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CHƯƠNG 6: 
THUẾ ĐỐI VỚI CÁC GIAO DỊCH 
TRÊN INTERNET

1. Giới thiệu

Hiện nay, Việt Nam vẫn chưa có một chính sách thuế và quy trình quản lý thuế riêng cho 
hoạt động thương mại điện tử. Kinh tế Việt Nam hội nhập đầy đủ và chuyển từ kinh tế hàng 
hoá sang kinh tế dịch vụ, hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam sẽ có nhiều chuyển biến, 
chính sách thuế thương mại điện tử sẽ phải được hệ thống hóa và pháp điển hóa hợp lý để 
đáp ứng đầy đủ việc quản lý loại hình thuế này.

2. Những vấn đề chung về thương mại điện tử

2.1 Thế nào là thương mại điện tử? 

Giao dịch điện tử nói chung là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử . Giao 
dịch điện tử phát sinh trong nhiều lĩnh vực như giao dịch điện tử của các cơ quan nhà nước, 
dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

Thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-comm hay EC, là một trong các loại giao 
dịch điện tử, là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và 
các mạng máy tính 

Theo pháp luật Việt Nam: “Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc 
toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng 
Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác.” 

2.2 Chủ thể của hoạt động thương mại điện tử

Chủ thể của hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm :

(i) các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử để phục vụ 
hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (hay 
còn gọi là người sở hữu website thương mại điện tử bán hàng);

(ii) các thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng website của thương nhân, tổ chức cung 
cấp dịch vụ thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng 
hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (hay còn gọi là người bán);

(iii) các thương nhân, tổ chức, cá nhân mua hàng hóa hoặc dịch vụ trên website thương 
mại điện tử bán hàng và website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (hay còn gọi là 
khách hàng);

(iv) các thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ logistics và các dịch 
vụ hỗ trợ khác cho hoạt động thương mại điện tử;
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(v) các thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện tử có nối mạng khác để tiến 
hành hoạt động thương mại.

2.3 Hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

Website thương mại điện tử (gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để 
phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng 
dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, 
thanh toán và dịch vụ sau bán hàng .

Hiện nay, website thương mại điện tử có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức hoạt động 
khác nhau nhưng được chia thành 02 nhóm là website thương mại điện tử bán hàng và 
website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Website thương mại điện tử bán hàng

Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ 
chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc 
cung ứng dịch vụ của mình .

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, 
tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến 
hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm:

Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, 
tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ 
quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó (không bao gồm website giao dịch chứng 
khoán) .

Website đấu giá trực tuyến là website thương mại điện tử cung cấp giải pháp cho phép 
thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tổ chức đấu giá cho 
hàng hóa của mình trên đó .

Website khuyến mại trực tuyến là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết
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lập để thực hiện khuyến mãi cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân 
khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại . Website khuyến mại bao 
gồm:

(i) website hoạt động theo các hình thức:

• bán phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được mua hàng hoặc 
sử dụng dịch vụ của đối tác với giá ưu đãi hoặc hưởng những lợi ích khác; hoặc

• bán các thẻ khách hàng thường xuyên cho phép khách hàng sử dụng hàng hóa, 
dịch vụ từ một hệ thống các đối tác với giá ưu đãi hoặc hưởng những lợi ích khác 
so với khi mua hàng hóa, dịch vụ tại từng đối tác riêng lẻ.

(ii) website thực hiện khuyến mại cho hàng hóa của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác 
theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại dưới những hình thức sau:

• tặng hàng hóa hoặc đưa hàng mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;

• bán hàng với giá thấp hơn giá bán hàng trước đó, được áp dụng trong một thời 
gian nhất định hoặc với một số lượng khách hàng nhất định;

• các hình thức khác theo quy định của pháp luật về khuyến mại.
Mạng xã hội có được xem là sàn giao dịch thương mại điện tử? 

Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng 
mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, 
bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) 
trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác . 

Đặc trưng của mạng xã hội là việc chia sẻ, đăng tải thông tin một cách tự do giữa những 
người dùng với nhau. Một số mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay là Facebook, 
Youtube, Zalo, Tiktok, Instagram… 

Bên cạnh những tiện ích như lưu trữ, trao đổi thông tin, trong những năm gần đây, các nền 
tảng mạng xã hội đã và đang cung cấp thêm nhiều tiện ích cho người mua và người bán 
tìm đến và kết nối với nhau trên nền tảng. Tuy nhiên, các dịch vụ khác như tính năng đặt 
hàng trực tuyến, vận chuyển hàng hóa hay thanh toán vẫn chưa được cung cấp và hỗ trợ. 
Như vậy, có thể thấy, một số mạng xã hội đang có xu hướng cung cấp một số tính năng hỗ 
trợ hoạt động thương mại điện tử cho người dùng trên nền tảng của mình.
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Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, sàn giao dịch thương mại điện tử được 
hoạt động dưới 04 hình thức , bao gồm:

(i) website cho phép người tham gia được mở các gian hàng để trưng bày, giới thiệu 
hàng hóa hoặc dịch vụ;

(ii) website cho phép người tham gia được mở tài khoản để thực hiện quá trình giao kết 
hợp đồng với khách hàng;

(iii) website có chuyên mục mua bán, trên đó cho phép người tham gia đăng tin mua 
bán hàng hóa và dịch vụ; và

(iv) mạng xã hội có một trong các hình thức hoạt động quy định tại điểm (i), (ii), (iii) và 
người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trả phí cho việc thực hiện các hoạt động đó.

Như vậy, mạng xã hội cũng có thể được xem như là một sàn giao dịch thương mại điện tử 
nếu nó có một trong những hình thức hoạt động theo quy định của pháp luật và người tham 
gia trực tiếp hoặc gián tiếp trả phí cho việc thực hiện các hoạt động đó.

Hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động (sau đây gọi là ứng dụng 
di động)

Ứng dụng di động là ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động có nối mạng cho phép người 
dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để mua bán hàng 
hóa, cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ, bao gồm ứng dụng bán hàng và ứng dụng cung cấp 
dịch vụ thương mại điện tử .

Ứng dụng bán hàng là ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động do thương nhân, tổ 
chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc 
cung ứng dịch vụ của mình .

Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị 
di động do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, 
tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại, bao gồm ứng dụng sàn giao dịch 
thương mại điện tử, ứng dụng đấu giá trực tuyến và ứng dụng khuyến mại trực tuyến .

Như vậy, ứng dụng di động được phân loại dựa trên các hình thức hoạt động thương mại 
điện tử.

2.4 Các hình thức kinh doanh thương mại điện tử phổ biến ở Việt Nam 

Bán lẻ hàng hóa qua hệ thống cửa hàng trực tuyến

Người mua truy cập vào trang chủ mua bán tìm kiếm hàng hoá sau đó gửi thư điện tử để 
xác nhận đặt hàng. Sau khi nhận được thư đặt hàng, bên bán sẽ kiểm tra hàng hóa và yêu 
cầu xác nhận việc mua hàng, thoả thuận phương thức thanh toán. Khi yêu cầu thanh toán 
được chấp nhận, người bán sẽ vận chuyển hàng hóa đến người mua. Việc thanh toán có 
thể bằng phương thức trả tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử đóng vai trò 
trung gian, là nơi kết nối giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ 
và người mua hàng thông qua việc đăng các thông tin về sản phẩm, dịch vụ lên sàn giao 
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thương mại điện tử. Khách hàng có thể nhận hàng tại doanh nghiệp trung gian hoặc doanh 
nghiệp bán sản phẩm hoặc được người bán vận chuyển hàng hóa đến tận tay.

Quảng cáo trực tuyến, qua các banner đính trên trang điện tử (website)

Bên sử dụng dịch vụ quảng cáo trả phí để đặt các banner quảng cáo sản phẩm trên trang 
web của bên cung cấp dịch vụ quảng cáo để tiếp cận, thu hút nhiều đối tượng khách hàng 
hơn (ví dụ: quảng cáo trên các trang báo điện tử). Với những hình thức quảng cáo này, thu 
nhập mặc dù phát sinh ở Việt Nam nhưng nhà cung cấp có thể ở ngoài Việt Nam.

Bán gian hàng trực tuyến theo mô hình đa cấp

Hình thức này, công ty sẽ cấp một tài khoản cho thành viên trên website của công ty, mỗi 
thành viên có thể mua bán trong gian hàng ảo đó. Theo quy định của Pháp luật thuế GTGT, 
TNDN, các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình này phải thực hiện kê khai, nộp thuế 
GTGT và TNDN đối với doanh thu thu được từ bán gian hàng ảo. Các cá nhân mua gian 
hàng ảo cũng phải kê khai, nộp thuế GTGT và TNCN khi phát sinh doanh thu bán hàng.

Trò chơi trực tuyến/các sản phẩm trực tuyến

Với các trò chơi trực tuyến, người chơi phải đăng ký thành viên (mất phí hoặc miễn phí ban 
đầu), mua đồ, nâng cấp vật dụng sử dụng trong trò chơi thông qua việc nạp tiền thật (bằng 
thẻ cào điện thoại) để mua tiền ảo, và sử dụng tiền ảo để nâng cấp, mua bán. Ngoài ra, 
người chơi có thể thực hiện các giao dịch bán tài sản ảo kiếm được trong game cho người 
chơi khác để thu tiền thật. Nhà cung cấp các trò chơi có thể là một DN sản xuất phần mềm 
hoặc cá nhân. Thu nhập phát sinh thông qua việc thu phí thành viên và bán các tài sản 
hoặc do cá nhân là người chơi mua bán tài sản ảo kiếm được trong trò chơi cho người khác 
là đối tượng chịu thuế GTGT, TNDN, TNCN. Việc kinh doanh các sản phẩm trực tuyến như 
phim, bài hát, sách trực tuyến… cũng phát sinh thu nhập. Tuy nhiên, đây là thu nhập từ tiền 
bản quyền hay thu nhập từ kinh doanh các sản phẩm số hóa cũng là một vấn đề cần cân 
nhắc.

Người tham gia mua bán và đấu giá phải thực hiện đăng ký làm thành viên và được quyền 
trưng bày dữ liệu về hàng hoá lên trang đấu giá trực tuyến. Thực chất, hoạt động đấu giá 
trực tuyến là hình thức bán hàng qua mạng, do vậy, thu nhập phát sinh thông qua việc thu 
phí thành viên và thu nhập từ việc bán hàng đều là đối tượng chịu thuế GTGT, TNDN và 
TNCN.
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3. Thuế đối với giao dịch thương mại điện tử

3.1 Các loại sắc thuế áp dụng đối với giao dịch thương mại điện tử

Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng (“thuế GTGT”) là loại thuế thu vào phần giá trị gia tăng thêm của hàng 
hóa ,dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất lưu thông đến người tiêu dùng. Kết thúc của 
quy trình kinh doanh, sản phẩm đến tay người tiêu dùng, vì vậy người tiêu dùng là người phải 
trả tiền thuế cuối cùng cho hành vi tiêu dùng hàng hóa dịch vụ. 

Đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở 
Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân nước ngoài), trừ các 
đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật. .

Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, người nộp thuế GTGT  bao 
gồm:

(i) tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế không phân biệt 
ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng 
hóa chịu thuế (sau đây gọi là người nộp thuế), gồm:

• các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh 
nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp), Luật Hợp tác xã 
và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác;

• các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các 
tổ chức khác;

• các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác 
kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nay là Luật đầu tư); các tổ 
chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam nhưng không thành 
lập pháp nhân tại Việt Nam;

• cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng khác có 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu;

• chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được thành lập để hoạt động mua bán 
hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt 
Nam theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

(ii) tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ trong trường hợp tổ 
chức, cá nhân sản xuất kinh doanh đó mua dịch vụ (kể cả trường hợp mua dịch vụ gắn 
với hàng hóa) của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân 
ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam, trừ trường hợp không phải kê khai, 
tính nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Do đó, các hàng hóa, dịch vụ sử dụng tại Việt Nam được mua, bán thông qua loại hình 
thương mại điện tử từ các trang mạng điện tử đặt tại Việt Nam hay tại các quốc gia khác 
thì những đối tượng nêu trên đều phải kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định của pháp 
luật.
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Thuế thu nhập doanh nghiệp

Pháp luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)  : Căn cứ vào yếu tố quốc tịch của tổ chức 
có thu nhập và lãnh thổ nơi phát sinh thu nhập làm cơ sở cho việc phát sinh nghĩa vụ nộp 
thuế  của chủ thể có thu nhập. Theo đó, người nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật 
Việt Nam bao gồm:

(i) doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, 
Luật đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, 
Luật dầu khí, Luật thương mại và quy định tại các văn bản pháp luật khác dưới các hình 
thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp 
tư nhân; các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; các bên trong hợp đồng phân 
chia sản phẩm dầu khí, xí nghiệp liên doanh dầu khí, công ty điều hành chung;

(ii) doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi 
là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt 
Nam;

(iii) đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có 
thu nhập chịu thuế;

(iv) tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;

(v)  tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế theo quy định 
của pháp luật.
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Ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại

Không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới, việc sử dụng điện thoại thông minh trở nên 
ngày càng phổ biến. Với các tiện ích và tính năng vượt trội của điện thoại, người dùng có 
thể dễ dàng cài đặt hoặc thực hiện việc ghi âm, ghi hình các cuộc gọi hoặc những gì đang 
diễn ra ngay lập tức.

Việc ghi âm, ghi hình đem lại nhiều thuận tiện, lợi ích cho người dùng nhưng cũng tiềm ẩn 
nhiều rủi ro về mất an toàn thông tin, đặc biệt là trong trường hợp những cuộc ghi âm, ghi 
hình đó chưa được sự đồng ý của người còn lại và bị sử dụng vào những mục đích trái pháp 
luật. Ngoài ra, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, các phần mềm nghe 
lén điện thoại, thiết bị theo dõi, ghi âm có thể dễ dàng mua được với giá rẻ. Việc phát triển 
mạnh mẽ của các thiết bị này đã đe dọa trực tiếp tới quyền riêng tư của mỗi tổ chức, cá 
nhân.

Tại Việt Nam hiện nay, việc lén ghi âm các cuộc đàm thoại, ghi hình hình ảnh của người 
khác là một thực trạng phổ biến xảy ra trên thực tế. Người ta có thể dễ dàng nghe hoặc 
nhìn thấy các đoạn ghi âm, ghi hình của người khác được đăng tải tràn lan trên các mạng 
xã hội với nhiều mục đích khác nhau. 

Tuy nhiên, bất kể các đoạn ghi âm, ghi hình đó có đúng với sự thật khách quan hay không, 
việc lén ghi âm, ghi hình mà chưa có sự chấp thuận của người bị ghi âm, ghi hình cũng là 
một trong những hình thức xâm phạm đến quyền riêng tư của tổ chức, cá nhân đó.

Rò rỉ các thông tin liên quan đến giao dịch ngân hàng

Một trong những hành vi xâm phạm quyền riêng tư phổ biến nhất tại Việt Nam, đó là việc rò 
rỉ các thông tin liên quan đến giao dịch ngân hàng. Đây không chỉ là hành vi xâm phạm 
quyền riêng tư của cá nhân, tổ chức mà còn được xem là một hành vi phạm tội theo quy 
định của Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Trên thực tế đã xảy ra rất nhiều trường hợp người dùng bị đánh cắp các thông tin liên quan 
đến giao dịch ngân hàng như tài khoản, mã OTP… dẫn đến nhiều thiệt hại về tài sản cho 
các chủ tài khoản.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao tấn công vào lĩnh vực ngân hàng trên thế giới nói chung 
và tại Việt Nam nói riêng đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng về số lượng, diễn biến 
phức tạp và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

3. Quy định về bảo mật thông tin

3.1 Quy chế bảo đảm an toàn thông tin 

Pháp luật quy định tổ chức, cá nhân khi tiến hành xử lý thông tin phải áp dụng các biện 
pháp phù hợp để bảo vệ thông tin của người dùng cá nhân do mình thu thập, lưu trữ. Trường 
hợp khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng, tổ chức, cá nhân xử lý 
thông tin cá nhân cần áp dụng biện pháp khắc phục, ngăn chặn trong thời gian sớm nhất.

Thêm vào đó, cá nhân còn phải có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình và 
tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên 
mạng.

 

Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam tồn tại 
dưới nhiều hình thức khác nhau  như: Chi nhánh, văn phòng điều hành , nhà máy , công 
xưởng, phương tiện vận tải , hầm mỏ dầu khí  hoặc địa điểm khái thác tài nguyên thiên 
nhiên khác tại Việt Nam.

Căn cứ theo quy định pháp luật  thì chủ thể trở thành chủ thể nộp thuế TNDN phải thỏa mãn 
03 điều kiện sau : 

(i) là tổ chức gồm doanh nghiệp, hợp tác xã  và các tổ chức khác có hoạt động sản     
xuất kinh doanh;

(ii) thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa; và

(iii) có thu nhập hợp pháp từ hoạt động  sản xuất, kinh doanh đó. 

Vì vậy, khi các đối tượng nộp thuế TNDN tạo lập được thu nhập thì đây sẽ là cơ sở để xác 
lập nghĩa vụ nộp thuế TNDN của đối tượng nộp thuế nêu trên. Trong hoạt động thương mại 
điện tử, các thương nhân tham gia các hoạt động thương mại điện tử phát sinh phần thu 
nhập tại Việt Nam hoặc nước ngoài  phải thực hiện việc kê khai và nộp thuế theo pháp luật 
về quản lý thuế .

Thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) là cá nhân cư trú có thu nhập thuộc diện 
chịu thuế quy định phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có 
thu nhập thuộc diện chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam .

Như vậy, cá nhân là công dân Việt Nam hay người nước ngoài phát sinh thu nhập từ các 
giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam thông qua các trang mạng của Việt Nam cũng 
như các trang mạng quốc tế đều phải kê khai và nộp thuế TNCN.

3.2 Chủ thể có nghĩa vụ thuế trong hoạt động thương mại điện tử

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử 
trên lãnh thổ Việt Nam  bao gồm:

(i) thương nhân, tổ chức, cá nhân Việt Nam;

(ii) cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam;

(iii) thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 
tại Việt Nam, hoặc thương nhân, tổ chức nước ngoài bán hàng hóa trên sàn giao dịch 
thương mại điện tử Việt Nam.

Các chủ thể trên bao gồm:

(i) thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập website thương mại điện tử để phục vụ 
hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (người 
sở hữu website thương mại điện tử bán hàng);

(ii) thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử để cung cấp môi trường 
cho thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại, bán 
hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ (thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại 
điện tử);
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Tuy nhiên, không phải chủ thể nào tham gia hoạt động thương mại điện tử cũng có nghĩa 
vụ thuế. Các chủ thể có nghĩa vụ thuế trong hoạt động thương mại điện tử bao gồm:

Chủ thể sở hữu website thương mại điện tử bán hàng

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website 
thương mại điện tử bán hàng có trách nhiệm lưu trữ thông tin về các giao dịch được thực 
hiện qua website theo quy định của pháp luật về kế toán và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế 
theo quy định của pháp luật .

Cụ thể là, các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hửu website TMĐT bán hàng có nghĩa vụ 
nộp thuế TNDN đối với phần doanh thu/lợi nhuận phát sinh trong hoạt động bán hàng trên 
website TMĐT bán hàng. Bên cạnh đó, họ cũng có nghĩa vụ nộp thuế GTGT theo quy định 
của Luật Thuế GTGT.

Chủ thể cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT có nghĩa vụ nộp thuế TNDN và thuế GTGT 
theo quy định trong Luật Thuế TNDN và Luật Thuế GTGT. Bên cạnh đó, đối với nhà cung cấp 
dịch vụ thương mại điện tử không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, khi thực hiện hoạt động 
kinh doanh TMĐT có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký, khai, nộp thuế tại 
Việt Nam.

Chủ thể thực hiện mua bán hàng trực tuyến.

Người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cũng có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các 
nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật . Cụ thể là, đối với thương nhân có hoạt động 
TMĐT, họ cũng có nghĩa vụ nộp thuế TNDN và thuế GTGT theo quy định pháp luật liên quan.

Đối với cá nhân kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử có tổng doanh thu trong năm 
bao gồm các loại hình doanh thu khác trên 100 triệu đồng/năm thì phải nộp thuế TNCN, 
thuế GTGT theo quy định trong Thông tư số 37/2015/TT-BTC

Mặt khác, chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho 
cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế. Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thuế 
thay, nộp thuế thay cho cá nhân, chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT phải có trách nhiệm cung 
cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân thông qua sàn theo 
yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật .

(iii) thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng website của thương nhân, tổ chức cung cấp 
dịch vụ thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa 
hoặc cung ứng dịch vụ của mình (người bán);

(iv) thương nhân, tổ chức, cá nhân mua hàng hóa hoặc dịch vụ trên website thương mại 
điện tử bán hàng và website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (khách hàng);

(v) thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho người sở hữu website thương 
mại điện tử bán hàng và cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện 
tử (thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng);

(vi) thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện tử có nối mạng khác để tiến 
hành hoạt động thương mại.
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Khách hàng tham gia hoạt động thương mại điện tử

Nhìn chung, trong hoạt động thương mại điện tử, khách hàng cũng là một chủ thể có nghĩa 
vụ thuế. Cụ thể, đối với thuế GTGT, khách hàng là người chịu thuế nhưng người nộp thuế sẽ 
là người sở hữu website TMĐT bán hàng hoặc thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT.

Với những khách hàng là thương nhân, tổ chức, chi phí mua hàng hóa và dịch vụ trong hoạt 
động TMĐT có thể là chi phí được trừ (hoặc không được trừ) để làm căn cứ tính thuế, khai 
thuê và nộp thuế TNDN.

3.3 Vấn đề kinh doanh trên mạng xã hội có cần thực hiện nghĩa vụ về thuế?

Tổ chức, cá nhân bán hàng trên mạng xã hội có phải thực hiện nghĩa vụ về thuế?

Như đã đề cập ở trên, theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, mạng xã hội cũng 
có thể được xem như là một sàn giao dịch thương mại điện tử nếu nó có một trong những 
hình thức hoạt động theo quy định của pháp luật và người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp 
trả phí cho việc thực hiện các hoạt động đó. 

Trong trường hợp mạng xã hội đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật thì nó được 
xem như là một sàn giao dịch thương mại điện tử. Do đó, trong trường hợp này, về bản chất, 
người bán hàng trên mạng xã hội cũng được xem như là bán hàng trên một sàn giao dịch 
thương mại điện tử. Các tổ chức, cá nhân bán hàng trên mạng xã hội đó cũng có nghĩa vụ 
thuế theo quy định của pháp luật .

Ngược lại, trong trường hợp mạng xã hội không đáp ứng được các điều kiện quy định của 
pháp luật thì nó chưa được xem là một sàn giao dịch thương mại điện tử. Vì thế, trong trường 
hợp này, cá nhân, tổ chức bán hàng trên mạng xã hội sẽ không phát sinh nghĩa vụ thuế.

Tổ chức, cá nhân quảng cáo trên mạng xã hội có phải thực hiện nghĩa vụ về thuế?

Hoạt động quảng cáo trực tuyến đang chiếm một tỉ trọng khá lớn trong tổng đầu tư quảng 
cáo tại Việt Nam. Trong đó, phần lớn các tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức quảng cáo 
trực tuyến trên nền tảng của hai tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên 
biên giới trên môi trường mạng là Google và Facebook, chiếm khoảng 70% doanh thu thị 
trường quảng cáo trực tuyến./.
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