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Kính gửi: Các Doanh nghiệp kê khai đăng ký thuế tại 
Chi cục Thuế thành phố Yên Bái.

Ngày 13/6/2019, tại kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Luật có hiệu lực ngày 01/7/2020 và thay 
thế Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 
Luật sổ 21/2012/QH13, Luật sổ 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13). 
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 bổ sung thêm nhiều nội dung mới, phù hợp 
với điều kiện kinh tế, xã hội và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế 
hiện nay.

Ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế TP Yên Bái đã xây dựng kế hoạch tập 
huấn, đối thoại với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh năm 2020 về các chính sách 
thuế mới. Song, do đại dịch Covid-19 vẫn còn đang trong tình trạng phải kiểm 
soát. Để tiếp tục thực hiện tốt việc phòng chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Thuế tạm dừng việc triển khai kế hoạch tập 
huấn, đối thoại trực tiếp với người nộp thuế trên địa bàn thành phố năm 2020.

Để giúp Doanh nghiệp nắm rõ những nội dung mới của Luật Quản lý thuế 
số 38/2019/QH14 khi áp dụng vào thực tiễn, Chi cục Thuế TP Yên Bái tổng hợp 
thông tin đến doanh nghiệp những điểm quy định mới của Luật để các doanh 
nghiệp nghiên cứu (có nội dung những quy định mới của Luật QLT sổ 
38/2019/QHỈ4 kèm theo).

Đồng thời Chi cục Thuế gửi toàn bộ văn bản Luật số 38/2019/QH14 và 
những điểm quy định mới của Luật trên địa chỉ email của các doanh nghiệp đã 
đăng ký với cơ quan thuế và đưa trên Website yenbai.gdt.gov.vn để các doanh 
nghiệp nghiên cứu cụ thế thêm.

Chi cục Thuế thành phố Yên Bái thông báo tới các Doanh nghiệp trên địa 
bàn dược biết và thực hiện
Nơi nhận:
-Như trên;
- Lãnh đạo CCT;
- Các Đội Thuế;
- Lưu VT; TTTBTK (Tr-02b).
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NHỮNG ĐIỂM MỚI
QUY ĐỊNH TẠI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 38/2019/QH14

(Ban hành kèm theo Công văn số:Jl(fO /CCT-TTTBTK ngày 11/6/2020 
của Chi cục Thuế thành phố Yên Bái)

Ngày 13/6/2019, tại kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông 
qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Luật có hiệu lực ngày 01/7/2020 và thay thế Luật Quản lý thuế số 
78/2006/QH11 (được sửa đổi, bổ sung một sổ điều theo Luật số 21/2012/QH13, 
Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13). Luật bổ sung thêm nhiều 
nội dung mới, phù họp với điều kiện kinh tế, xã hội và quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực thuế trong giai đoạn hiện nay.

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) có 17 chưong với 152 điều quy định việc 
quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (NSNN). 
Đối tượng áp dụng của Luật gồm: Người nộp thuế (NNT); cơ quan quản lý thuế; 
công chức quản lý thuế bao gồm công chức thuế, công chức hải quan; cơ quan 
nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1, 2 Luật QLT số 
38/2019/QH14).

- Luật quản lý Thuế số 38/2019/QH14 có bổ sung thêm về phạm vi điều 
chỉnh là quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc NSNN 
(tại Điều 1).

- Bổ sung thêm Chi cục Thuế khu vực (tại Điều 2).

2. Nguyên tắc, nội dung và các hành vi bị cấm trong quản lý thuế

(Điều 4,5,6 Luật QLT số 38/2019/QH14).

a) v ề  nguyên tắc quản lý thuế: Mọi tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, 
cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật, quản lý thuế đảm bảo 
công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích họp pháp của NNT; áp dụng 
quản lý thuế theo thông lệ quốc tế trong đó có nguyên tắc bản chất hoạt động, 
giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế, nguyên tắc quản lý rủi ro và các nguyên tắc 
khác phù họp với điều kiện của Việt Nam.

b) Nội dung quản lý thuế (Điều 4 Luật QLT số 38/2019/QH14): Luật 
Quản lý thuế mới quy định 11 nhóm nội dung quản lý. Ngoài nội dung đã được
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quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 thì Luật quản lý thuế mới bổ 
sung các nội dung sau:

3. Khoanh tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; miễn 
tiền chậm nộp, tiền phạt; không tính tiền chậm nộp; gia hạn nộp thuế; nộp dần 
tiền thuế nợ.

5. Quản ỉỷ hóa đơn, chứng từ.

10. Hợp tác quốc tể vê thuế.

11. Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. ”
c) Các hành vi bị cấm ( Điều 6 Luật QLTsố 38/2019/QH14).

- Luật Quản lý thuế (sửa đổi) quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong 
quản lý thuế như: Thông đồng, móc nối, bao che giữa NNT và công chức, cơ 
quan quản lý thuế để chuyển giá, fron thuế; Gây phiền hà, sách nhiễu đối với 
người nộp thu; Lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế; cố  tình 
không kê khai hoặc kê khai thué không đầy đủ, kịp thòi, chính xác về số tiền 
thuế phải nộp; Cản trờ công chức quản lý thuế thi hành công vụ.

- Các hành vi bị cấm khác là: Sử dụng mã số thuế của NNT khác để thực 
hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc cho người khác sử dụng mã số thuế của 
mình không đúng quy định của pháp luật. Bán hàng, cung cấp dịch vụ không 
xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và 
sử dụng không hợp pháp hỏa đơn; Làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập 
trái phép, phá hủy hệ thống thông tin về NNT.

3. Sửa đổi, bỗ sung quy định về đồng tiền khai thuế, nộp thuế (Điều 7
Luật QLT sổ 38/2019/QH14). '

Đồng tiền khai thuế, nộp thuế là Đồng Việt Nam, trừ các trường hợp đựợc 
phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuýển đổi; Người nộp thuế hạch 
toán kế toán bằng ngoại tệ theo quy định của Luật Kê toán phải quy đổi rà Đồng 
Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch.

4. Giao dịch điện tử  trong lĩnh vực thuể (Điều 8 Luật QLT số 
38/2019/QH14).

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 bổ sung quy định về giao dịch điện tử 
trong lĩnh vực thuế nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công, nghệ 
thông tin cho công tác quản lý thuế, trong đó có việc áp dụng rộng rãi phổ biển 
quản lý thuê điện tử, giao dịch điện tử công khai, minh bạch đồng thòi đảm bảo
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cơ sở pháp lý để NNT, tổ chức, cá nhân có liên quan, cơ quan quản lý thuế và 
các cơ quan quản lý khác đều tham gia vào giao dịch điện tử.

5. Trách nhiệm hợp tác quốc tế ( Điều 12 Luật QLT số 38/2019/QH14).

Bổ sung thêm khoản 4 Điều 12 trong Luật QLT sổ 38/2019/QH14 về 
trách nhiệm hợp tác quốc tế về thuế.

Chương Iỉ
NHIỆM VỤ, QUYÊN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA c ơ  QUAN, TỔ 

CHỨC, CÁ NHẨN TRONG QUẢN LÝ THUÉ

1. Mở rộng quyền của Người nộp thuế (Điều 16 Luật QLT số 
38/2019/QH14).

Ngoài 10 quyền cùa Người nộp thuế đã được quy định tại Luật Quản lý 
thuế số 78/2006/QH11 Luật mới đã bổ sung 04 quyền của NNT gồm:

(2). Được nhận văn bản ỉỉên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan 
chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. (11). Không bị xử phạt vi 
phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đoi với trirờng hợp do người 
nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý cùa cơ quan 
thuế, cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa 
vụ thuế của người nộp thuế. {13). Được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện từ 
mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy 
định của Luật này và pháp luật về giao dịch điện từ.{14). Được sử  dụng chứng 
từ điện tử trong giao dịch với ca quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên 
quan

Chương HI 
ĐĂNGKÝTHUÉ

1. Đốỉ tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế (Điều 30 Luật QLT số 
38/2019/QH14).

- Điều 22 Luật quản lý thuể số 78/2006/QH11 quy định: Đổi tượng đăng
ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày:

+ Được cấp GCN đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt 
động hoặc giấy chứng nhận đầu tu;

+ Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký 
kinh doanh hoặc hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng 
chưa được cấp GCN đăng ký kinh doanh;....
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- Điều 30 Luật quản lý thuế_số 38/2019/QH14 quy định: Người nộp thuế 
phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt 
đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách 
nhà nước.

2. về thòi hạn cấp giấy chửng nhận đăng ký thuế (Điều 34 Luật QLT 
số 38/2019/QH14).

- Điều 26 Luật quản lý thuế cũ số 78/2006/QH11 quy định:

Thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế hợp 
lệ. Trường hợp bị mất hoặc hư hỏng, cơ quan thuế cấp lại trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.

- Quy định mới: Điều 34 Luật quản lý thuế.số 38/2019/QH14 quy định:

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đú hồ sơ đăng ký thuế của 
người nộp thuế. Trường hợp bị mất, rách, nát, cháy thì cơ quan thuế cấp lại 
trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Chương IV
KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ

1. Quy định về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử  và 
giao dịch liên kết (Điều 42 Luật QLT số 38/2019/QH14).

Đây là nội dung hoàn toàn mới và lần đầu tiên được quy định trong pháp 
luật quản lý thuế.

1.1. Quy định về quản lý thuế đổi với hoạt động thương mại điện tử j

- Hiện nay, hoạt động kinh doanh thương mại điện tự phát triển ngày càng 
rộng rãi thì việc xây dựng, ban hành các quy định về quản lý thuế ữong lĩnh vực: 
này là cần thiết. Theo Khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, 
việc khai thuế, tính thuế đối với đối với hoạt động kinh doanh thương mậi điện 
tử như sau:

“Đổi với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh dựa trên 
nên tảng sổ và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài 
không cỏ cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa 
vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt 
Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh. ”

- Bổ sung quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động thương 
mại điện tử theo hướng:
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+ Xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử 
như khai thuế điện tử, hoả đơn điện tử, nộp thuế Online;

+ Bổ sung quy định trách nhiệm cùa các Bộ, ngành, các tổ chức, đơn vị 
liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân 
với cơ quan thuế như: Đối với Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại; Bộ 
Công Thương, Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Công an...

1.2. Quy định về quản lý thuế đổi vói hoạt động giao dịch liên kết.

Theo khoản 5 Điều 42 Luật số 38/2019/QH14 quy định nguyên tắc kê 
khai, xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết như sau:

- Kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc phân tích, so 
sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết 
định nghĩa vụ thuế để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp như trong điều kiện giao 
dịch giữa các bên độc lập;

- Giá giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giao dịch độc lập để kê khai, 
xác định sổ tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc không làm giảm thu nhập chịu 
thuế;

- Người nộp thuế cỏ quy mô nhỏ, rủi ro về thuế thấp được miễn thực hiện 
quy định kê khai, xác định giá tỉnh thuế theo nội dung trên và được áp dụng cơ 
chế đơn giản hóa ưong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết.

2. Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN thêm 1 tháng
(Điều 44 Luật QLT số 38/2019/QH14).

-Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Quản lý thuế cũ số 
78/2006/QH11, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể 
từ ngày kẹt thức năm dương lịch, hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết tòán 
năm.

- Theo điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 cho 
phép cá nhân được nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là 
ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hay thời hạn 
nộp hồ sơ quyết toán năm thuế TNCN chậm nhất là ngày thử một trăm hai mươi 
(120) (kéo dài thêm 01 tháng so với Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11).

Lưu ý: Áp dụng với cả nhân trực tiểp qiỉyết toán thuế.

3. Quy định rõ về khai bổ sung hồ sơ khai thuế ( Điều AI Luật QLT số 
38/2019/QH14).

- Theo Điều 34 của Luật quản lý thuế sổ 78/2006/QH11 thì trước khi cơ 
quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp
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thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hường 
đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

- Theo khoản 1 điều 47 của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì quy 
định rõ thời hạn người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế là 10 năm kể 
từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót nhưng trước 
khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

- Đồng thời, tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật quản lý thuế số 
38/2019/QH14 còn cho phép người nộp thuế vẫn được kê khai bổ sung hồ sơ 
khai thuế khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh 
ha, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế và nêu rõ quy định kê khai bổ 
sung hồ sơ khai thuế sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 
kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sờ của người nộp 
thuế. Tuy nhiên, người nộp thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý 
thuế đổi với hành vi quy định tại điều 142 và 143 của luật này.

Chương IX
KHÔNG THU THUẾ, MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ; KHOANH TIẺN 
THUẾ NỢ; XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM N ộp , TIẺN PHẠT

1. Miễn thuế (Điều 79 Luật QLT số 38/2019/QH14).

Bổ sung chinh sách miễn thuế đối với trường hợp: hộ gia đình, cá nhân 
thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có số tiền thuế phải nộp 
hằng năm từ 50.000 đồng trờ xuống; cá nhân cỏ số tiền thuế phát sinh phải nộp 
hằng năm sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công từ 
50.000 đồng trờ xuống (khoản 2 Điều 79).

2. Khoanh nợ tiền Thuế ( Điều 83 Luật QLT số 38/2019/QH14). : •

Việc quy định khoanh nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp là rất cần 
thiết, phù họp với tình hình thực tế hiện nay thay vì .trước đây không thể thu hồi 
được khoản nợ trên, nhưng theo Luật Quản lý thuế sổ 78/2006/QH11 thì;cơ 
quan thuế vẫn phải theo dõi, quản lý, tính tiền chậm nộp đổi vởi các khoản nợ 
này, dẫn đến số nợ mà cơ quan thuế phải theo dõi trên sổ sách là rất lớn dù đây 
chi là nợ ảo và nợ thuế không có khả năng thu hồi suốt thời gian qua đã tạo áp 
lực lớn về chi phí quản lý, nhân lực quản lý.

3. Bổ sung các trường họp được xóa tiền nợ thuếý tiền phạt, chậm nộp .
( Điều 85 Luật QLT sổ 38/2019/QH14).

Theo Điều 85 Luật Quản lý thuế 2019, từ ngày 01/7/2020 sẽ có 04 trường 
họp được xóa tiền nợ thuế, tiền phạt, chậm nộp, cụ thể:
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- Doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản 
thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản mà không còn tài sản để nộp 
tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. (Bổ sung thêm đổi tượng là hợp tác xã so với 
quy định hiện hành).

- Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế mà 
cơ quan quản lý thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận 
đảng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng kỷ kinh doanh và các khoản nợ 
tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quả 10 năm kể từ ngày hết thời hạn 
nộp thuế nhưng không còn khả năng thu hồi. (Đây là quy định được bổ sung mới 
so với hiện hành).

Chương X
ÁP DỤNG HÓA ĐƠN, CHÚNG TỪ ĐIỆN TỬ

1. Hóa đơn chứng từ  điện tử  ( Điều 89, 90, 91, 92, 93, 94 Luật QLT số 
38/2019/QH14).

Đây ỉà một ừong những nội dung quan ưọng tại Luật quản ỉý thuế sổ 
38/2019/QH14. Cụ thể, các quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này 
sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022; tuy nhiên, Luật cũng 
khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng 
từ điện tử trước ngày 01/7/2022.

Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn 
điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế 
quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định cùa pháp luật về thuế, pháp 
luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mặ cùa cơ quan 
thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán 
hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện 
phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần cỏ hóa đơn để 
giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh tế, tổ 
chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đớn điện tử để giao cho khách 
hàng thi được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và 
phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần 
phát sinh...
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Chương XII
TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH v ụ  LÀM THỦ TỤC VÈ THUẾ, LÀM

THỦ TỤC HẢI QUAN

l.Tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý thuế ( Điều 101, 102, 103, 104, 
105 Luật QLT số 38/2019/QH14).

- Luật Quản lý thuế sửa đổi quy định đại lý thuế được cung cấp “Dịch vụ 
kế toán cho DN siêu nhỏ, DN siêu nhỏ được xác định theo quy định của pháp 
luật về hỗ trợ DN nhỏ và vừa”. Quy định này cho phép các đơn vị kinh doanh 
đại lý thuế thêm chức năng cung cấp dịch vụ kế toán ngoài việc cung cẩp dịch 
vụ đại lý thué đang thực hiện, điều này phù hợp với Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, 
giúp những DN nhỏ và siêu nhỏ tiết kiệm chi phí khi thay vì thuê hai đơn vị thực 
hiện hai dịch vụ (tư vấn thuế và kế toán), nay chi cần một đơn vị thực hiện 2 
nhiệm vụ trên. Các đại lý thuế cũng được mở rộng phạm vi kinh doanh, tạo điều 
kiện cạnh tranh lành mạnh và phát triển.

- về mặt trình độ, kinh nghiệm làm việc của nhân viên đại lý thuế, bổ 
sung quy định phải có trình độ Đại học, phải đạt kỳ thi với lấy chứng chỉ hành 
nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và phải có thòri gian tối thiểu 36 tháng kinh 
nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh tế - tài chính (như thuế, kế toán, kiểm 
toán).

Chương XIII
KIÊM TRA THUẾ, THANH TRA THUẾ

1. Kiềm tra, thanh tra thuế (Điều 107, 110, 120 Luật QLT số 
38/2019/QH14). >

- Quy định nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro 
ưong tất cả các khâu quản lý thuế, đặc biệt là trong thánh traị, kiểm trạ. Trên cơ 
sở đó, nội dung thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo kết quả đánh giá rủi ro 
và thanh tra, kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật (.Điều 107). .

- Luật đã điều chinh thời hạn kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế không quá 
10 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định kiểm ưa. Đối với các trường 
hợp phạm vi kiểm tra lớn, nội dung phức tạp thỉ người đã quyết định kiểm tra cỏ 
thể gia hạn 01 lần nhưng không quá 10 ngày làm việc tại trụ sờ người nộp thuế 
(Tiết c, khoản 4, Điều 110).

- Theo quy định pháp luật về thanh tra thì thanh tra thuế là thanh tra 
chuyên ngành, vì vậy Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 đã quy định cụ thể các
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nội dung: Trường hợp thanh tra, quyết định thanh tra, thời hạn thanh tra, kết luận 
thanh tra, thanh tra lại (Điều 120).

Chương XIV
CƯỠNG CHÉ THI HÀNH QƯYÉT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 

VẺ QUẢN LỶ THUẾ

1. Cưỡng chế nợ thuế ( Điểu 124, 125 Luật QLT số 38/2019/QH14).

- Bổ sung trường hợp bị cưỡng chế đổi với người nộp thuế không chấp 
hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vể thuế theo thời hạn ghi trên quyết

định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm 
đình chi thi hành quyết định xử phạt.

- Bổ sung quy định áp dụng các biện pháp cưỡng chế linh hoạt:

(i) đổi với các biện pháp cưỡng chế là: trích tiền từ tài khoản, khấu trừ 
một phần tiền lương hoặc thu nhập, dừng làm thủ tục hải quan thì căn cứ vào 
tình hình thực tế, cơ quan quản lý thuế áp dụng biện cưỡng chế phù hợp;

ii) đổi với các biện pháp cưỡng chế khác (ngừng sử dụng hoá đơn; kê 
biên, bán đấu giá tài sản kê biên; thu tiền, tài sản khác của đổi tượng bị cưõng 
chế thi hành quyết định hành chính thuế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ; 
thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép) thì cơ quan quản lý thuế thực hiện việc 
cưỡng chế theo nguyên tắc:

+ Trường hợp không áp dụng được biện pháp cưõng chế trước thì cơ quan 
quản lý thuế chuyển sang áp dụng biện pháp cưỡng chế sau;

+ Trường hợp quyết định cưỡng chế đổi với một số biện pháp chưa hết 
hiệu lực nhưng không có hiệu quà mà cơ quan quản lý thuế cỏ đủ thông tin, điều . 
kiện thì thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc biện pháp cưỡng 
chế tiếp theo

Chương XV
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÈ QUẢN LÝ THUẾ

1. Xử lý vi phạm hành chính về thuế (Điều 136,137 Luật QLT số 
3 8/2019/QH14).

- Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính (7 nguyên tắc).

- Bổ sung trường hợp không xử phạt về thủ tục thuế đối với hành vi: chậm 
nộp hồ sơ quyết toán thu nhập cá nhân và cỏ phát sinh sổ thuế được hoàn đối với 
cá nhân trực tiếp quyết toán;
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- về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm thủ 
tục thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính và Luật nảy.

- Thủ trường cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục Điều tra chóng buôn 
lậu, Cục trường cục kiểm ừa sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan có thẩm 
quyền ra quyết định xỏ phạt vi phạm hành chính.

Chương XVII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp của Luật quản lý thuế 
2019 ( Điều 151,152 Luật QLT số 38/2019/QH14).

- Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Riêng với 
quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử cùa Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 
01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định 
về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 
(Điều 151)

- Đối với các khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ phát sinh 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 thì tiếp tục xử lý theo quy định của Luật Quản 
lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đối, bổ sung một sổ điều theo Luật 
số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13 (Điều 
152)./.


