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PHU LUC
phâp lu$t vè thué A6i vcri ho4t dQr,g
throng m4i tliÇn tü

:2136/ç7-77117 ngày,10 /6/2021 cùa Cltc Thué

MQt sô qu

(Ban hành kèm

*

UC tinh Hà Nam)
- LuQt Quân lÿ thué sO zatzolglQHl4 ngày t3t6l20l9;
- Luât thué thu nhâp dganh nghiÇp sO U|ZOO8IQH12 ngày A3fi6/2008 và câc

LuQt süa dôi, bô sung môt sô Dièu cüa Luât thué thu nhâp ooantr nghiêp;

LuQt thué eiâ ti gia tâng sO tltZOO8/QHl2 ngày 03/612008 và câcl.uQt süa
-Â. , Â

dôi, bô sung mQt sô Diêu cüa Lu4t thuê giâ tr! gia tâng;
- LuQt thué tiêu thu dàc biêt sô 2712008/QH12 ngày t4 thâng 11 nàm 2008

và câc Luât süa aôi, uô sung môt sô Eièu cüa LuQt thuéiieu thu dëc biêt;
Luât Thué thu nhap câ nhân sO Oq|ZOOT lQ[l2ngày 2lllll2\07 và Luât süa

Côi, Uô sung môt sô dièu cüa Luât thué thu nhâp câ nhân;

Luat sô 10612016/QHl3 ngày 061412016 cüa Quôc h§i süa AôL Uô sung môt
sO Oièu cüa Lu4t thué giâ tr! gia tâng, LuQt thué tiêu thu dpc biÇt và Luât Quâ" lÿ.. I
tnue;

Ngni dlnh sô 65/2013/l\rE-CP ngày 27 10612013 cüa Chfnh phÿ quy dinh chi
tiét mQt sô Aièu cüa LuQt thué thu nhâp câ nhân và Lu4t süa dôi,bô sung mQt sô
dièu cüa Lupt thué thu nhap câ nhân

- Nghi dinh sô 1212OL3AIE-CP ngày 16/5/2013 cüa Chinh phü vè thuong
mai diçn tu;

Nghi d[nh sô 209/2013/l\tD-CP ngày 1811212013 cüa Chfnh phü quy dinh'li
chi tiét và huông dân thi hành môt sô dièu Luât thué giâ tr! gia tâng

- Nghi dinh sô 21812013/TT-BTC ngày 3lll2l20l3 cüa Bô Tài chinh huông
dân thi hành Luat thué thu nhâp doanh nghiêp;

lÿgtri. dinh sô 12612020/\ID-ÇP ngày l9llol2\20 cüa Chinh phü quy dinh chi
tiét môt sO Aièu cua Lu3t Quan lÿ thué;

- Thông tu sO tOS/2020ÆI-BTC ngày O3ll2l2\20 huong dân vè clang § thué;

- Thông tr sti }212OL5TT-BTC lgày 151612015 cüa Bq Tài chinh hucrng dân
thgc hiÇn Thuê giâtA gia giàng và Thuê thu nhap câ nhân dôi voi câ nhân cu tni cô
ho4t dQng kinh doanh; huông dân thgc hiên môt sô nôi dung süa dôi, bô sung rè fn.ré
thl nhflpcâ nhân quy dlnh tai Luât süa eôi, Uô sung môt sô dièu cüa câc LuQt't è rnué
sô 7ll20l4lQ\ 13 và Nghi dinh sô lzl20lsllvlD-CP ngày .1210212015 cüa Chinh phü
quy dfnh chi tiét thi hành I.uât süa aôL Uô sung mQt sô dièu cüa câc Lu4t vè Thué rà
süa dôi, bô sung mQt sô diêu cüa câc Ngh!dlnh vê Thuê.

Câc vàn bân süa eôi, Uô sung huông dân thi hành LuQt Quân lÿ thué và câc

LuQt chuyên ngành thué cô liên quan.

Càn cri quy dinh và huông dân nêu trên, truùng hqp câc doanh nghiÇp, tô

chirc câ nhân hopt tlQng kinh doanh trong lînh v.uc thucrng mai diên tü thUc hiên
ilàng kÿ thué, kê khai thué, nôp thué theo nguyên tâc sau:
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1. vè dàng kÿ thué:

. Nguoi nQp thué phâi thgc hiÇn dàng kÿ thué và dugc co quan thué câp mâ sô

thué truôc khi bât dàu hoat clqng sân xuât, kinh doanh hoflc cô phât sinh nghîa W voi
ngân sâch nhà nuôc. Theo dô:

- Dôi vcri doanh nghiêp, tô chric, câ nhân trong nuôc cô ho4t dÔng thucrng m4i

cliên ru dâ cô mâ sô ttrué ttrUc hiên kê khai, nQp thué iheo mâ sO ttr,ré dâ dugc câp.

- Eôi vcri doanh nghiÇp, tôchirc, câ nhân trong nuôc c6 ho4t <lÔng thuong mqi

diÇn tü nhmg chua cô mâ sô tttué thi thUc hiÇn dàng kÿ thué theo quy d!nh:

+ Doanh nghiQp, tô chtîc, câ nhân thuc hiên dàng tcÿ thué ilteo co ché mil cûa

tiên thông cùng vôi dàng bÿ doanh nghiQp, ildng lry hW tâc xd, ddng lcÿ kinh doanh

theo quy dinh cûa Luât Doqnh nghiQp và quy dinh khâc cûa phâp luât cô liên quan;

+ Tô chuc, cd nhân không thuQc truùng ho. p ddng hÿ thué theo co ché mçt
cira liên thông cùng dàng kÿ doanh nghiQp, dàng kÿ hgp tdc xd, dànç_lq kinh doanh
thi thqîc hiQn ddng lcÿ thué trqc fiép vôi co quqn thué theo huông dân tqi Thông tw
tii tos/2021/TT-BTC.

- OOi v<yi doanh nghiÇp, tô chric, câ nhân nuôc ngoài cô ho4t dôlg thucmg mqi
diÇn tü nh.mg chua cô mâ rO tt ré thi thgc hiÇn dàng kÿ thué tr.uc tiép vcri co quan

thué theo quy dinh, cu thê:

+ Tô chirc nuôc ngoài không cô tu câch phâp nhân tei Viêt Nam, câ nhân
nuôc ngoài hành nghè dôc lâp kinh doanh tai ViÇt Nam phù hçp voi phâp luât Viêt
Nam cô thu nhâp phât sinh.tai Viêt Nam ho{c c6 phât sinh nghîa vg thuê tai Viêt
Nam (sau ctây goi là Nhà thâu nuôc ngoài, nhà thâu phç nuôc ngoài).

+ OOi vôi nhà cung câp ô nuôc ngoài không cô ccv sô thuùngtru t?i Viêt Nam
cô ho4t dông kinh doanh thucrng mai diên tü, kinh doanh dga trên nên tâng.sô và câc

dlch vu khâc vcri tô chûc, câ nhân ô \/iêt Nam (sau <lây goi 1à Nhà cung câp ô nuôc
ngoài) thuc hiên dàng kÿ thué tr.uc tiép vôi co quan thué dugc câp mâ sO ttrué tO
chü sô.

- Doanh nghiÇp, hqp tâc xâ, tô chirc kinh té, tô chirc khâc và cânhân cô trâch
nhiÇm khâu trùr và nôp tlrué thay thco quy dinh t4i diém g khoân 2 Eièu 4 Thông tu
10512020/TT-BTC dugc câp mâ sô thué 10 chü sô lsau dây gqi 1à mâ sô thué nQp
thay) Aé te khai, nQp thué thay cho nhà cung câp ô nuric ngoài, tô chûc và câ nhân
cô hqr tïông hoflc vàn bân hop tâc kirrh doanh.

2. vè kê khai rhué, nQp thué:
- Doanh ngliÇp, tô chüc câ nhân hopt dQng kinh doanh thucrng mai diçn tü

thçc hiên khai thué, tinh thué theo nguyên tâc sau:

+ Nquùi nQp thué phâi khai chinh xâc, trung thgc, dày dü câc n§i dung trong
tô khai thué theo mâu do Bô truôrng Bô Tài chinh quy dinh và nQp dü câc chümg ttr,
tài liêu quy dinh trong hà so khai thué voi co quun q,rân 1ÿ thué.

+ Nguü nQp thué tU tinh sô tièn thué phâi n§p, tru truùng hqp viÇc tinh thué
do ccv quan quân lÿ thué thçc hiên theo quy dinh cüa Chinh ph{ÿ
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+ Ngu.cri nôp thué thgc hiÇn khai thué, tinh thué hi co quan thué dla phucrng

c6 thâm quyên noi cô tru sô. Trucrng hqp nguôi nôp thué hach toân tâp trung tpi try
sÔ chinh, cô dcrn yiphu thu§c tai dcrn vi hành chinh câp tinh khâc ncri cô try sô chinh
thi nguùi nôp thué khai thué t4i try sô chinh và tinh th;é, phân bô nghia vpthué phâi
nôp theo ttmg dia phucrng noi dugc huông nguàn thu ngân sâch nhà nuôc. BQ truong
Ba Tài chfnh quy dinh chi tiét khoân này.

+ pOi voi hopt dông kinh doanh thuong mai diên tü, kinh doanh dua trên nèn
tâng sô và câc dich vu khâc dugc thuc hiên boi nhà cung câp ô nuôc ngoài không
c6 co sô thuùng tru t?i Viêt Nam thi nhà cung câp ô nuôc ngoài c6 nghia W tryc-, -.
tiêp ho{c üy quyên thçc hiên dàng kÿ thuê, khai thuê, nQp thuê tai ViÇt Nam theo
quy dfnh cüa BQ truông Bô Tài chinh.

- Vè nè s«v khai thué, và thcri han nôp thué thuc hiên theo quy dlnh tpi Eièu
43, Eièu 44LuQtQuân 1ÿ thué ngày 131612019.

Doanh nghiêp, tô chüc, câ nhân càn crî vào LuQt thué GTGT, Lu{t Thué
TNDN, LuQt Thué TTDB, LuQt thué TNCN và câc quy dfnh phâp luât c6 liên quan
dé thuc hiên xâc dlnh nghia vu thué AOi vcri ho4t d§ng kinh doanh thuong mai diên
tü và kê khai nôp thué theo câc huong dân nêu trên.

- Môt s6 truùng hçrp cr,r thé:

+ pOi vot cânhân kinh doanh, h§ câ nhân kinh doanh cô hoat dông thuong mpi
diÇn tucô tông doanh thu trong nàm bao gôm.câc loai
triêu dônÿ nâm phâi nôp thuê GTGT, thuê TNCN

hinh kinh doanh khâc trên 10O-

theo quy dinh tai
Thông tu sô 401202

Thông

doanh, câ nhân kinh doanh cô hiÇu lgc thi hành té tungày 0ll8l202l theo dô Thông tU *
ngày 011612021 huong dân
92120151TT-BTC. HiÇn nay,Bô

thué
Tài chinh dâ ban hành
GTGT, thué TNCN và quân 1ÿ thué OOi voi ha kinh

1/TT-BTÇ

dâ hudrng dân cp thé vè thué GTGT, thué TNCN và quân lÿ thué col voi hq kinh
câ nhân kinh doanh bao gàm câ hoat dông kinh doanh thucrng m4i diÇn tü.

+ Dôi vcri ho4t dông kinh doanh thucrng mai ctiên tù, kinh doanh dga trên nèn
,( . t '. I .

tâng sô và câc dich vU khâc dugc thçc hiên bcri nhà cung câp ô nuôc ngoài không
c6 co sô thuàng tru t?i ViÇt Nam thi:

Nhà cung câp tt nuôc ngoài * dule mâ sô thué dâ dugc câp dé tr.uc tiép kê
khai, n§p thuê ho4c cung câp mâ sô thuê cho tô chric, câ nhân tai Viêt Nam du99
nhà cung câp ô nuôc ngoài üy quyèn ho{c cung câp cho ngân hàng thuong mpi, tô
chfrc .yng tmg dich vp trung gian thanh toân dé thwc hiÇn khâu 1ù, nôp thay nghîa
vr.r thué và kê khai vào Bâng kê vè khâu tru thué cüa nhà cung câp ô nuôc ngoài t4i
Viêt Nam

Khi bên Viêt Nam chi trâ tièn cho tô chüc, câ nhân cô hoat clông kinh doanh

xuyên biên gicri dqa trên nèn tàng trung gian § thuât sO không hiên diên tai Viêt Nam
thi phâi sü dpng mâ sô thué da câp cho tô chrîc, câ nhân này dê khâu tru, nQp thay.

Câc ngân hàng thuong mqi, tô chtîc tin dpng trung gian.c6 trâchnhiÇm khâu
tù, nQp thay nghia,.u tnué pnai n9p theo quy dinh phâp luât vè thué cüa tô chric, câ
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nhân ô nuôc ngoài cô hoat dông kinh doanh thucrng mai diên tü cô phât sinh thu
nhâp tù Viêt Nam.

+ Tir Oll8l2021 thedquy dinh tai Thông tu s6 4O|2OT\/TT-BTC: Tô chüc là
chü sô hüu sàn giao dich thucrng mai diên tü thgc hiÇn viêc khai thué thay,nQp thué
thay cho câ nhân theo 1ô trinh cüa co quan thué. Trong thcri gian chua thUc hiên dugc
viÇc khai thué thay, nôp thué thay cho câ nhân, tô chüc là chü sô hiru sàn giao dfch
thuong m4i diÇn tu phâi cô trâch nhiÇm cung câp câc thông tin liên quan dén ho4t
dông kinh doanh ci,r- cânhân thông qua sàn theo yêu càu cüa co quan thué theo quy
dinh cüa phâp luft nhu: h9 tên; sô dinh danh câ nhân ho{c chimg minh nhân dân
hoëc càn cuôc công dân hoàc hô chiéu; mâ sô thué; dia chi; email; sO Aiêr, ttro4i liên
lac; hàng hôa, dlch w cung câp; doanh thu kinh doanh; tài khoân ngân hàng cüa
ngucri bân; thông tin khâc liên quan;

Trên clây, là môt sô quy dfnh, huông dân vè ttrué AOi voi ho4t dông thuong
mpi diÇn tü. Trong quâ trinh triên khai thuc hiên néu cô vuông mâc,nguü nôp thué
cô thé Hên hê vôi co quan thué dê dugc huông dân:

Cuc Thué tinh Hà Nam, dia chi duùng Lê Công Thanh, phuàng Lam Hq,
rhành pnô nnri Lÿ, tinh Hà Nam

- Phông Tuyen truyèn - Hô trq nguoi nQp thué: A2263.829.232 - 02263.851.553

- Phông Quân 1ÿ hô kinh doanh - câ nhân và thu khâc: 02263.851.552

- Phông Kê khai và Ké toân rhué : 02263.841.583.

- Chi cpc Thué khu v.uc Phü Lj'- Kim Bâng:
+ Thành phô Phü Lÿ :02263.85 1.1 17, cI[a chi: SO f Z Duùng Biên Hôa, Phuùng

Lucrng Khânh ThiÇn, Thành pfrO nnt Lÿ, tinh Hà Nam.

. + Fluyin Kim Bâne:02263.830.040, tlia chi: SO fZ duômg Quang Trung, th!
trân Quê, huyÇn Kim Bâng, tinh Hà Nam

- Chi cuc Thué khu vgc Duy Tiên _Lÿ Nhân:
+ Thi xâ Duy Tiên:02263.830.015, dfa chi: Phuùng Hôa M4c, Thi xâ Duy

Tiên, tïnh Hà nam

+ Huyên Lÿ Nhân:02263.870.037, dia chi: Thi trân Vinh Tru, huyên Lÿ
Nhân, tinh Hà Nam.

- Chi cuc Thué khu vr,rc Thanh Liêm - Binh Lgc:
+ Hu.vên Thanh Liêm:02263.88I.344, dia chl: tim sô 5 Dtrcrng 1A cü, xâ

Thanh Hà, huyÇn Thanh Liêm, tinh ttà Nam
+ Huvên Binh Luc:02263.860.070, clla chî: Thf trân Binh Mÿ, huyÇn Binh

Lpc, tinh Hà Nam.p.
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