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I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Các đối tượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nêu

tại TT 40 này gồm cá nhân cư trú có hoạt động sản

xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các

lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy

định gồm:

❑ Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề

được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề;

❑ Hoạt động đại lý bán đúng giá với đại lý xổ số, bảo hiểm

, bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng

với doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp;

❑ Hợp tác kinh doanh với tổ chức;

❑ Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm

muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng điều

kiện được miễn thuế GTGT, TNCN;

❑ Hoạt động thương mại điện tử. (mới)



I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản

xuất, kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ

trong khu kinh tế cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam;

3. Cá nhân cho thuê tài sản;

4. Cá nhân chuyển nhượng tên miền “.vn”;

5. Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân;

6. Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá

nhân;

7. Doanh nghiệp xổ số, kinh doanh bảo hiểm, doanh

nghiệp bán hàng đa cấp trả thu nhập cho cá nhân

trực tiếp ký hợp đồng đại lý bán đúng giá…



II. NGUYÊN TẮC TÍNH THUẾ

✓ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt

động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ

100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không

phải nộp thuế GTGT, TNCN.

✓ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai

thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng

hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác,

trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế;

✓ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm

cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ

100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không

phải nộp thuế GTGT, TNCN được xác định cho một (01)

người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.



III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

1. Phương pháp kê khai;

2. Phương pháp nộp theo từng lần phát sinh;

3. Phương pháp khoán;

4. Phương pháp đối với trường hợp khai thuế thay, nộp

thuế thay;

5. Phương pháp đối với một số trường hợp đặc thù.



III.1. Phương pháp kê khai 

✓ Áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy

mô lớn hoặc chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn

Phương pháp kê khai;

✓ Kê khai theo tháng, trừ trường hợp mới ra kinh doanh, và

trường hợp đáp ứng khai thuế theo quý và lựa chọn khai

thuế theo quý theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày

19.10.2020;

✓ Nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thì cơ

quan thuế thực hiện ấn định;

✓ Phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

✓ Không phải quyết toán thuế.



III.2. Phương pháp tính thuế đối với cá

nhân kinh doanh nộp thuế theo từng

lần phát sinh
✓ Áp dụng đối với cá nhân kinh doanh không thường

xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định.

✓ Bao gồm:

▪ Cá nhân kinh doanh lưu động;

▪ Chủ thầu xây dựng tư nhân;

▪ Cá nhân chuyển nhượng tên miền “.vn”

▪ Cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung

thông tin số nếu không lựa chọn Phương pháp kê khai.

✓ Không bắt buộc phải thực hiện chế độ kế toán, nhưng

phải thực hiện việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng,

hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ và xuất trình kèm

theo hồ sơ khai thuế;

✓ Thực hiện khai thuế khi có phát sinh doanh thu chịu thuế.



III.3. Phương pháp khoán

✓ Áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không

thuộc trường hợp theo Phương pháp kê khai và trường

hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh;

✓ Không phải thực hiện chế độ kế toán. Trường hợp sử

dụng hóa đơn lẻ hoặc kinh doanh tại chợ biên giới, chợ

trong khu kinh tế phải thực hiện phải lưu trữ và xuất trình

hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh khi đề

nghị cấp, bán lẻ hóa đơn hoặc khi được yêu cầu;

✓ Đối với hộ khoán kinh doanh không trọn năm, mức doanh

thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định không phải

nộp thuế GTGT, TNCN là doanh thu của một năm (12

tháng).

✓ Hộ khoán khai thuế theo năm hoặc theo từng lần phát

sinh trong trường hợp sử dụng hóa đơn lẻ.



III.4. Phương pháp tính thuế đối với

trường hợp khai thuế, nộp thuế thay

✓ Trường hợp khai thuế, nộp thuế thay:

▪ Tổ chức thuê tài sản của cá nhân mà trong hợp đồng

có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế => khai

nộp thuế theo tháng hoặc quý hoặc từng lần phát

sinh kỳ thanh toán hoặc năm dương lịch;

▪ Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân => khai nộp

thuế theo tháng hoặc quý;

▪ Tổ chức chi trả các khoản thưởng, khuyến mại, chiết

khấu, bồi thường… cho hộ khoán => khai nộp thuế

theo tháng hoặc quý;

▪ Tổ chức Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền

tảng số ở nước ngoài thực hiện chi trả thu nhập cho cá

nhân theo thỏa thuận với nhà cung cấp nước ngoài

=> khai nộp thuế theo tháng hoặc quý;



III.4. Phương pháp tính thuế đối với

trường hợp khai thuế, nộp thuế thay

✓ Trường hợp khai thuế, nộp thuế thay:

▪ Chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực

hiện khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình

của cơ quan thuế => khai nộp thuế theo tháng hoặc

quý;

▪ Tổ chức, cá nhân khai thuế, nộp thuế thay theo ủy

quyền => khai nộp thuế theo quy định đối với cá

nhân ủy quyền.

✓ Trường hợp trong năm cá nhân phát sinh doanh thu từ

100 triệu đồng/năm trở xuống tại nhiều nơi, tổng doanh

thu trên 100 triệu đồng thì có thể ủy quyền cho các tổ

chức chi trả khai thuế, nộp thuế thay.



III.5. Phương pháp tính thuế đối với

một số trường hợp đặc thù

1. Cá nhân cho thuê tài sản

▪ Khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán

hoặc theo năm dương lịch, khai thuế theo từng hợp

đồng hoặc nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu cùng

cơ quan thuế quản lý;

▪ Trường hợp không phát sinh doanh thu đủ 12 tháng

trong năm Dương lịch thì mức doanh thu từ 100 triệu

đồng/năm trở xuống để xác định không nộp thuế

TNCN, GTGT là doanh thu tính thuế TNCN của 12

tháng;

▪ Trường hợp bên thuê tài sản trả trước tiền cho nhiều

năm thì cá nhân cho thuê tài sản khai, nộp thuế một

lần đối với doanh thu trả trước.



III.5. Phương pháp tính thuế đối với

một số trường hợp đặc thù

2. Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, bảo

hiểm, bán hàng đa cấp

▪ Doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp có

trách nhiệm khấu trừ và khai thuế, nộp thuế TNCN

nếu số tiền hoa hồng trả cá nhân trong năm dương lịch

trên 100 triệu đồng;

▪ Doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp khai

thuế theo tháng hoặc quý và không phải khai quyết

toán thuế;

▪ Trường hợp trong năm tổ chức trả thu nhập chưa khấu

trừ do chưa đến mức khấu trừ, đến cuối năm cá nhân

xác định thuộc trường hợp nộp thuế thì cá nhân thực

hiện khai thuế, nộp thuế theo năm.



IV. Căn cứ tính thuế

1. Doanh thu tính thuế

Là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền bán hàng,

tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát

sinh trong kỳ, bao gồm cả các khoản thưởng, hỗ trợ,

khuyến mại, chiết khấu…; các khoản trợ giá, phụ thu…;

các khoản bồi thường…; doanh thu khác không phân

biệt đã thu hay chưa thu được tiền.

2. Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

▪ Chi tiết theo từng lĩnh vực, ngành nghề theo phụ lục

TT 40;

▪ Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt

động nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì khai tính thuế theo

tỷ lệ từng lĩnh vực, ngành nghề. Nếu không xác định

được doanh thu từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác

định không phù hợp thì bị ấn định thuế.



IV. Căn cứ tính thuế

3. Xác định số thuế phải nộp



V. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế/ nộp

thuế

TT Phương pháp Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

/ nộp thuế

1 Phương pháp kê khai

- Theo tháng Ngày thứ 20 của tháng tiếp theo

- Theo quý Ngày cuối cùng của tháng đầu

quý tiếp theo

2 Nộp thuế theo từng

lần phát sinh

Ngày thứ 10 kể từ ngày phát

sinh nghĩa vụ thuế



V. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế/ nộp

thuế

TT Phương pháp Thời hạn nộp hồ sơ khai      

thuế/ nộp thuế

3 Hộ khoán

- Hộ khoán đã hoạt

động

Ngày 15/12 năm trước liền

kề năm tính thuế

- Hộ khoán mới ra kinh

doanh/ chuyển đổi

Phương pháp/ thay đổi

ngành nghề/ quy mô

Ngày thứ 10 kể từ ngày bắt

đầu kinh doanh/ chuyển đổi/

thay đổi

- Hộ khoán sử dụng hóa

đơn do cơ quan thuế

cấp/ bán lẻ theo từng

lần phát sinh

Ngày thứ 10 kể từ ngày phát

sinh doanh thu



V. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế/ nộp

thuế

TT Phương pháp Thời hạn nộp hồ sơ khai        

thuế/ nộp thuế

4 Cá nhân cho thuê tài

sản trực tiếp khai thuế

- Theo từng lần phát

sinh kỳ thanh toán

Ngày thứ 10 kể từ ngày bắt

đầu thời hạn cho thuê

- Khai thuế một lần

theo năm

Ngày cuối cùng của tháng đầu

tiên của năm dương lịch tiếp

theo



V. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế/ nộp

thuế

TT Phương pháp Thời hạn nộp hồ sơ khai      

thuế/ nộp thuế

5 Cá nhân trực tiếp làm

đại lý xổ số, bảo hiểm,

bán hàng đa cấp, hoạt

động kinh doanh khác

- Doanh nghiệp xổ số,

bảo hiểm, bán hàng

đa cấp:

+ khai thuế tháng

+ khai thuế quý

+ Ngày thứ 20 của tháng tiếp

theo

+ Ngày cuối cùng của tháng

đầu quý tiếp theo

- Cá nhân trực tiếp làm

đại lý

Ngày cuối cùng của tháng

đầu tiên của năm dương lịch

tiếp theo



V. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế/ nộp

thuế

TT Phương pháp Thời hạn nộp hồ sơ khai      

thuế/ nộp thuế

6 Tổ chức khai thuế, nộp

thuế thay

- Khai tháng Ngày thứ 20 của tháng tiếp

theo

- Khai quý Ngày cuối cùng của tháng

đầu quý tiếp theo

- Tổ chức thuê tài sản

nộp theo từng lần phát

sinh kỳ thanh toán

Ngày thứ 10 kể từ ngày bắt

đầu thời hạn cho thuê

- Tổ chức thuê tài sản

nộp theo năm

Ngày cuối cùng của tháng

đầu tiên kể từ ngày kết thúc

năm dương lịch



LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG   
DOANH NGHIỆP


