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Luật Quản lý thuế 2019
Tháng 07 2019

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14,
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 (riêng quy định về việc áp dụng hóa đơn điện
tử có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022) Sau đây là một số điểm đáng lưu ý tại Luật
quản lý thuế 2019:

1. Quản lý thuế đối với lĩnh vực
thương mại điện tử (“TMĐT”)
–– Ngân hàng thương mại sẽ chịu trách nhiệm khấu
trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp cho các tổ
chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh
doanh TMĐT phát sinh thu nhập từ Việt Nam.
–– Đối với nhà cung cấp ở nước ngoài có hoạt động
TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các
dịch vụ khác mà không có cơ sở thường trú tại Việt
Nam thì nhà cung cấp nước ngoài có nghĩa vụ trực
tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai
thuế, nộp thuế tại Việt Nam.
–– Bên Việt Nam khi chi trả tiền cho tổ chức, cá nhân
nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam có hoạt
động kinh doanh dựa trên nền tảng trung gian kỹ
thuật số, có nghĩa vụ khấu trừ nộp thuế thay phía
nước ngoài theo mã số thuế đã cấp cho các tổ
chức, cá nhân này.

2. Hóa đơn điện tử
Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện
tử được thực hiện bắt buộc kể từ ngày 01 tháng 11
năm 2020. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 151.2 của
Luật Quản lý thuế 2019, việc bắt buộc áp dụng hóa
đơn điện tử có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

3. Xử phạt vi phạm hành chính và
tiền chậm nộp thuế
Người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính
và không bị tính tiền chậm nộp thuế trong trường hợp
người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và
quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước
có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa
vụ thuế của người nộp thuế.

4. Hoàn trả tiền thuế cho người nộp
thuế theo kết quả giải quyết khiếu
nại, khởi kiện
Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan
có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án,
nếu người nộp thuế được hoàn trả số tiền thuế, tiền
chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế có
quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế trả tiền lãi theo
mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế, tiền chậm
nộp, tiền phạt nộp thừa.

5. Trách nhiệm của Kiểm toán Nhà
nước và Thanh tra Nhà nước
–– Kiểm toán Nhà nước/Thanh tra Nhà nước chịu
trách nhiệm về các kết luận liên quan đến nghĩa
vụ thuế của người nộp thuế và gửi biên bản với kết
luận kiểm toán cho người nộp thuế thực hiện.
–– Người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện theo kết
luận/kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước/Thanh tra
Nhà nước liên quan tới các nghĩa vụ về thuế.
–– Trường hợp người nộp thuế không đồng ý với kết
luận/kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước/Thanh tra
Nhà nước, người nộp thuế có quyền khiếu nại kết
luận/kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước/Thanh tra
Nhà nước.

6. Mã số thuế của cá nhân
Khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ
dân cư thì cá nhân sử dụng mã số định danh cá nhân
thay cho mã số thuế.
Theo quy định hiện hành, cá nhân bắt buộc sử dụng
mã số thuế khác với mã số định danh cá nhân và số
chứng minh nhân dân.
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7. Kê khai thuế và nộp thuế
–– Người nộp thuế kê khai và tính thuế tại tại cơ quan
thuế địa phương nơi có trụ sở. Trường hợp người nộp
thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính thì thực hiện
kê khai thuế tại trụ sở chính, tính thuế và phân bổ
nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương.
–– Đối với quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá
nhân trực tiếp kê khai với cơ quan thuế, thời hạn
nộp hồ sơ thuế chậm nhất là 120 ngày kể từ ngày
kết thúc năm dương lịch (ngày 30 tháng 4), thay vì
thời hạn 90 ngày như hiện nay.
–– Người nộp thuế được kê khai bổ sung hồ sơ thuế
có sai sót trong vòng 10 năm kể từ ngày hết thời
hạn nộp hồ sơ của kỳ kê khai thuế có sai sót nhưng
trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền
công bố quyết định thanh tra, kiểm tra
–– Người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai
thuế sau khi cơ quan thuế đã công bố quyết định
thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Bộ Tài
Chính sẽ có hướng dẫn cụ thể những trường hợp
được kê khai bổ sung theo điều này.

Vui lòng liên hệ KPMG để được tư
vấn và giải đáp các thắc mắc liên
quan đến Luật quản lý thuế 2019
nêu trên.
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Phạm Quỳnh Oanh, Giám đốc
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