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THÔNG BÁO 
V/v: một số lưu ý về kê khai thuế theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP  

 

Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ngày 13/6/2019, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật quản lý thuế số 

38/2019/QH14 với hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Ngày 19/10/2020, 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số 

điều của Luật quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2020. Ngày 

07/12/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 5189/TCT-CS giới thiệu 

các nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. 

 Nay Cục Thuế thông báo một số nội dung cần lưu ý về hồ sơ khai thuế 

theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP (Nghị định 126) như sau:   

1-   Các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế (khoản 3 Điều 7 

Nghị định 126) 

- Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không 

chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế. 

- Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về 

thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có 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 trở 

xuống (quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế) trừ cá nhân 

nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản. 

- Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp 

hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT). 

- Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại 

Điều 4 Nghị định 126. 

- 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. 

2. Lưu ý về nộp hồ sơ khai bổ sung (khoản 4 điều 7) 

Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có 

sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau: 
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- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có 

sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 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. 

(khoản 1 Điều 47 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14).  

(Trước đây: Tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC 

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

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

khai bổ sung hồ sơ khai thuế). 

- Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh 

tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai 

bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về 

quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật quản lý 

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 sở của người nộp thuế thì 

việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau: 

+ Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp 

làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm 

số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về 

quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật 

quản lý thuế  ; 

+ Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai 

bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được 

khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy 

định về giải quyết khiếu nại về thuế. 

- Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải 

nộp Bản giải trình khai bổ sung (mẫu số 01-1/KHBS) và các tài liệu có liên 

quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung (01/KHBS). 

(Trước đây theo điểm c1 khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC 

thì lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều 

chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo, không phải lập Bản giải trình 

khai bổ sung, điều chỉnh). 

-  Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp 

thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp 

số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. 

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

hồ sơ khai quyết toán thuế năm; riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết 

toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền 
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lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót 

tương ứng. 

-   Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm 

số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải 

nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân 

sách nhà nước (nếu có). 

-  Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT còn 

được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người 

nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn khi chưa nộp 

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

3. Hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế: 

3.1 Lưu ý về hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) (Điều 8, Điều 9 

Nghị định số 126) 

Thuế GTGT thuộc loại khai theo tháng. Trường hợp người nộp thuế đáp 

ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định 126 thì được lựa chọn khai 

theo quý. Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế 

theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định. Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí 

khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn 

năm dương lịch.  

-  Khai thuế GTGT theo quý áp dụng đối với: 

+ Người nộp thuế thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng nếu có tổng 

doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ 

đồng trở xuống thì được khai thuế GTGT theo quý.  

Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu 

trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch. 

Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính 

cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm 

kinh doanh. 

+ Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được 

lựa chọn khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 

tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ 

theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) so với 

50 tỷ đồng để thực hiện khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý. 

Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ 

điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi 

văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

126/2020/NĐ-CP đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực 

tiếp chậm nhất là 31/01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý. Nếu sau thời hạn 
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này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp 

tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch. 

- Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế 

theo quý thì người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu 

của quý tiếp theo. Người nộp thuế không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng 

của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo 

tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. 

-Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện 

khai thuế theo quý thì cơ quan thuế phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo 

tháng tăng thêm so với số người nộp thuế đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp 

theo quy định. Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời 

điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế. 

3.2. Lưu ý về hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) (Điều 8, Điều 

9 Nghị định số 126) 

- Thuế TNCN thuộc loại khai theo tháng. DN, tổ chức trả thu nhập từ tiền 

lương, tiền công kê khai thuế GTGT theo tháng thì kê khai thuế TNCN theo 

tháng. DN, tổ chức kê khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn kê khai thuế 

TNCN theo quý hoặc theo tháng. Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện 

khai thuế theo tháng nếu chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị 

quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ đến cơ quan 

thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31/01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý. 

- DN, tổ chức, chi nhánh không phát sinh kê khai thuế GTGT thì kê khai 

thuế TNCN theo tháng.  

-Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát 

sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch. 

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN theo 

tháng, quý thì vẫn phải khai thuế (điểm b, Khoản 3 Điều 7 Nghị định 126 và  

điểm 5.14 công văn số 5189/TCT-CS ngày 7/12/2020) 

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm 

khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, 

cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay 

không phát sinh khấu trừ thuế.  

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không 

phải khai quyết toán thuế TNCN (điểm d Khoản 6 Điều 8 Nghị định 126). 

3.3. Lưu ý hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (khoản 6 

Điều 8 Nghị định 126) 
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Thuế TNDN là loại thuế khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm 

giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại 

doanh nghiệp, trừ: 

+ Khai theo từng lần phát sinh, bao gồm: (i) Thuế TNDN từ chuyển nhượng 

vốn của nhà thầu nước ngoài; (ii) Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản của người nộp thuế áp dụng theo phương pháp tỷ lệ 

trên doanh thu theo quy định của pháp luật về thuế TNDN, iii) Thuế GTGT, 

thuế TNDN của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc 

có thu nhập tại Việt Nam (sau đây gọi là nhà thầu nước ngoài) áp dụng 

theo phương pháp trực tiếp; thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài áp dụng 

theo phương pháp hỗn hợp khi bên Việt Nam thanh toán tiền cho nhà thầu 

nước ngoài. Trường hợp bên Việt Nam thanh toán tiền cho nhà thầu nước 

ngoài nhiều lần trong tháng thì được khai theo tháng thay cho việc khai 

theo từng lần phát sinh. 

+ Khai theo quý, bao gồm: i) Thuế TNDN đối với hãng hàng không nước 

ngoài, tái bảo hiểm nước ngoài; ii) Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN 

đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền 

khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý khai thay cho người 

nộp thuế có tài sản bảo đảm; (iii) Thuế GTGT, thuế TNDN không phát sinh 

thường xuyên của người nộp thuế áp dụng theo phương pháp trực tiếp trên 

GTGT theo quy định của pháp luật về thuế GTGT và tỷ lệ trên doanh thu 

theo quy định của pháp luật về thuế TNDN; trừ trường hợp người nộp thuế 

trong tháng phát sinh nhiều lần thì được khai theo tháng. 

Người nộp thuế phải tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý (bao gồm 

cả tạm phân bổ số thuế TNDN cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa 

điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp 

thuế đóng trụ sở chính) và được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp theo 

quyết toán thuế năm. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao 

gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa 

toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai 

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

doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc năm. 

Người nộp thuế thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của 

pháp luật về kế toán căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp 

luật về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp quý. 

Người nộp thuế không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy 

định của pháp luật về kế toán căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và 

các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp quý. 

Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không 

được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp 

người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải 
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nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng 

của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế 

còn thiếu vào ngân sách nhà nước (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021) 

Đối với thuế TNDN năm 2020 vẫn áp dụng quy định theo khoản 6 Điều 

4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC: 

Trường hợp tổng số bốn quý tạm nộp thấp hơn từ 20% trở lên so với số thuế 

TNDN phải nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp lãi chậm nộp đối với 

phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số tạm nộp với số quyết toán tính từ ngày 

tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến 

ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán. 

Người nộp thuế có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển 

nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ 

phù hợp với quy định của pháp luật thì thực hiện tạm nộp TNDN theo quý theo 

tỷ lệ 1% trên số tiền thu được. Trường hợp chưa bàn giao cơ sở hạ tầng, nhà và 

chưa tính vào doanh thu tính thuế TNDN trong năm thì người nộp thuế không 

tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm mà tổng hợp vào hồ sơ 

khai quyết toán thuế TNDN khi bàn giao bất động sản đối với từng phần hoặc 

toàn bộ dự án. 

3.4. Lưu ý về nộp hồ sơ lệ phí môn bài  (khoản 1 Điều 10 Nghị định 

126/2020/NĐ-CP) 

Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới 

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

có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động 

sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ 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. 

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn 

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

năm phát sinh thông tin thay đổi. (Trước đây: Không có quy định khai lệ phí 

môn bài đối với trường hợp trong năm có thay đổi về vốn). 

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp, người 

nộp thuế trên địa bàn tỉnh được biết và lưu ý thực hiện đúng quy định./. 

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG 
- Gửi email cho NNT;  

- Đăng website Cục thuế và niêm yết tại BPMC Cục Thuế; 

- Các Chi cục Thuế (để thực hiện); (VBĐT)  
- Báo KH, Đài PTTH KH, Cổng TTĐT KH; (VBĐT)                                    

- Lưu: VT, TTHT (2b).  

  

      Lương Văn Ngà 
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