĩa vụ cung cấp thông tin của các giao dịch thương mại điện tử trên sàn thương mại điện
tử, bao gồm 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, doanh thu bán hàng.

• Các thông tin này được yêu cầu phải báo cáo hàng quý thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhập Quý Công ty nếu có các hướng dẫn áp dụng cụ thể hơn cho Nghị định này.

Nội dung đáng chú ý của Nghị định số 91/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 31 tháng 10 năm 2022
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