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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động  

kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc 

 
 

Kinh doanh trên nền tảng số là lĩnh vực kinh doanh ngày càng phát triển, 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh số chuyển đổi mô hình 

sản xuất kinh doanh lên không gian số, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 

trên nền tảng trực tuyến. Những năm gần đây, thực hiện các Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ, UBND tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo như kế hoạch phát triển 

thương mại điện tử giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 

4264/QĐ-UBND ngày 28/12/2016, kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 

31/12/2020 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025,trong đó giao 

Cục Thuế tỉnh triển khai các dịch vụ nộp thuế điện tử, khai thuế điện tử, tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, cá nhân có hoạt 

động thương mại điện tử. Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã triển khai quyết liệt, 

áp dụng nhiều biện pháp trong công tác thu thuế tổ chức, cá nhân kinh doanh 

thương mại điện tử, kinh doanh số với 02 nhóm đối tượng: Tổ chức, cá nhân 

kinh doanh là các đối tác của các tập đoàn lớn như Google (Youtube, Google 

Play,...), Facebook,... vàcác công ty nước ngoài đang cung ứng dịch vụ đặt 

phòng trực tuyến tại Việt Nam như:Agoda, Booking,... Tuy nhiên, loại hình này 

cũng phát sinh nhiều vấn đề cần quản lý, nhất là trong công tác quản lý thuế 

như:chưa khai thác được các thông tin quản lý thuế từ các sàn giao dịch điện tử: 

Shopee, Lazada, Tiki, Sendo,…; các trang Facebook cá nhân, page và group bán 

hàng qua mạng xã hội… 

Để tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước 

đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh theo qui định 

của Luật quản lý thuếsố 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về trách nhiệm cung cấp 

thông tin của của cơ quan quản lý nhà nước; kê khai khấu trừ thuế đối với lĩnh 

vực kinh doanh thương mại điện tử; Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 

của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản 

lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;Nghị định số 52/2013/NĐ-CP 

ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, Nghị định số 

72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng 

dịch vụ internet, thông tin trên mạng và các quy định khác của pháp luật có liên 

quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu: 

1. Sở Công Thương 
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 Cung cấp cho Cục Thuế tỉnh thông tin hoạt động thương mại điện tử của 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành thông báo hoặc 

đăng ký với Bộ Công thương, bao gồm: website thương mại điện tử bán hàng; 

website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; ứng dụng cung cấp dịch vụ 

thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử bán hàng; các tổ chức, cá nhân 

sở hữu website hoặc ứng dụng thương mại điện tử…để làm cơ sở quản lý thuế. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

a)  Chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh cung 

cấp chứng minh thư nhân dân, số thẻ căn cước công dân của các thuê bao di 

động khi Cục Thuế tỉnh đề nghị. 

b) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh quét các từ khóa liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, … để tra soát các tổ 

chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh theo 

đề nghị của Cục Thuế tỉnh.  

c) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh để tuyên truyền, phổ biến nghĩa vụ kê khai 

nộp thuế, chính sách thuế, các loại thuế phải thực hiện kê khai trong hoạt động 

kinh doanh thương mại điện tử trên các phương tiện truyền thông trên địa bàn 

tỉnh để người nộp thuế biết và thực hiện. 

3. Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trườngtỉnh 

Phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh về các tổ 

chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử có hoạt động kinh 

doanh chưa kê khai nộp thuế được phát hiện trong quá trình quản lý. 

4. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc 

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh các ngân 

hàng thương mại trên địa bàn cung cấp thông tin với Cục Thuế tỉnh liên quan 

đến giao dịch ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện 

tử theo quy định của pháp luật. 

5. Cục Thuế tỉnh 

a) Đề nghị các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên 

địa bàn cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của các tổ 

chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Sử dụng, lưu trữ và 

bảo mật thông tin, tài liệu do các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại 

cung cấp theo đúng qui định của pháp luật. 

b) Đề nghị các tổ chức, cá nhân (các sàn giao dịch thương mại điện tử, 

công ty phát chuyển phát thu hộ tiền bán hàng và bưu điện, công ty có các ứng 

dụng tiện ích; các đơn vị cung cấp dịch vụ hosting, công ty bưu chính, viễn 

thông …)  cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có 

hoạt động kinh doanh thương mại điện tử cung cấp số lượng, giá trị hàng hóa 

vận chuyển và các thông tin có liên quan của từng tổ chức, cá nhân có hoạt động 

kinh doanh thương mại điện tửđể thu thập thông tin quản lý. 
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c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để tuyên truyền, phổ biến 

nghĩa vụ kê khai nộp thuế, chính sách thuế, các loại thuế phải thực hiện kê khai 

trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên các phương tiện truyền 

thông trên địa bàn tỉnh để người nộp thuế biết và thực hiện. 

d) Tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt 

động kinh doanh thương mại điện tử; thực hiện các biện pháp theo quy định để 

chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này. 

e) Phối hợp với Đài Phát thanh, Truyền hình và Báo Vĩnh Phúc để tuyên 

truyền về nghĩa vụ kê khai nộp thuế, chính sách thuế, các loại thuế phải thực hiện 

kê khai và nộp thuế trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đến tất cả 

người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tửnhằm đảm bảo người 

nộp thuế biết, nắm rõ chính sách thuế để tự thực hiện kê khai, nộp thuế. Đồng thời, 

hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh 

doanh thương mại điện tử. 

f) Căn cứ danh sách các website thương mại điện tử do các Sở ngành cung 

cấp; thông tin giao dịch qua ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động 

kinh doanh thương mại điện tử do các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại 

cung cấp; số lượng hàng hóa vận chuyển do các đơn vị vận chuyển cung cấp… 

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện các biện pháp quản lý thuế đúng theo quy 

định và có hiệu quả, nhằm đảm bảo chống thất thu ngân sách nhà nước. 

6. Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho 

các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử  

Có trách nhiệm cung cấp cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho các tổ 

chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử cung cấp số lượng,  

giá trị hàng hóa vận chuyển và các thông tin có liên quan của từng tổ chức, cá 

nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử theo yêu cầu của cơ quan Thuế. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai có 

khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (qua Cục thuế tỉnh) để kịp thời có ý 

kiến chỉ đạo./. 

 

 Nơi nhận: 

- Tổng Cục Thuế - BTC (b/c); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; 
- Cục Thuế tỉnh (theo dõi TH); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- CVNCTH; 
- Lưu: VT, 

(L        b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn  
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