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Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ
ngày 05/12/2020 quy định chi tiết một số điều Luật quản lý thuế.

Sơ lược

Một số điểm thay đổi đáng chú ý của Nghị định 126/2020/NĐ-CP so với văn bản trước
đây Quy định về Luật quản lý thuế.
www.es-glocal.com

Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Xác định thời gian 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế, Nghị định đã quy định đối với người 

Tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 95/2016/TT-BTC quy định thời

người nộp thuế tạm

nộp thuế là tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh

gian tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động, kinh doanh trở lại

ngừng hoạt động)

được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, thông báo hoặc yêu cầu tạm ngừng

trước thời hạn thực hiện theo văn bản đăng ký của người nộp thuế.

kinh

doanh

hoặc

hoạt động, kinh doanh hoặc hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn thì thời gian tạm

Cơ quan thuế nhận văn bản đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc

hoạt

động)

kinh

ngừng kinh doanh hoặc hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn thực hiện theo văn bản

hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn của tất cả người nộp

doanh trở lại trước

do cơ quan nhà nước có thấm quyền cấp. Cơ quan thuế không nhận văn bản đăng ký tạm

thuế;

thời hạn quy định

ngừng kinh doanh hoặc hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn của người nộp thuế mà

nhận văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp gửi đến;


Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Quản lý thuế Nghị định đã quy định đối với người 

Tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 95/2016/TT-BTC quy định thời

nộp thuế là tố chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh

gian là 15 ngày đối với tổ chức và 01 ngày làm việc đối với hộ gia

doanh thì nộp văn bản đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động, kinh doanh trở lại

đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh;

trước thời hạn cho cơ quan thuế chậm nhất là 01 ngày làm việc trước khi tạm ngừng hoạt

động, kinh doanh hoặc hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn;


Bổ sung quy định thời gian giải quyết và trả kết quả tạm ngừng hoạt động, kinh doanh của 

Chưa có quy định này.

cơ quan thuế cho người nộp thuế là tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không
thuộc diện đăng ký kinh doanh.
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Quản lý thuế đối với 

Sửa đổi quy định quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thuế về quản lý thuế và quyền hạn 

Tại Điều 14 Thông tư số 151/2014/TT-BTC sửa đổi điểm đ, Khoản

người

và trách nhiệm của người nộp thuế về thực hiện nghĩa vụ thuế trong thời gian người nộp

1, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ

thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh;

Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

nộp

thuế

trong thời gian tạm
ngừng hoạt động,

Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị

kinh doanh

định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (gọi chung
là Thông tư số 156/2013/TT-BTC):

- Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không

phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian
tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm
ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn
phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.
- Bố sung quy định 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 tại Khoản 4 Điều 4.
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh
Quản

lý

thu

Nghị định 126/2020/NĐ-CP
các 

Căn cứ quy định về các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tại khoản 2 (do cơ quan 

khoản

thu

khác

quản lý thuế quản lý thu), khoản 3 (không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu) tại Điều 3

thuộc

ngân

sách

Luật quản lý thuế và quy định của Luật quản lý thuế giao Chính phủ căn cứ quy định của

nhà nước

Trước đây
Chưa có quy định này;

Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan quy định việc áp dụng quy định quản
lý khoản thu về thuế của Luật này để quản lý thu đối với các khoản thu khác thuộc ngân
sách nhà nước tại khoản 4 Điều 151 của Luật quản lý thuế, Nghị định đã quy định việc quản
lý thu các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tại Điều 5;

Đăng ký thuế



Sửa đổi quy định về người nộp thuế là cá nhân khi thay đổi thông tin về giấy chứng minh 

Luật Quản lý thuế quy định thời hạn nộp hồ sơ thay đối thông tin

nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu thì ngày phát sinh thông tin thay đổi là 20 ngày

đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi;

(riêng các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo là 30 ngày) kế từ ngày ghi trên giấy
chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu;


Sửa đổi quy định trách nhiệm của người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục về thuế 

Tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP không có quy định

với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa bàn cấp tỉnh

người nộp thuế được chuyến các khoản này.

khác là được chuyển số thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích
lập các quỹ đã tạm nộp nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế đế bù trừ
với số phải nộp theo hồ sơ khai quyết toán thuế
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh
Đăng ký thuế

Nghị định 126/2020/NĐ-CP


Trước đây

Sửa đổi quy định trách nhiệm của người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục về thuế 

Tại Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC quy định người nộp thuế

với cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi khôi phục mã số thuế, về nguyên tắc là phải hoàn

phải hoàn thành tất cả các khoản nợ thuế và các khoản thu khác

thành đầy đủ số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với cơ quan

thuộc ngân sách nhà nước.

thuế trực tiếp. Trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc
ngân sách nhà nước còn nợ nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận nộp
dần tiền thuế nợ theo cam kết của người nộp thuế hoặc khoản tiền nợ đã được gia hạn nộp
hoặc khoản tiền nợ không phải tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế thì
người nộp thuế không phải hoàn thành nghĩa vụ nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân
sách nhà nước khi khôi phục mã số thuế;

Khai bổ sung hồ sơ 

Sửa đổi quy định về khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, 

Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định:

khai thuế

cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng,

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ

quý có sai sót tương ứng;

sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm, không phải khai bổ sung tờ
khai tháng, quý có sai sót tương ứng;
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Khai bổ sung hồ sơ 

Sửa đổi quy định người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị 

Căn cứ các quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày

khai thuế

hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị

6/11/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn:

hoàn thuế;

Trường hợp chưa đến thời hạn khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo,
người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai thuế để đưa số thuế GTGT còn
được khấu trừ chuyến kỳ sau của kỳ tính thuế trước sang chỉ tiêu số
thuế khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai chính thức của kỳ
tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ

quan thuế thì được khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ
khai bổ sung của kỳ tính thuế đó;


Sửa đổi quy định người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế 

Tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy

nếu phát hiện hồ sơ khai thuế lẩn đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót nhưng chưa hết

định: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp

thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót;

thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót

thì được khai bố sung hồ sơ khai thuế.
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh
Khai thuế GTGT

Nghị định 126/2020/NĐ-CP


Bổ sung quy định người nộp thuế phải lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng đối với khoản thu hộ 

Trước đây
Chưa có quy định này;

cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hợp đồng hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân
riêng;


Sửa đổi quy định người nộp thuế phải lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng đối với từng dự án 

Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế giá trị

đầu tư thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng và nộp tại cơ quan thuế nơi có dự án đầu

gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án

tư, đồng thời phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho từng dự

đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc

án đầu tư với số thuế GTGT phải nộp (nếu có) của hoạt động, kinh doanh đang thực hiện

Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang

cùng kỳ tính thuế

trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh
doanh, chưa đăng ký thuế thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào bù trừ
với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh
doanh tại trụ sở chính, sau khi bù trừ nếu số thuế giá trị gia tăng
của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư còn lại từ 300

triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu
tư, trừ 1 số trường hợp quy định khác;
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Khai thuế GTGT 

Trước đây

Sửa đổi quy định người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT trong trường hợp 

Căn cứ quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Tổng cục Thuế có

chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật

hướng dẫn: Trường hợp người nộp thuế chỉ sản xuất kinh doanh hàng hóa

về thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu;

dịch vụ không chịu thuế GTGT thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT.
Trường hợp nếu phát sinh bán hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế
GTGT (ví dụ: thanh lý tài sản,..) thì người nộp thuế sử dụng hóa đơn của
cơ quan thuế và nộp thuế theo quy định;



Sửa đổi quy định rõ thuế giá trị gia tăng là loại thuế khai theo tháng, quý, từng lần phát 

Tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP chỉ quy định về nguyên

sinh. Trường hợp người nộp thuế khai thuế theo tháng đủ điều kiện khai thuế theo quý thì

tắc áp dụng đối với người nộp thuế đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu

được lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý hoặc tiếp tục khai thuế theo tháng. Thời kỳ

của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống. Tại

khai thuế tháng/quý ổn định trọn năm dương lịch, trường hợp đang khai tháng đủ điều kiện

Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

khai quý và chuyển sang khai quý thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế, trường hợp đang

hướng dẫn: thời kỳ khai thuế tháng/quý ổn định trọn năm dương lịch và

khai thuế GTGT theo quý phát hiện không đủ điều kiện khai theo quý thì không phải nộp lại

theo chu kỳ ổn định 3 năm, trường hợp đủ điều kiện khai quý nhưng muốn

hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế

khai tháng thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế, trường hợp đang khai

phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý và phải tính tiền chậm nộp;

thuế GTGT theo quý phát hiện không đủ điều kiện khai theo quý thì kể từ
năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ốn định, người
nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng.
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Khai thuế GTGT 

Sửa đổi quy định khai thuế GTGT theo quý đối với doanh thu của sản phẩm công

Trước đây


Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 21/2016/TT-BTC quy định: Người nộp thuế

nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phấm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển có

thực hiện khai thuế GTGT theo quý đối với Doanh thu của sản phẩm công

doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm;

nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát
triển (không phân biệt có doanh thu trên hay dưới 50 tỷ đồng/năm);



Sửa đổi quy định trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính



Tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn: Trường hợp

nhưng có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

cơ sở sản xuất trực thuộc khác tỉnh không trực tiếp bán hàng, không phát

nơi có trụ sở chính thì người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ

sinh doanh thu và không thực hiện hạch toán kế toán khai tập trung tại trụ sở

nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách

chính nhưng phải tính phân bổ thuế phải nộp cho địa phương nơi đóng trụ

nhà nước;

sở. Tại Điểm b, c Khoản 11 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Điểm a
Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn: Khai thuế GTGT tại
địa phương nơi phát sinh hoạt động đối với: hoạt động kinh doanh xây dựng,
lắp đặt, bán hàng chuyển nhượng bất động sản vãng lai ngoại tỉnh (doanh

thu dưới 1 tỷ đồng trừ: dự án kinh doanh bất động sản, công trình liên tỉnh),
Chủ dự án ODA thuộc diện không được hoàn thuế GTGT và Nhà thầu nước
ngoài thực hiện dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT (trừ trường hợp
dự án liên tỉnh).
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Khai thuế GTGT 

Trước đây

Sửa đổi quy định về địa điếm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với tất cả hoạt 

Tại điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Trường

động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển

hợp người nộp thuế có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh

nhượng (bao gồm cả trường hợp có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ)

khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, có thành lập đơn vị trực thuộc (chi

tại địa bàn cấp tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính là cơ quan thuế nơi

nhánh, Ban quản lý dự án...) thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và

có hoạt động chuyển nhượng bất động sản;

nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động
sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động
sản. Trường hợp người nộp thuế không thành lập đơn vị trực thuộc (chi nhánh,

Ban quản lý dự án...) thì người nộp thuế khai và nộp thuế tại cơ quan thuế
quản lý trụ sở chính.


Sửa đổi quy định về hồ sơ khai thuế đối với từng phương pháp khai thuế GTGT, trong 

Điểm e Khoản 1 Điều 2 TT số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ khai thuế

đó: bỏ Bảng kê thuế GTGT đã nộp vãng lai ngoại tỉnh mẫu số 01-5/GTGT và Thông báo

GTGT theo PPKT tại trụ sở chính trong trường hợp có hoạt động vãng lai ngoại

chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ quý sang tháng mẫu số 07/GTGT. Bổ sung Văn bản

tỉnh phải bao gồm Bảng kê thuế GTGT đã nộp vãng lai ngoại tỉnh mẫu số 01-

đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý mẫu số 01/ĐK-TĐKTT và Bản xác định

5/GTGT. Điều 15 TT số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn trường hợp chuyển đổi

số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý mẫu số

kỳ tính thuế từ tháng sang quý phải có thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế

02/XĐ-PNTT;

GTGT từ quý sang tháng mẫu số 07/GTGT. Riêng TT áp dụng phương pháp
tính thuế GTGT mẫu số 06/GTGT đã bãi bỏ theo TT số 93/2017/TT-BTC.
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh
Khai

thuế

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

tiêu 

thụ đặc biệt

Trước đây

Bố sung hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng cho cơ sở sản xuất, pha chế xăng 

Theo quy định tại Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính

sinh học;

phủ chưa có quy định hồ sơ khai thuế riêng cho cơ sở sản xuất, pha chế xăng
sinh học mà sử dụng chung với hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt chung của tất
cả các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

Khai thuế TNDN



Sửa đổi quy định kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo lần phát sinh đối với hoạt 

Tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC quy định: Khai thuế thu nhập

động chuyển nhượng bất động sản, theo đó khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với

doanh nghiệp theo từng lần phát sinh đối với hoạt động chuyển nhượng bất

hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo lần phát sinh chỉ bắt buộc với người

động sản áp dụng đối với DN không có chức năng kinh doanh bất động sản và

nộp thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu

doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản nếu có nhu cầu;

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;




Tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư

Sửa đổi quy định về nghĩa vụ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý, theo đó tổng

151/2014/TT-BTC quy định trường hợp tổng số bốn lần tạm nộp thấp hơn từ

số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không

20% trở lên so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thì

được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm áp

doanh nghiệp phải nộp lãi chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên

dụng bắt đầu từ kỳ tính thuế năm 2021. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với

giữa số tạm nộp với số quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của

số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế

thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn

nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập

thiếu so với số quyết toán;

doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Khai thuế TNDN 



Trước đây

Sửa đổi quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với người nộp thuế có 

Tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC quy định: DN tạm nộp thuế theo

thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có

doanh thu trừ chi phí (nếu doanh nghiệp xác định được chi phí tương ứng với

thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ phù hợp với quy định của pháp luật thì

doanh thu đã ghi nhận) hoặc theo tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được tiền (nếu

tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý theo tỷ lệ 1% trên số tiền thu được;

doanh nghiệp chưa xác định được chi phí tương ứng với doanh thu).

Bổ sung quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa 

Tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC quy định: Khai thuế thu nhập DN

điểm kinh doanh có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với

theo từng lần phát sinh đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản áp

hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo lần phát sinh chỉ bắt buộc với người nộp

dụng đối với doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản và

thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo quy

doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản nếu có nhu cầu.

định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;


Sửa đổi quy định công ty quốc phòng, an ninh thực hiện khai thuế thu nhập doanh 

Quy định công ty quốc phòng, an ninh thực hiện tại Điểm b Khoản 2 mục II

nghiệp theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Thông tư liên tịch số 85/2005/TTLT/BTC-BCA ngày 26/9/2005; Khoản 2 Điều
3 Thông tư liên tịch số 206/2014/BTC-BQP ngày 24/12/2014.



Bổ sung Phụ lục 03-3D/TNDN; 03-8A/TNDN; 03- 8B/TNDN; 03-8C/TNDN; 03-9/TNDN 

Chưa có.

kèm theo Tờ khai quyết toán 03/TNDN
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Khai các khoản 

Sửa đổi thời hạn kê khai, nộp thuế đối với một số trường hợp sau: Thời hạn khai, nộp 

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 176/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

thuế, khoản thu

khoản phụ thu và thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính từ tiền kết dư của phần dầu

hướng dẫn thời hạn khai, nộp khoản phụ thu và thuế thu nhập doanh nghiệp

khác thuộc ngân

để lại của hoạt động dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1 chậm nhất là

tạm tính từ tiền kết dư của phần dầu để lại của hoạt động dầu khí của Liên

sách nhà nước

ngày thứ 10 kể từ ngày Hội đồng Liên doanh quyết định số tiền kết dư của phần dầu

doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1 chậm nhất là ngày thứ 20 kể từ ngày Hội đồng

từ hoạt động tìm

để lại theo Nghị quyết từng kỳ họp Hội đồng Liên doanh nhưng không chậm hơn

Liên doanh quyết định số tiền kết dư của phần dầu để lại theo Nghị quyết

kiếm, thăm dò,

ngày 31 tháng 12 hàng năm (Điểm r Khoản 4 Điều 8). Đối với các khoản thuế và

từng kỳ họp Hội đồng Liên doanh nhưng không chậm hơn ngày 31 tháng 12

khai thác dầu khí

khoản thu khác từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác khí thiên

hàng năm. Tại Điểm b Khoản 1 Điều 12, Điểm b Khoản 1 Điều 20 Thông tư số

nhiên thuộc loại khai theo tháng: thời hạn nộp hề sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ

36/2016/TT-BTC và Điểm a Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 176/2014/TT-BTC

20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định tại Điếm a Khoản

hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ khai, nộp thuế tạm tính đối với các khoản thuế

1 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;

và khoản thu khác từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác
khí thiên nhiên chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng xuất hóa
đơn bán khí;



Bổ sung quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với các khoản thuế, khoản thu 

Chưa có quy định về địa điểm đăng ký thuế, khai, nộp các khoản thuế đối với

thuộc ngân sách nhà nước từ hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai

hoạt động khai thác, xuất bán dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô

thác dầu khí.

09.1 và các khoản tiền lãi dầu khí nước chủ nhà được chia, tiền hoa hồng dầu
khí, tiền đọc và sử dụng tài liệu dầu khí.
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh
Khai thuế đối với

Nghị định 126/2020/NĐ-CP


Thay đổi thời hạn khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư

Trước đây


Tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ

khoản thu từ cổ

tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do bộ, cơ

Tài chính quy định thời hạn khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn

tức,

quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, địa phương làm đại diện chủ sở hữu

nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành

phần vốn của nhà nước khi công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành

viên trở lên do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, địa

viên trở lên thực hiện chi trả cổ tức, lợi nhuận là từng lần phát sinh theo quy định

phương làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước khi công ty cổ

của Luật Quản lý thuế (10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ);

phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện chi trả cổ

lợi

nhuận

được chia

tức, lợi nhuận trong thời hạn 45 ngày kế từ ngày có thông báo chia cổ tức,

lợi nhuận của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
Khai khoản thu



Sửa đổi quy định tổng số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đã



trở lên.
Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 61/2016/TT-BTC quy định tổng số lợi nhuận

từ lợi nhuận sau

tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số lợi nhuận sau

sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đã tạm nộp của năm tài chính

thuế còn lại sau

thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quyết toán năm áp dụng bắt đầu từ kỳ

không thấp hơn 80% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ

khi trích lập các

tính thuế năm 2021

phải nộp theo quyết toán năm.

quỹ
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Khai thuế đối với 

Bổ sung quy định tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền 

Chưa có quy định hồ sơ khai thuế riêng dành cho tổ chức tín dụng hoặc bên

hoạt động khai

phát sinh hoạt động khai thác tài sản bảo đảm (TSBĐ) trong thời gian chờ xử lý, tài

thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền khai thay người nộp thuế có tài sản

thác tài sản bảo

sản bảo đảm vẫn thuộc quyền sở hữu của khách hàng vay là tổ chức, doanh nghiệp

bảo đảm mà khai thuế cùng với hoạt động kinh doanh của Tổ chức tín dụng

đảm

thì tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền thực hiện khai

hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền;

thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế TNCN.
Khai thuế đối với 

Bổ sung quy định người nộp thuế có nhiều hoạt động kinh doanh trong đó có hoạt 

Chưa quy định về nộp hồ sơ khai thuế riêng đối với hoạt động xổ số kiến thiết,

hoạt động xổ số

động xổ số kiến thiết, xổ số điện toán thì phải lập hồ sơ khai thuế GTGT, thuế tiêu thụ

xổ số điện toán;

đặc biệt, lợi nhuận sau thuế riêng cho hoạt động xổ số kiến thiết, xổ số điện toán


Bổ sung quy định người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xổ số điện toán phải nộp 

Quy định về phân bổ thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh

Bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng

nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đối với hoạt động

nguồn thu ngân sách nhà nước cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính đối với thuế giá

kinh doanh xổ số điện toán thực hiện theo quy định tại Nghị định số

trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại sau

122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 quy định một số nội dung đặc thù về cơ

khi trích lập các quỹ của hoạt động xổ số điện toán;

chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh
doanh xổ số; Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt
Nam; Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng
dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Khai thuế đối với 

Bổ sung quy định người nộp thuế có nhiều hoạt động kinh doanh trong đó có hoạt 

Chưa quy định về nộp hồ sơ khai thuế riêng đối với hoạt động xổ số kiến

hoạt động xổ số

động xổ số kiến thiết, xổ số điện toán thì phải lập hồ sơ khai thuế GTGT, thuế tiêu thụ

thiết, xổ số điện toán;

đặc biệt, lợi nhuận sau thuế riêng cho hoạt động xổ số kiến thiết, xổ số điện toán




Bổ sung quy định người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xổ số điện toán phải nộp 

Quy định về phân bố thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh

Bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng

nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đối với hoạt động

nguồn thu ngân sách nhà nước cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính đối với thuế giá

kinh doanh xổ số điện toán thực hiện theo quy định tại Nghị định số

trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại sau

122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 quy định một số nội dung đặc thù về cơ

khi trích lập các quỹ của hoạt động xổ số điện toán;

chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp

Bổ sung Phụ lục bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi được

kinh doanh xổ số; Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng

hưởng nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán mẫu 01-3/GTGT; Phụ

khoán Việt Nam; Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài

lục bảng phân bổ số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp cho các địa phương nơi được

chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh

hưởng nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán mẫu số 01-3/TTĐB;

xổ số;

Phụ lục bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng 

Mẫu biểu phân bổ đã được quy định tại công văn số 4311/TCT-DNL ngày

nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán mẫu 03-8C/TNDN; Phụ lục

04/10/2014 của Tổng cục Thuế.

bảng phân bổ số lợi nhuận còn lại phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn
thu đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán mẫu 01-1/QT-LNCL.
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Khai thuế đối với 

Sửa đổi quy định người nộp thuế có nhà máy sản xuất điện (áp dụng đối với các loại 

Đối với hoạt động sản xuất thủy điện: Theo quy định tại Điều 23 Thông tư số

hoạt động sản

hình sản xuất điện) ở địa bàn tỉnh, thành phố khác nơi có trụ sở chính thực hiện nộp

156/2013/TT-BTC thì cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện khai thuế GTGT tại

xuất điện

hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tại cơ quan thuế nơi có nhà máy sản xuất điện;

địa phương nơi đóng trụ sở chính và nộp thuế giá trị gia tăng vào kho bạc
địa phương nơi có nhà máy sản xuất thủy điện. Đối với các hoạt động sản
xuất điện khác, trừ thủy điện: Thực hiện theo quy định tại điểm d Điều 11
Thông tư số 156/2013/TT-BTC, người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị
gia tăng tại trụ sở chính và nộp thuế giá trị gia tăng cho địa phương nơi có
cơ sở sản xuất theo tỷ lệ 2% trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT.

Khai thuế bảo vệ 

Bổ sung quy định về phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp đối với mặt hàng

môi trường đối

xăng dầu cho từng địa phương nơi có đơn vị phụ thuộc đóng trụ sở trong trường hợp

với xăng dầu

thương nhân đầu mối hoặc công ty của thương nhân đầu mối có đơn vị phụ thuộc kinh



Chưa có quy định này;



Chưa có quy định này;

doanh tại địa phương khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi thương nhân
đầu mối, công ty con của thương nhân đầu mối đóng trụ sở mà đơn vị phụ thuộc
không hạch toán kế toán để khai riêng được thuế bảo vệ môi trường;


Bổ sung Phụ lục bảng phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa
phương nơi được hưởng nguồn thu đối với xăng dầu;
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Khai thuế bảo vệ 

Sửa đổi quy định về người nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu là thương 

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP

môi trường đối

nhân đầu mối, đơn vị phụ thuộc của thương nhân đầu mối, công ty con của thương

ngày 22/07/2013 của Chính phủ; tại Điều 15 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

với xăng dầu

nhân đầu mối và đơn vị phụ thuộc của thương nhân đầu mối, trong đó công ty con của

ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì người nộp thuế bảo vệ môi trường đối

thương nhân đầu mối được xác định theo quy định tại Luật Doanh nghiệp (bao gồm

với xăng dầu là Công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối, chi nhánh của công ty

công ty con mà đơn vị đầu mối nắm cổ phần chi phối trên 50% hoặc công ty con mà

đầu mối, đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc đơn vị đầu mối; các

thương nhân đầu mối có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số

Công ty cổ phần do đơn vị đầu mối nắm cổ phần chi phối (trên 50% cổ phần)

hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty

hoặc các Chi nhánh trực thuộc các đơn vị thành viên, các Chi nhánh trực

đó hoặc có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó nhưng tỷ lệ

thuộc các Công ty cổ phần;

góp vốn của doanh nghiệp đầu mối thấp hơn 50%)
Khai phí, lệ phí 

Bổ sung quy định Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao được ủy 

Không có quy định Bộ Ngoại giao phải thực hiện nộp tờ khai theo quý, quyết

và các khoản thu

quyền thực hiện kê khai phí, lệ phí và các khoản thu khác do các cơ quan đại diện Việt

toán năm đối với khoản phí, lệ phí và các khoản thu khác do các cơ quan đại

khác

Nam ở nước ngoài thu được và nộp hồ sơ khai phí, lệ phí và các khoản thu khác cho

diện Việt Nam ở nước ngoài thu;

cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính. Hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế theo
quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Thời hạn nộp hồ sơ
khai quý và quyết toán thuế theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế;
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Khai thuế TNCN 

Sửa đổi quy định tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu 

Theo quy định tại điếm a.1 khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

và

nhập cá nhân theo tháng, quý thì vẫn phải khai thuế;

ngày 6/11/2013 thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ

thuế,

các

khoản thu khác
của

hộ

kinh 

thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì không phải khai thuế;
Bổ sung quy định tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân thì cá nhân không trực tiếp 

Căn cứ các quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015,

doanh, cá nhân

khai thuế. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ doanh thu

Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Tổng cục Thuế đã có hương dẫn: Công ty khi

cho thuê tài sản

của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế

ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác (tổ chức, cá nhân) nhận phần

(Hồ sơ khai thuế)

của tổ chức mà không phân biệt hình thức phân chia kết quả hợp tác kinh doanh, đồng

doanh thu được chia từ hoạt động vận tải có trách nhiệm tính thuế giá trị gia

thời khai thay và nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân hợp tác kinh doanh.

tăng 10% trên doanh thu được chia, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế

Trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân là hộ kinh doanh, cá nhân kinh

thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu được chia. Đối với phần doanh thu

doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 51 Luật Quản lý thuế, mà cá nhân có ngành nghề

của đối tác là cá nhân: Công ty khấu trừ thuế giá trị gia tăng 3%, thuế thu

đang hoạt động cùng với ngành nghề hợp tác kinh doanh với tổ chức thì tổ chức và cá

nhập cá nhân 1,5% đồng thời khai và nộp thuế thay cho cá nhân; Đối với

nhân tự thực hiện khai thuế tương ứng với kết quả thực tế hợp tác kinh doanh theo

phần doanh thu của đối tác là tổ chức: Tuỳ vào phương pháp kê khai thuế

quy định

giá trị gia tăng của đối tác (trực tiếp, khấu trừ), Công ty có trách nhiệm lập
hoá đơn tương ứng; căn cứ vào thực tế hợp đồng hợp tác, Công ty sẽ phân
chia doanh thu cho đối tác để Công ty và đối tác kê khai thuế theo quy định.
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Khai thuế TNCN 

Sửa đổi quy định về tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ 

Tại Khoản 9, 10 Điều 26 TT số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC quy

và

các

tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng

định: Cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu

khoản thu khác

khoán; cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn; cá nhân

nhận thưởng bằng chứng khoán; cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do

của

kinh

góp vốn bằng bất động sản, phần vốn góp, chứng khoán. Thời điểm khai thuế thay

lợi tức ghi tăng vốn; cá nhân góp vốn bằng bất động sản, phần vốn góp, chứng

doanh, cá nhân

và nộp thuế thay được hiện khi cá nhân phát sinh chuyển nhượng chứng khoán

khoán thì phải trực tiếp khai và nộp thuế TNCN. Thời điểm cá nhân trực tiếp

cho thuê tài sản

cùng loại, chuyển nhượng vốn, rút vốn;

khai được thực hiện khi cá nhân phát sinh chuyển nhượng chứng khoán cùng

thuế,
hộ

(Hồ sơ khai thuế)

loại, chuyển nhượng vốn, rút vốn thì phải trực tiếp khai và nộp thuế TNCN.


Bổ sung quy định đối với tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, 

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 92/2015/TT-BTC

khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền

ngày 15/6/2015, Tổng cục Thuế ban hành một số công văn tạm thời hướng dẫn

hoặc không bằng tiền khác cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

tổ chức không khấu trừ thuế, không phải khai thay, nộp thay thuế cho cá nhân

nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp

trong trường hợp chiết khấu thương mại;

thuế thay cho cá nhân theo quy định;





Khoản 11 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ

Sửa đổi quy định bên mua bất động sản mà trong hợp đồng chuyển nhượng bất

quy định trong hợp đồng chuyển nhượng có thoả thuận bên mua là người nộp

động sản có thoả thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán (trừ trường

thuế thay cho bên bán thì bên mua có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay

hợp được miễn thuế, không phải nộp thuế hoặc tạm thời chưa phải nộp thuế) thì

cho bên bán, không loại trừ trường hợp được miễn thuế, không phải nộp thuế

bên mua có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho bên bán theo quy định;

hoặc tạm thời chưa phải nộp thuế.
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Khai thuế TNCN 

Sửa đổi quy định về tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có phát sinh 

Tại Điểm a.2 Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Tổ

và

các

khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng.

chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít

khoản thu khác

Trường hợp tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng

nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai

của

theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý;

thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khai

thuế,
hộ

kinh

doanh, cá nhân
cho thuê tài sản

thuế giá trị gia tăng theo quý.


Sửa đổi quy định về cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp 

Tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC quy định: Cá nhân cư trú

khai thuế được tự lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý;

có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo
quý.



Sửa đổi quy định về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là 

Tại Thông tư số 92/2015/TT- BTC chỉ quy định người lao động được điều

người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực

chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập,

hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức

hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức mới có

cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán

trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu

thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu

nhập do tổ chức cũ chi trả. Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn người lao động

lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động;

được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong cùng một hệ thống
thì tổ chức mới có trách nhiệm quyêt toán thuê theo ủy quyền của cá nhân
đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Khai thuế TNCN 

Bổ sung quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ việc 

và

cho thuê bất động sản tại nước ngoài tại CQT quản lý trực tiếp nơi cá nhân cư trú;

thuế,

các

Trước đây
Chưa có quy định này;

khoản thu khác 

Bổ sung khái niệm nhà ở, nhà ở thương mại gồm: Công trình xây dựng, nhà ở đã được 

Khái niệm nhà ở, nhà ở thương mại đuợc quy định tại văn bản pháp luật về

của

dự án bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

nhà ở (Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 quy định chi tiết

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất theo quy định của pháp luật về nhà ở;

hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở).

Bổ sung quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu 

Khoản 3 Điều 21 TT số 92/2015/TT-BTC quy định: Các trường hợp có thu

(Địa điểm nộp hồ

nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên trong trường hợp vừa có thu nhập thuộc

nhập từ hai nơi trở lên (không phân biệt trường hợp cá nhân có thu nhập từ

sơ khai thuế)

diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ

tiền lương, tiền công thuộc diện tự khai đồng thời có thu nhập thuộc diện

khai quyết toán thuế tại CQT nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm;

khấu trừ tại nguồn) thì nơi nộp hồ sơ quyết toán được xác định theo theo

hộ

kinh

doanh, cá nhân
cho thuê tài sản



nơi tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, trường hợp không nơi nào tính
giảm trừ cho bản thân thì xác định theo Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú;


Bỏ thủ tục Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển 

Phụ lục 02 Danh mục mẫu biểu đối với cá nhân kinh doanh và mẫu biểu

nhượng vốn, cá nhân có thu nhập từ nhận cố tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi

đối với thuế TNCN ban hành kèm theo TT số 92/2015/TT-BTC ngày

chuyển nhượng;

15/6/2015 của BTC quy định: CQT phải thông báo tiền thuế phải nộp đối
với các trường hợp CN có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân có thu
nhập từ nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Khai thuế TNCN 

Bổ sung quy định cơ quan thuế khi nhận được hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân từ 

và

các

chuyển nhượng bất động sản của người nộp thuế có trách nhiệm gửi văn bản theo Mẫu

khoản thu khác

01/CCTT-TĐMN ban hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 126/2020/NĐ-CP đề nghị cơ

của

kinh

quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin địa chính làm căn cứ ban hành thông

doanh, cá nhân

báo nộp tiền gửi cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ

cho thuê tài sản

sơ khai thuế của người nộp thuế;

(Địa điểm nộp hồ 

Bổ sung quy định thời hạn cơ quan thuế có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm 

sơ khai thuế)

quyền để điều chỉnh, bổ sung thông tin đối với trường hợp cơ quan thuế tiếp nhận phiếu

thuế,
hộ

Trước đây
Chưa có quy định này;

Chưa có quy định này;

chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, quyết định, thông báo, văn
bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không hợp pháp, không đầy đủ theo quy định;
Khai, tính, ban 

Bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản lý thuế đối với tiền sử 

hành thông báo

dụng đất phát sinh trong khu kinh tế, khu công nghệ cao sau khi nhận được Thông báo

nộp tiền sử dụng

nộp tiền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm đôn đốc người nộp thuế nộp tiền

đất

vào NSNN đúng thời hạn, số tiền ghi trên thông báo; tính tiền chậm nộp, cưỡng chế nợ

Chưa có quy định này;

theo quy định của Luật Quản lý thuế (nếu có) và tổng hợp đầy đủ số thu tiền sử dụng
đất vào báo cáo thu NSNN
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Khai, tính, ban 

Sửa đổi các mẫu thông báo nộp tiền sử dụng đất để áp dụng cho trường hợp được gia 

Tại Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng

hành thông báo

hạn, không được gia hạn, trường hợp thông báo lần đầu hoặc bổ sung, điều chỉnh;

dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của

nộp tiền sử dụng

Chính phủ quy định mẫu số 01 Thông báo nộp tiền sử dụng đất và không

đất

phân biệt trường hợp được gia hạn, không được gia hạn, trường hợp thông
báo lần đầu hoặc bổ sung, điều chỉnh.


Sửa đổi quy định về ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (điểm b Khoản 6 

Tại khoản 4a Điều 24 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định: ''Ngày phát

Điều 10). Trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyên mục đích sử dụng đất là ngày

sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp

quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm

luật”. Tại khoản 4a Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: “Ngày

quyền; Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là thời điểm văn phòng đăng ký đất

phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với trường hợp tố chức kinh

đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.

tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình
thức đấu giá quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
để thực hiện dự án là ngày quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích

sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành.
Trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong
quyết định giao đất thì ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước là
ngày bàn giao đất thực tế”.
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Khai, tính, ban 

Bổ sung quy định thời hạn cơ quan tài chính phải xác định các khoản mà người nộp thuế 

hành thông báo

được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp gửi cơ quan thuế chậm nhất 05 ngày làm việc kể

nộp tiền sử dụng

từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến;

đất



Bổ sung quy định thời hạn cơ quan thuế có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm 

Trước đây
Chưa có quy định này;

Chưa có quy định này;

quyền để điều chỉnh, bổ sung thông tin đối với trường hợp cơ quan thuế tiếp nhận phiếu
chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, quyết định, thông báo, văn
bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không hợp pháp, không đầy đủ theo quy định;

Khai, tính, ban 

Bổ sung quy định thời hạn nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước trường hợp chưa 

hành thông báo

có quyết định cho thuê, hợp đồng cho thuê đất, thuê mặt nước: thời hạn nộp hồ sơ khai

nộp

tiền

thuê

tiền thuê đất, thuê mặt nước chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày sử dụng đất vào mục đích

đất,

thuê

mặt

thuộc đối tượng phải thuê đất, thuê mặt nước;

nước



Bổ sung quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với 

Chưa có quy định này;

Chưa có quy định này;

trường hợp trong năm có sự thay đổi các yếu tố để xác định nghĩa vụ tài chính về tiền
thuê đất, thuê mặt nước tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông nơi
có đất thuộc đối tượng chịu thuế;
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Khai, tính, ban 

Bổ sung quy định thời hạn cơ quan tài chính phải xác định các khoản mà người nộp thuế được trừ vào tiền thuê

hành thông báo

đất, thuê mặt nước phải nộp gửi cơ quan thuế chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn

nộp

tiền

thuê

phòng đăng ký đất đai chuyển đến;

đất,

thuê

mặt 

Bổ sung quy định cơ quan thuế khi nhận được hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước của người nộp thuế có trách

nước

Trước đây


Chưa có quy định này;



Chưa có quy định này;



Chưa có quy định này;



Chưa có quy định này;

nhiệm gửi văn bản theo Mẫu 01/CCTT-TĐMN ban hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 126/2020/NĐ- CP đề nghị
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin địa chính làm căn cứ ban hành thông báo nộp tiền thuê mặt
đất, mặt nước gửi cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ khai thuế của người

nộp thuế;


Bổ sung quy định thời hạn cơ quan thuế có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung
thông tin đối với trường hợp cơ quan thuế tiếp nhận phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất
đai, quyết định, thông báo, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không hợp pháp, không đầy đủ theo quy
định;



Bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản lý thuế đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước phát
sinh trong khu kinh tế, khu công nghệ cao sau khi nhận được Thông báo nộp tiền của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền gồm đôn đốc người nộp thuế nộp tiền vào NSNN đúng thời hạn, số tiền ghi trên thông báo; tính tiền chậm
nộp, cưỡng chế nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế (nếu có) và tổng hợp đầy đủ số thu vào báo cáo thu NSNN
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Khai, tính, ban 

Sửa đổi quy định về địa điểm tiếp nhận hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi 

Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC: Tại Điểm c.1 Khoản 1 quy định: Người nộp thuế

hành thông báo

nông nghiệp: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại cơ

là tổ chức thực hiện kê khai và nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế.

nộp

thuế

sử

quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông nơi có

Tại Điểm c.2 Khoản 1 quy định: Người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân thực hiện kê khai

dụng

đất

phi

đất thuộc đối tượng chịu thuế. Trường hợp cơ chế một cửa liên thông

và nộp hồ sơ khai thuế tại ƯBND cấp xã hoặc Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế hoặc tại

không có quy định thì nộp hồ sơ đến cơ quan thuế nơi có đất thuộc đối

tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy quyền theo quy định của pháp luật tương ứng

tượng chịu thuế’‘;

theo từng trường hợp cụ thể. Tại Điểm b.3 Khoản 1 quy định: Người nộp thuế thuộc diện

nông nghiệp

phải kê khai tổng hợp thì phải nộp tờ khai tổng hợp tại Chi cục Thuế nơi người nộp thuế

đã chọn và đăng ký. Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT quy định hồ sơ
xác định nghĩa vụ tài chính bao gồm “Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tương
ứng với từng trường hợp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (bản chính)”.


Sửa quy định ủy ban nhân dân cấp xã hoặc văn phòng đăng ký quyền sử 

Tại Điểm b.1 Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC: Đối với hồ sơ khai thuế đất

dụng đất có trách nhiệm xác nhận thông tin khai thuế sử dụng đất phi

ở của hộ gia đình, cá nhân, ƯBND cấp xã xác định các chỉ tiêu tại phần xác định của cơ

nông nghiệp theo đề nghị của người nộp thuế hoặc của cơ quan quản lý

quan chức năng trên tờ khai và chuyển cho Chi cục Thuế đế làm căn cứ tính thuế. Đối với

thuế;

hồ sơ khai thuế của tổ chức, trường hợp cần làm rõ một số chỉ tiêu liên quan làm căn cứ
tính thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách
nhiệm xác nhận và gửi cơ quan Thuế.
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Tiếp nhận và ban 

Bổ sung quy định về thời hạn gửi quyết định, thông báo, văn bản về tiền cấp quyền 

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của CP quy định về phương pháp

hành thông báo

khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền sử dụng khu

tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Nghị định số

nộp các khoản

vực biển từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho Cục Thuế nơi có hoạt động khai

67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của CP quy định về phương pháp tính, mức

tiền cấp quyền

thác khoáng sản, khai thác tài nguyên nước, sử dụng khu vực biển chậm nhất là 05

thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, TT liên tịch số

khai thác khoáng

ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định, thông báo, văn bản;

198/2015/TTL-BTNMT ngày 7/12/2015 của BTC và Bộ Tài nguyên và Môi

sản,

tiền

cấp

trường quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng

quyền khai thác

tiền sử dụng khu vực biển quy định thời hạn gửi quyết định, thông báo, văn bản

tài nguyên nước,

về tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên cho Cục Thuế là khác nhau;

tiền sử dụng khu 

Bổ sung quy định chậm nhất là ngày 30 tháng 4 hàng năm, cơ quan thuế ban hành 

vực biển

thông báo nộp tiền của các năm tiếp theo đối với trường hợp nộp tiền cấp quyền

Chưa có quy định này;

khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền sử dụng khu
vực biển theo hình thức trả tiền hàng năm;



Sửa đổi quy định thời hạn cơ quan thuế ban hành thông báo nộp thuế và gửi thông 

Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch số 198/2015/TTL- BTNMT ngày

báo nộp thuế cho người nộp thuế đối với tiền sử dụng khu vực biển chậm nhất là 10

7/12/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương

ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định, thông báo hoặc văn bản hợp pháp,

pháp tính, phương pháp thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực

đầy đủ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đến

biển quy định thời hạn là 03 ngày;
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Khai, tính, ban 

Bổ sung Thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ đối với tài sản khác trừ nhà, đất theo 

hành thông báo

mẫu số 02/TB-LPTB tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-

nộp lệ phí trước

CP (được tách từ Tờ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác (trừ nhà, đất)

bạ



Chưa có quy định này;

Sửa đổi thành phần hồ sơ khai lệ phí trước bạ là Bản sao giấy đăng ký quyền sở 

Tại điểm b Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP quy định là bản sao

hữu, quyền sử dụng tài sản của chủ cũ hoặc Bản sao Giấy chứng nhận thu hồi đăng

hợp lệ giấy đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của chủ cũ (đối với tài

ký, biển số xe của cơ quan Công an xác nhận (đối với tài sản đăng ký quyền sở hữu,

sản đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi);

quyền sử dụng tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi);



Sửa đổi về thời hạn cơ quan thuế ban hành Thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ 

Theo Khoản 4 Điều 10 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định: Chi cục Thuế ra

nhà, đất gửi người nộp thuế là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu

thông báo nộp lệ phí trước bạ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ

chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cơ quan nhà nước có

hồ sơ hợp lệ.

thẩm quyền chuyến đến.
Khai phí bảo vệ
môi trường đối
với

khai

khoáng sản

thác



Bổ sung quy định người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản hoặc tổ
chức thu mua gom khoáng sản đăng ký nộp thay người khai thác thực hiện khai phí
bảo vệ môi trường theo từng lần phát sinh đối với hoạt động khai thác khoáng sản



Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối
với khai thác khoáng sản chưa có quy định khai phí bảo vệ môi trường đối với
khai thác khoáng sản theo từng lần phát sinh;

không thường xuyên đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc
không thuộc trường hợp phải cấp phép theo quy định của pháp luật
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Khai, tính, ban 

Sửa đổi quy định về người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh 

Tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính

hành Thông báo

doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh

phủ quy định: Đối với tổ chức thì thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài là trước

nộp lệ phí môn

doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt

ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất,

bài

đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh (gọi chung là tổ chức) thực hiện nộp hồ sơ

kinh doanh.

khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc
bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh;


Bổ sung quy định trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn 

Không có quy định khai lệ phí môn bài đối với trường hợp trong năm có thay

bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm

đổi về vốn;

phát sinh thông tin thay đối;


Sửa đổi quy định về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai 

Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP quy định: Hộ gia đình, cá nhân,

lệ phí môn bài;

nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải khai lệ phí
môn bài.

Khai phí, lệ phí 

Bỏ quy định về khai quyết toán đối với lệ phí và Quy định về khai phí hải quan; lệ phí 

Tại Điều 20 và Điều 25 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định: Cơ quan, tổ chức

khác thuộc ngân

hàng hoá, hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh: Bỏ quy định người nộp thuế nộp

được giao nhiệm vụ thu phí hải quan; lệ phí hàng hoá, hành lý, phương tiện vận

sách nhà nước

hồ sơ khai phí, lệ phí đối với phí hải quan; lệ phí hàng hoá, hành lý, phương tiện vận

tải quá cảnh nộp hồ sơ khai phí, lệ phí cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

tải quá cảnh với cơ quan thuế;
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh
Các

quy

khác

về

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

định 

Bổ sung quy định về các trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế 

khai

gồm: Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế

thuế, tính thuế

Trước đây
Chưa có quy định này;

theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế; Người nộp thuế nộp hồ sơ
chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp
đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế;


Bổ sung quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện khai thuế thay, nộp 

Chưa có quy định này;

thuế thay cho người nộp thuế phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về
khai thuế, nộp thuế như quy định đối với người nộp thuế;


Bổ sung quy định người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế nơi 

Chưa có quy định này;

chuyển đi trong trường hợp đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng người nộp thuế
chưa hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ
quan đăng ký hợp tác xã hoặc cơ quan thuế nơi chuyển đến;



Không quy định cụ thể cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế là Cục Thuế 

Tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các Thông tư sửa đổi, bổ sung có quy

hoặc Chi cục Thuế hoặc Cục trưởng Cục Thuế quyết định nơi nộp hồ sơ khai thuế mà

định cụ thể cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế là Cục Thuế hoặc

chỉ quy định cơ quan thuế thuộc địa bàn nơi nộp hồ sơ

Chi cục Thuế hoặc Cục trưởng Cục Thuế quyết định nơi nộp hồ sơ khai thuế.
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh
Các

quy

khác

về

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

định 

Bổ sung quy định một số người nộp thuế mặc dù thực hiện hạch toán tập trung tại 

khai

trụ sở chính và có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người

thuế, tính thuế

Trước đây
Chưa có quy định này;

nộp thuế có trụ sở chính nhưng không phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu
có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước;


Bổ sung quy định căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, trường hợp cơ quan 

Chưa có quy định này;

nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định phân cấp nguồn thu cho nơi có đơn vị
phụ thuộc, địa điểm kinh doanh trên cùng địa bàn cấp tỉnh với nơi người nộp thuế có
trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện tính thuế, phân bổ thuế phải nộp cho địa
bàn cấp huyện nơi phát sinh nguồn thu;


Sửa đổi quy định trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm 

Tại Điều 16 TT số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy

doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đối kế thừa toàn bộ

định: Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế

nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán

thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của DN trước chuyển đổi thì không phải khai

thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp

quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh

khai quyết toán khi kết thúc năm;

nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh
Ấn định thuế

Nghị định 126/2020/NĐ-CP


Trước đây

Bổ sung một số trường hợp ấn định thuế được quy định tại Điều 14 Nghị định, gồm: 

Không có quy định số lượng doanh nghiệp cần lấy thông tin, thứ tự xác định

Không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế; Mua, bán, trao đổi và hạch

doanh nghiệp lấy thông tin;

toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị
trường; 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;


Quy định cụ thể căn cứ ấn định thuế đối với người nộp thuế là tổ chức: Căn cứ cơ sở 

Không có quy định số lượng doanh nghiệp cần lấy thông tin, thứ tự xác định

dữ liệu của cơ quan quản lý thuế và cơ sở dữ liệu thương mại; tài liệu và kết quả

doanh nghiệp lấy thông tin;

kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực; kết quả xác minh; doanh thu tối thiểu của 03 cơ sở
kinh doanh cùng mặt hàng, ngành, nghề, quy mô tại địa phương; trường hợp tại địa
phương, cơ sở kinh doanh không có hoặc có nhưng không đủ thông tin về mặt hàng,

ngành, nghề, quy mô cơ sở kinh doanh thì lấy thông tin của cơ sở kinh doanh tại địa
phương khác có cùng điều kiện tự nhiên và phát triển kinh tế để thực hiện ấn định
doanh thu tính thuế;

www.es-glocal.com

12-2020
Bản tin thuế 03 - 2020

Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh
Ấn định thuế

Nghị định 126/2020/NĐ-CP


Trước đây

Bổ sung thêm căn cứ ấn định thuế đối với cá nhân chuyển nhượng, nhận thừa kế, 

Chưa có quy định này;

quà tặng là bất động sản;


Bổ sung quy định người nộp thuế là tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương 

Chưa có quy định này;

pháp trực tiếp, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định số
tiền thuế phải nộp theo tỷ lệ trên doanh thu theo quy định;


Tiền

thuê

đất, 

thuê mặt nước

Quy định rõ về thẩm quyền, thủ tục và mẫu quyết định ấn định thuế;



Chưa có quy định này;

Bổ sung thêm quy định thời hạn nộp tiền thuê đất, thuế mặt nước đối với hồ sơ khai 

Chưa có quy định này;

điều chỉnh chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền thuê đất,
thuê mặt nước;


Bổ sung QĐ thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với trường hợp khác điều 

Chưa có quy định này;

chỉnh các yếu tố liên quan đến việc xác định lại số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải
nộp là: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền thuê đất, thuê
mặt nước, người thuê đất, thuê mặt nước phải nộp 50% tiền thuê đất, thuê mặt
nước; Chậm nhất là 90 ngày, kế từ ngày ban hành thông báo nộp tiền thuê đất, thuê
mặt nước, người thuê đất, thuê mặt nước phải nộp số tiền còn lại theo thông báo
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh
Tiền

thuê

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

đất, 

thuê mặt nước

Trước đây

Sửa đổi thời hạn nộp tiền đối với trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng và được cơ 

Điểm c khoản 3 Điều 2 Thông tư số 333/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính chỉ

quan có thẩm quyền cho phép gia hạn sử dụng đất, thời hạn nộp: Chậm nhất là 30

quy định đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất thực hiện thu một lần

ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước, người thuê

trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn

đất, thuê mặt nước phải nộp 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước theo thông báo;

bản gia hạn thời gian sử dụng đất

Chậm nhất là 90 ngày, kê từ ngày ban hành thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt
nước, người thuê đất, thuê mặt nước phải nộp số tiền còn lại theo thông báo;

Thuế sử dụng 

Bổ sung thêm quy định nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lần đầu: Chậm nhất là 

đất

30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của

phi

nông

nghiệp

Chưa có quy định này;

cơ quan thuế;


Sửa đổi từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông 

Quy định nộp 2 lần trong năm;

nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31 tháng 10;



Bổ sung quy định thời hạn nộp thuế đối với trường hợp khai điều chỉnh chậm nhất là 

Chưa có quy định.

30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Tiền cấp quyền 

Thay đổi thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (khoản 5 Điều 18 Nghị 

Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được nộp hàng năm, chủ

khai

định sổ 126/2020/NĐ-CP): Lần đầu chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo

giấy phép lựa chọn phương thức nộp tiền theo tháng, quý hoặc theo

của cơ quan thuế; Từ năm thứ hai trở đi: (i) đối với trường hợp nộp một lần trong năm

năm;

thác

tài

nguyên nước

chậm nhất là 31 tháng 5 ; (ii) đối với trường hợp nộp hai lần trong năm kỳ thứ nhất nộp
50% chậm nhất là ngày 31 tháng 5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31
tháng 10.


Khoản 6 Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định cụ thể số tiền phải nộp mỗi kỳ 

Chưa có quy định;

từ lần thứ hai trở đi trong trường hợp người nộp thuế chọn nộp tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản hai lần trong năm như sau: kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31 tháng
5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31 tháng 10.


Đối với trường hợp nộp tiền sử dụng khu vực biển hàng năm: Thời hạn nộp tiền sử dụng 

Chưa có quy định về thời hạn nộp tiền sử dụng khu vực biển lần đầu;

khu vực biến lần đầu hoặc điều chỉnh theo văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

người nộp thuế không được lựa chọn nộp một hoặc hai lần trong năm.

chậm nhất là 30 ngày kế từ ngày ban hành thông báo. Kể từ năm thứ hai trở đi, người nộp
thuế được chọn nộp tiền sử dụng khu vực biển một lần hoặc hai lần trong năm. Trường
hợp người nộp thuế chọn nộp tiền sử dụng khu vực biển một lần trong năm thì thời hạn
nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 5
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Gia hạn nộp tiền 

Tại Điều 20 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể về hồ sơ, thời gian, số tiền, 

Không có quy định gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

cấp quyền khai

trình tự giải quyết và thẩm quyền gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có

khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất. Căn cứ Khoản 1

thác khoáng sản

vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất;

Điều 11 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ

khi

có

vướng

quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác

giải

khoáng sản thì tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xem xét gia

phóng mặt bằng

hạn khi vướng mắc giải phóng mặt bằng thuê đất thực thiện theo quy

thuê đất

định về quản lý thuế;

mắc

về

Hoàn

thành 

Căn cứ Điều 66 và Khoản 7 Điều 124 Luật Quản lý thuế quy định về hoàn thành nghĩa vụ

nộp

nộp thuế, Nghị định đã quy định bổ sung trường hợp cá nhân là người đại diện theo pháp

Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh

trong

luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành

từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (khoản 1 Điều 40

trường hợp xuất

quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì thuộc

Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

cảnh

trường hợp tạm hoãn xuất cảnh;

Khoanh tiền thuế 

Điều 23 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ, thời gian và trình tự thủ tục

nợ

khoanh nợ đối với trường hợp người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân

nghĩa
thuế

vụ





Chỉ quy định người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người

Chưa có quy định;

sự; giải thể; phá sản; không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh; bị thu hồi
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Phối hợp xóa nợ, 

Điều 25 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ 

Không có quy định về trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan

hoàn

quan cấp đăng ký kinh doanh các cấp trong việc kiểm soát người nộp thuế đã được xóa

đăng ký kinh doanh đối với các trường hơp đã được xóa nợ thuế;

trả

nhà

nước

nợ, nếu người nộp thuế đã được xóa nợ, muốn quay lại sản xuất kinh doanh thì phải hoàn
trả lại cho nhà nước khoản tiền thuế đã được xóa;

Biện pháp cưỡng 

Cơ quan thuế có quyền đề nghị cơ quan hải quan thực hiện biện pháp cưỡng chế dừng 

Không quy định cơ quan thuế được đề nghị cơ quan hải quan thực hiện

chế nợ thuế

làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với người nộp thuế

có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.


Đối với biện pháp cưỡng chế hóa đơn, trường hợp quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng 

Không được áp dụng đồng thời biện pháp cưỡng chế hóa đơn với các

hóa đơn hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp đủ so tiền thuế nợ vào ngân sách nhà

biện pháp cưỡng chế khác.

nước, nếu không đủ điều kiện áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiếp theo hoặc áp dụng 

Quyết định cưỡng chế tài khoản có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày

biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà có hiệu quả thì tiếp tục áp dụng biện

ban hành (khoản 3 Điều 27 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP), quyết định

pháp cưỡng chế có hiệu quả. Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn

cưỡng chế tài khoản có hiệu lực sau 03 ngày kể từ ngày ban hành

mà có thông tin, điều kiện thực hiện biện pháp cưỡng chế trước hoặc biện pháp cưỡng

quyết định (khoản 1 Điều 36 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP);

chế tiếp theo hiệu quả hơn thì cơ quan thuế đồng thời áp dụng biện pháp cường chế
trước hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp theo để thu tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước;


Quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành quyết định;
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh
Về

công

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

khai 

thông tin

Bổ sung các quy định: trường hợp công khai thông tin của người nộp thuế đối với trường 

Trước đây
Chưa có quy định;

hợp không nộp hồ sơ khai thuế, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; quy định nội
dung và hình thức công khai của các thông tin của người nộp thuế; thẩm quyền quyết
định việc công khai thông tin của người nộp thuế là thủ trưởng cơ quan QLT trực tiếp;

Trách nhiệm của 

Bổ sung cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin cho cơ quan thuế như: Các 

tổ chức, cá nhân

Bộ gồm: Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông

có

quan

vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Khoa học

trong việc cung

và Công nghệ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các Bộ và các cơ quan: Cơ

cấp

quan kiểm toán; Tống cục Thống kê; Cơ quan Bảo hiểm xã hội; Cơ quan tòa án, cơ quan

liên
thông

tin

người nộp thuế

Chưa có quy định;

trọng tài ...;


Bổ sung quy định Bộ Tài chính chủ trì, các bộ, ngành và cơ quan quản lý nhà nước có 

Chưa có quy định;

trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính để xây dựng Quy chế trao đổi, cung cấp thông tin
và phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính với từng đơn vị đế quy định nội dung, thời hạn,
hình thức cung cấp thông tin;
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trách nhiệm của 

Bổ sung các thông tin cung cấp cho cơ quan thuế để thực hiện quản lý thuế (Khoản 2 Điều 26 Nghị định 

tổ chức, cá nhân

126/2020/NĐ-CP) như: Thông tin các hoạt động thương mại điện tử, nhượng quyền thương mại, nội dung

có

quan

thông tin giấy phép hoạt động thương mại điện tử, nhượng quyền thương mại, thông tin liên quan trong quản lý

trong việc cung

thuế đối với tố chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử; Thông tin đối với các khoản thu liên quan đến

cấp

đất đai, tài sản gắn liền với đất, thông tin giấy phép cấp quyền khai thác tài nguyên, sản lượng khai thác trong

liên
thông

tin

người nộp thuế

Trước đây
Chưa có quy định;

năm theo từng giấy phép; Thông tin các hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò
chơi điện tử trên mạng; cung cấp thông tin liên quan đối với hoạt động quảng cáo trên mạng; hoạt động mua

bán sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trên môi trường mạng, kinh doanh dựa trên nền tảng số...


Bổ sung quy định trách nhiệm cung cấp thông tin của tố chức, cá nhân có liên quan (Điều 27 Nghị định 

Chưa có quy định;

126/2020/NĐ-CP): Bổ sung tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp thông tin về chi trả thu
nhập và số tiền thuế khấu trừ của người nộp thuế khi quyết toán thuế năm hoặc khi có yêu cầu của cơ quan
quản lý thuế; Bổ sung cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm cung cấp thông tin trước khi bán đấu giá về

hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế cho cơ quan hải quan để thực
hiện ấn định thuế; Bổ sung thời hạn tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý
thuế là chậm nhất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin của cơ
quan quản lý thuế.
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trách nhiệm của 

Quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin (Điều 28 

tổ chức, cá nhân

Nghị định 126/2020/NĐ- CP): Bổ sung quy định khi cơ quan quản lý thuế yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước, tổ

có

quan

chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 15 và khoản 2, khoản 4 Điều 98 Luật

trong việc cung

Quản lý thuế thì cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân phải cung cấp đầy đủ, đúng thời hạn theo nội dung

cấp

yêu cầu của cơ quan quản lý thuế; Bố sung quy định các cơ quan quản lý nhà nước, tô chức, cá nhân phải chịu

liên
thông

tin

người nộp thuế

Trước đây
Chưa có quy định;

trách nhiệm về việc không cung cấp thông tin đúng thời hạn hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ khi cơ quan
quản lý thuế có yêu cầu làm ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế hoặc thời gian giải quyết hoàn thuế,

miễn, giảm thuế của người nộp thuế trong trường hợp phát sinh việc bồi thường cho người nộp thuế theo quy
định tại khoản 2 Điều 61 và khoản 3 Điều 75 Luật Quản lý thuế.
Nhiệm vụ, quyền 

Bố sung nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại thực hiện thu nộp thuế và các khoản thu khác thuộc 

hạn

ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 56 Luật Quản lý thuế và Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày

của

hàng

mại,

ngân
thương

tổ

chức 

20/1/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;

Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại đã tham gia kết nối với cổng thông tin điện tử của cơ 

cung ứng dịch

quan quản lý thuế thực hiện truy vấn thông tin theo mã định danh khoản thu tại cổng thông tin điện tử của cơ

vụ

quan quản lý thuế để ghi trên chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Không được hủy lệnh chuyển tiền khi

trung

thanh toán

gian

Chưa có quy định;

Chưa có quy định;

thông tin nộp thuế đã được chuyển đến Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Nhiệm vụ, quyền 

Sửa đổi quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại đối với số tiền thuế và 

Tại Điểm b Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 84/2016/TT-BTC quy định:

hạn

ngân

khoản thu ngân sách nhà nước chậm nộp hoặc nộp không đầy đủ vào ngân sách nhà

Trường hợp ngân hàng thực hiện không đúng yêu cầu theo lệnh thanh

thương

nước do lỗi của ngân hàng thương mại, thì ngân hàng thương mại phải chịu trách nhiệm

toán của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán; phối hợp với

thanh toán tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế;

ngân hàng hoặc cơ quan kho bạc nhà nước có liên quan để thu hồi số

của

hàng
mại,

tổ

chức

cung ứng dịch

tiền chuyển nhầm, chuyển thừa khi thực hiện các giao dịch thanh toán

vụ

theo quy định của pháp luật; bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra

trung

gian

thanh toán

theo quy định của pháp luật;


Sửa đổi quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại thực hiện thông báo, 

Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 84/2016/TT-BTC quy định:

tra soát đến các đơn vị liên quan để xử lý đối với các trường hợp sai sót theo quy định và

Trường hợp người nộp thuế thực hiện trùng giao dịch nộp thuế điện tử

không được hoàn trả số tiền thuế đã nộp cho người nộp thuế nếu đã truyền thông tin cho

gửi từ 2 lần trở lên cho 1 khoản nộp trong một ngày thì người nộp thuế

Kho bạc Nhà nước. Riêng ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản

liên hệ với ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước phục vụ người nộp thuế

thực hiện đối chiếu với Kho bạc Nhà nước về chứng từ nộp tiền vào ngân sách;

để đề nghị điều chỉnh lại còn một lần nộp thuế. Trường hợp số thuế của

giao dịch trùng đã được hạch toán nộp vào ngân sách nhà nước, người
nộp thuế được lựa chọn để số tiền đó nộp cho các khoản nghĩa vụ còn
phải nộp hoặc đề nghị hoàn theo quy định của pháp luật quản lý thuế.
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Nhiệm vụ, quyền 

Sửa đổi quy định hiện hành về nhiệm vụ của ngân hàng thương mại thực hiện xây dựng 

Tại Điểm a, b Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 84/2016/TT-BTC quy định:

hạn

ngân

hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng chuẩn thông điệp dữ liệu trao đổi thông tin theo

Ngân hàng thương mại thực hiện thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân

thương

đúng định dạng các thông điệp cơ quan quản lý thuế ban hành. Bảo mật và chỉ sử dụng

sách với Tổng cục Thuế và có trách nhiệm khai thác và bảo mật thông

chức

thông tin thu nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế, người khai hải quan do cơ

tin liên quan đến thu nộp NSNN do cơ quan thuế cung cấp thông qua

cung ứng dịch

quan quản lý thuế cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế để thực

cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;

vụ

hiện thu ngân sách nhà nước;

của

hàng
mại,

tổ
trung

gian

thanh toán




Bổ sung trách nhiệm của các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong thực 

Chưa có quy định cụ thể trách nhiệm đối với các tổ chức cung ứng dịch

hiện thu nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước;

vụ trung gian thanh toán trong thực hiện thu nộp thuế;

Bổ sung quy định trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp 

Chưa có quy định này;

thuế mở tại Ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế;
Mua thông tin, 

Bổ sung quy định về mua tin, tài liệu, dữ liệu của các đơn vị cung cấp để phục vụ công 

tàỉ liệu, dữ liệu

tác quản lý thuế. Quy định này cho phép cơ quan thuế, cơ quan hải quan sử dụng kinh phí

của các đon vị

do NSNN cấp mua thông tin, tài liệu, dữ liệu của các đơn vị cung cấp để phục vụ công tác

cung

cấp

quản lý thuế, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, pháp luật về hải quan;

phục

vụ

để

Chưa có quy định này;

công

tác QLT

www.es-glocal.com

12-2020
Bản tin thuế 03 - 2020

Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Quy định việc áp 

Bổ sung quy định việc áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế 

dụng thỏa thuận

phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại khoản 6 Điều 42 Luật Quản lý

trước về phương

thuế, cụ thể: Dựa trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế, sự thống nhất giữa cơ quan thuế

pháp xác định

và người nộp thuế theo thỏa thuận đơn phương, song phương và đa phương giữa cơ

giá tính thuế

quan thuế, người nộp thuế và cơ quan thuế nước ngoài, vùng lãnh thổ có liên quan; Phải

Trước đây
Chưa có quy định này;

dựa trên thông tin của người nộp thuế, cơ sở dữ liệu thương mại có sự kiểm chứng bảo
đảm tính pháp lý; Phải được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt trước khi thực hiện; đối
với các thỏa thuận song phương, đa phương có sự tham gia của cơ quan thuế nước
ngoài thì được thực hiện theo quy định của pháp luật về điều ước quốc tế, thỏa thuận
quốc tế.
Các

bước

Bố sung quy định các bước thủ tục/quy trình trong việc giải quyết đề nghị áp dụng APA, 

Việc tham vấn ý kiến của Tổng cục Thuế trước khi nộp hồ sơ đề nghị áp

trình

bao gồm: Tham vấn trước khi nộp đơn đề nghị áp dụng APA chính thức (nếu có); Nộp

dụng APA chính thức: Trước đây theo Điều 8 Thông tư số 201/2013/TT-

trong việc giải

đơn đề nghị áp dụng APA chính thức; Nộp đơn đề nghị tiến hành thủ tục thỏa thuận song

BTC, bước tham vấn trước khi nộp hồ sơ chính thức là bắt buộc trong

quyết đề nghị áp

phương (trong trường hợp đề nghị áp dụng APA song phương hoặc đa phương); Nghĩa vụ

quy trình giải quyết đề nghị áp dụng APA của người nộp thuế. Nay theo

dụng APA

của người nộp thuế trong việc nộp báo cáo APA thường niên (và báo cáo APA đột xuất

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì bước này là không bắt buộc mà tùy

nếu có); Các thủ tục đề nghị gia hạn, sửa đổi, thu hồi, hủy bỏ APA (nếu có).

thuộc vào nhu cầu của người nộp thuế.

tục/quy

thủ 
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Điểm mới của Nghị định 126 về Luật quản lý thuế (tiếp)
So sánh

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trước đây

Quy định cụ thể 

Trên cơ sở kết quả thẩm định, trao đổi, đàm phán với người nộp thuế (trong trường hợp 

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP trước đây quy định Bộ Tài chính phê

về thẩm quyền

APA đơn phương) hoặc với cơ quan thuế đối tác và người nộp thuế (trong trường hợp

duyệt và giao Tổng cục Thuế ký kết APA;

phê duyệt, ký kết

APA song phương hoặc APA đa phương) về nội dung APA, Tổng cục Thuế xây dựng dự

APA

thảo APA và trình lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt, tiến hành ký kết APA. Đối với các
thỏa thuận APA song phương, đa phương có sự tham gia của cơ quan thuê nước ngoài,
Bộ Tài chính lấy ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan, trình
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về việc ký kết APA theo thủ tục và trình tự ký
kết Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế theo quy định pháp luật về việc ký kết Điều ước
quốc tế, thỏa thuận quốc tế

Hiệu lực
APA

của 

Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của APA được thực hiện theo quy định tại Khoản 16 Điều 3 

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP trước đây quy định APA đã ký có hiệu lực

Luật Quản lý thuế. Đối với các APA song phương hoặc đa phương có liên quan đến quản

trong thời gian tối đa 05 năm và có thể được gia hạn không quá 05 năm

lý thuế của cơ quan quản lý thuế nước ngoài, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xem xét,

tiếp theo; thời điểm bắt đầu hiệu lực không trước ngày người nộp thuế

quyết định;

nộp đơn xin áp dụng APA.
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Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL

Thông tin liên hệ
Bản tin chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL không chịu trách nhiệm về các sai sót trong bản tin này,
cũng như các tổn thất gây ra do việc sử dụng các thông tin từ Bản tin này mà không có ý kiến tư vấn chính thức từ Hãng Kiểm toán ESGLOCAL trước khi thực hiện.
Xin liên hệ với các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi nếu quý vị có nhu cầu cần sử dụng các thông tin từ Bản tin này hoặc cần
sự trợ giúp của Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL. Các bạn có thể xem thêm chi tiết tại Website: www.es-glocal.com

Nguyễn Hồng Hải (MBA, CPA, CPTA, Valuer)

Nguyễn Đình Viên (CPA, CPTA)

Phó Tổng giám đốc, tư vấn thuế cao cấp

Trưởng phòng kiểm toán, tư vấn thuế

024 6666 33 69 (Ext: 401)

024 6666 33 69 (Ext: 301)

0971 956 956

0965 446 382

hai.nguyen@es-glocal.com

vien.nguyen@es-glocal.com

www.es-glocal.com
024 66 66 33 69
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