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Bối cảnh

Nội dung chính

Ngày 19/10/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (“Nghị định 126”) quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (“Luật Quản lý thuế số 38”) áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác 
thuộc ngân sách Nhà nước, trừ nội dung quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, áp dụng hoá đơn, chứng 
từ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hoá đơn, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Nghị định 126 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020 nhằm mục đích hoàn chỉnh một số văn bản pháp luật về quản lý thuế, tạo 
cơ sở cho cơ quan quản lý Thuế cũng như cho người nộp thuế thực hiện thống nhất, đúng quy định của pháp luật.

Nghị định 126 gồm 9 chương, 44 điều, được kết cấu như sau:

• Chương 1: Những quy định chung; có 6 điều (từ điều 1 đến điều 6);

• Chương 2: Khai thuế, tính thuế; có 7 điều (từ điều 7 đến điều 13);

• Chương 3: Ấn định thuế; có 4 điều (từ điều 14 đến điều 17);

• Chương 4: Thời hạn nộp thuế, trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; có 4 điều (từ điều 18 đến điều 21);

• Chương 5: Hoàn thuế, khoanh tiền thuế nợ, xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; có 4 điều (từ điều 22 đến điều 25);

• Chương 6: Trách nhiệm cung cấp thông tin, công khai thông tin người nộp thuế và nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương
mại; có 5 điều (từ điều 26 đến điều 30);

• Chương 7: Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; có 7 điều (từ điều 31 đến điều 37);

• Chương 8: Một số vấn đề khác; có 4 điều (từ điều 38 đến điều 41);

• Chương 9: Điều khoản thi hành; có 3 điều (từ điều 42 đến điều 44).

Trong Bản tin này,  Deloitte Việt Nam tóm tắt một số nội dung đáng chú ý của Nghị định 126 như dưới đây.
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1. Quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời gian 
tạm ngừng hoạt động, kinh doanh (Điều 4)

• Căn cứ xác định thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, 
kinh doanh:

- Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp: 
thời gian tạm ngừng kinh doanh được ghi nhận trên Hệ thống 
thông tin quốc gia;

- Người nộp thuế được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu: thời gian 
được ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

- Người nộp thuế không thuộc diện đăng ký kinh doanh: thông 
báo đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 ngày 
làm việc trước khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh.

• Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng 
hoạt động, kinh doanh:

- Không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp tạm ngừng 
hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch 
hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; 
hồ sơ quyết toán năm;

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp 
khoán được cơ quan Thuế xác định lại nghĩa vụ thuế khoán;

- Không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình 
hình sử dụng hóa đơn. Nếu được chấp thuận sử dụng hóa đơn 
thì phải nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 
theo quy định;

- Chấp hành các quyết định, thông báo của cơ quan quản lý Thuế 
về đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
về quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật 
thuế và xử lý hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế.

• Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan Thuế không 
được đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh khi cơ quan Thuế 
đã có thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ 
đã đăng ký.Nghị định số 126/2020/NĐ-CP 
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2. Kê khai và nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN) 
(Điều 8)

• Người nộp thuế thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy 
định của pháp luật về kế toán sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính quý 
và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế TNDN
tạm nộp quý.

• Người nộp thuế không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo 
quy định của pháp luật về kế toán sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất, 
kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định 
số thuế TNDN tạm nộp quý.

• Tổng số thuế TNDN tạm nộp của 03 quý đầu năm của năm tính
thuế không được thấp hơn 75% tổng số thuế TNDN phải nộp 
theo quyết toán năm. 

• Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm 
nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế 
nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm 
nộp thuế TNDN của quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào 
ngân sách Nhà nước.

• Quy định về tạm nộp quý và khai quyết toán thuế TNDN năm như
trên cũng áp dụng cho hãng vận tải nước ngoài.

3. Trường hợp ấn định thuế (Điều 14)

Bổ sung các trường hợp cơ quan Thuế có quyền ấn định thuế:

• Không chấp hành quyết định kiểm tra thuế trong thời hạn 10 ngày 
làm việc kể từ ngày ký quyết định, trừ trường hợp được hoãn thời 
gian kiểm tra theo quy định;

• Không chấp hành quyết định thanh tra thuế trong thời hạn 15 ngày 
kể từ ngày ký quyết định, trừ trường hợp được hoãn thời gian 
thanh tra theo quy định;

• Mua, trao đổi hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn không hợp pháp, 
sử dụng không hợp pháp hóa đơn mà hàng hóa, dịch vụ là có thật 
theo xác định của cơ quan có chức năng điều tra, thanh tra, kiểm 
tra và đã được kê khai doanh thu, chi phí tính thuế;

• Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không 
đúng thực tế phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế của 
người nộp thuế;

• Không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch
liên kết hoặc không cung cấp thông tin theo quy định về quản lý
thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết.

4. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất
cảnh (Điều 21)

Bổ sung thêm trường hợp cá nhân, cá nhân là người đại diện theo 
pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang 
bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa 
hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì bị tạm hoãn xuất nhập cảnh.
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5. Công khai thông tin người nộp thuế (Điều 29)

Mở rộng các trường hợp cơ quan quản lý Thuế có thể công khai thông
tin về người nộp thuế, ngoài trốn thuế, vi phạm pháp luật về thuế, 
không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý Thuế, cụ thể:

• Không nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn 
nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành;

• Ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã 
số thuế, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

• Chống, ngăn cản công chức thuế, công chức hải quan thi hành công 
vụ;

• Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu 
khác thuộc ngân sách Nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các 
quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc 
người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành;

• Cá nhân, tổ chức không chấp hành các quyết định hành chính về 
quản lý thuế mà có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn;

• Các thông tin khác được công khai theo quy định của pháp luật

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại
(“NHTM”), tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
(“TGTT”) (Điều 30)

• Cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế 
mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý Thuế trong thời gian 90 ngày 
kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Việc cập nhật các 
thông tin về tài khoản được thực hiện hàng tháng trong 10 ngày 
của tháng kế tiếp. Phương thức cung cấp thông tin được thực hiện 
dưới hình thức điện tử;

• Cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu 
giao dịch theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan quản lý Thuế để 
phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế 
phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

• Khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp ở 
nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động 
kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số 
với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam theo quy định tại Khoản 3, Điều 27 
Luật Quản lý thuế số 38. Cụ thể:

- Nhà cung cấp ở nước ngoài chưa thực hiện đăng ký, kê khai, nộp 
thuế: NHTM, TGTT thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế 
cho nhà cung cấp ở nước ngoài;

- Tổng cục Thuế phối hợp với cơ quan có liên quan xác định, công 
bố tên, địa chỉ website của nhà cung cấp ở nước ngoài chưa 
thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế và thông báo cho NHTM, 
TGTT;

- NHTM, TGTT có trách nhiệm theo dõi số tiền chuyển cho các nhà 
cung cấp ở nước ngoài và định kỳ hàng tháng gửi về Tổng cục 
Thuế nếu cá nhân có mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp 
nước ngoài có thanh toán bằng thẻ hoặc các hình thức khác mà 
NHTM, TGTT không thể thực hiện khấu trừ;

- Hàng tháng NHTM, TGTT có trách nhiệm kê khai, nộp vào ngân 
sách nhà nước số tiền đã khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải 
nộp của nhà cung cấp ở nước ngoài theo mẫu do Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ban hành.
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7. Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế 
đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (APA) (Điều 41)

• Khoản 3, Điều 41: Giới thiệu các Mẫu đăng ký áp dụng APA mới (bao
gồm Mẫu số 01/APA-TV, 02/APA-CT, và 03/APA-MAP). Cụ thể:

- Người nộp thuế có yêu cầu áp dụng APA nộp đơn đề nghị áp dụng 
APA chính thức theo Mẫu số 02/APA-CT cùng 01 bộ hồ sơ đề nghị áp 
dụng APA chính thức đến Tổng cục Thuế;

- Trường hợp người nộp thuế đề nghị áp dụng APA song phương hoặc 
APA đa phương thì người nộp thuế nộp kèm đơn đề nghị tiến hành 
thủ tục thỏa thuận song phương theo Mẫu số 03/APA-MAP;

- Người nộp thuế có thể tham vấn ý kiến của Tổng cục Thuế trước khi 
nộp hồ sơ đề nghị áp dụng APA chính thức bằng cách gửi đơn đề 
nghị tham vấn theo Mẫu số 01/APA-TV.

• Khoản 7, Điều 41: 

- Thời điểm bắt đầu hiệu lực của APA được thực hiện theo quy định tại
Khoản 16, Điều 3, Luật Quản lý thuế số 38 (bắt đầu trước ngày người 
nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế). 

- Đối với các APA song phương hoặc đa phương có liên quan đến quản 
lý thuế của cơ quan quản lý Thuế nước ngoài, Bộ Tài chính báo cáo 
Chính phủ xem xét, quyết định.

• Khoản 12, Điều 41: Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn chi tiết việc áp dụng cơ 
chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế đối với 
doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
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