Quy định pháp luật về
Thuế giá trị gia tăng
(VAT) của Châu Âu và
giải pháp về thuế
Chương 1

Là một người kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới, bạn có biết về thuế giá trị gia tăng (Value
Added Tax, gọi tắt làVAT) ở Châu Âu không? Khi muốn mở rộng khu vực bán hàng vàcung cấp sản phẩm
cho người tiêu dùng Châu Âu, bạn sẽ phải đăng kýmã số thuế GTGT. Nếu bạn chưa đăng kýthuế GTGT,
có thể bạn sẽ không bán được sản phẩm của mình ở Anh cũng như các nước EU. Bây giờ hãy cùng tìm
hiểu chi tiết về Thuế giá trị gia tăng (VAT), để giúp bạn giải quyết các vấn đề về thuế ở Châu Âu một cách
dễ dàng!
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1. Giới thiệu
GTGT (VAT)

về

Thuế

Trong trường hợp thông thường, mã số thuế GTGT (VAT) được xem là "Giấy thông hành" cần thiết để mở
một gian hàng trên trang Amazon Marketplace của Châu Âu. Trong chương này, bạn sẽ được giới thiệu thuế
giá trị gia tăng (VAT) là gì, những trường hợp nào cần mã số thuế GTGT (VAT), làm thế nào để đăng kývà
lợi ích của việc đăng kýmãsố thuế GTGT (VAT).
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Tài liệu này bao gồm 4 chương, nếu cần học các chương khác, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn trên Trang
đọc liên quan, tìm tài liệu mà bạn muốn học.

*Nội dung sau đây không cấu thành bất kỳ đề xuất nào về thuế, pháp lý hoặc chuyên môn khác, không được sử
dụng làm đề xuất cho những vấn đề này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin chi tiết hơn, bạn
nên tư vấn ý kiến của cố vấn chuyên môn.
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1.1 Thuế GTGT (VAT) Châu Âu là gì?
1.1.1 Định nghĩa về thuế GTGT Châu Âu
Thuế GTGT Châu Âu là một loại thuế đánh vào chi
tiêu của người tiêu dùng.
Nó được người bán đã đăng ký thuế GTGT thu trên
doanh số bán hàng của họ ở Châu Âu, và nộp cho cơ
quan thuế nhà nước thông qua việc kê khai thuế
GTGT. Việc có phải nộp thuế GTGT hay không còn
tùy thuộc vào các điều kiện như nơi đăng kýcủa công
ty, ngưỡng đánh thuế GTGT của các nước Châu Âu,
có hàng lưu kho ở nước sở tại hay không v.v. Phần
lớn các quốc gia/khu vực Châu Âu cho phép bạn
đăng ký mã số thuế GTGT trực tuyến trên trang web
của cơ quan thuế địa phương.

1.1.2 Định nghĩa về thuế GTGT nhập khẩu vàthuế GTGT bán hàng

Thuế GTGT
nhập khẩu
Thuế GTGT phải nộp trong quy trình nhập khẩu là một loại thuế lưu chuyển. Thuế GTGT
nhập khẩu làloại thuế GTGT đặc biệt đánh vào giátrị gia tăng trong khâu nhập khẩu.
Khi nhập khẩu hàng hóa vào các nước EU, người bán cần cung cấp mã số thuế GTGT và
nộp thuế cho Cục thuế địa phương ở quốc gia EU nơi mà sản phẩm gửi đến lần đầu tiên.
Thuế GTGT nhập khẩu là thuế đầu vào của người bán, có thể được khấu trừ vào thuế đầu
ra.

Thuế GTGT
bán hàng
Trong giao dịch hàng hóa, tiền thuế được tính theo giá hàng hóa mà người bán thu về từ
người mua, thường bằng giá chưa bao gồm thuế nhân với thuế suất GTGT của địa
phương. Thuế GTGT bán hàng là thuế đầu ra của người bán, có thể được khấu trừ với
thuế đầu vào.
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1.1.3 Những trường hợp áp dụng thuế GTGT bán hàng/thuế GTGT nhập khẩu/thuế hải quan

Đăng ký

• Đăng ký mã số thuế GTGT

• Gửi mã số thuế GTGT cho hải quan của nước nhập khẩu hải quan
EU để làm thủ tục liên quan

Nhập khẩu

• Nộp thuế hải quan và thuế GTGT nhập khẩu (nếu phát sinh)
(Thuế GTGT nhập khẩu = giá thành nhập khẩu * thuế suất thuế GTGT)

Doanh số

• Thu thuế GTGT bán hàng từ người tiêu dùng và xuất hóa
đơn
(Thuế GTGT bán hàng = giá bán chưa bao gồm thuế * thuế suất thuế GTGT)

• Kê khai và nộp thuế GTGT bán hàng
(Trong trường hợp thông thường, thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT bán hàng thuế GTGT nhập khẩu)

Kê khai

• Nộp thuế
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1.1.4 Thuế suất tiêu chuẩn các nước Châu Âu vàchu kỳ kêkhai thuế

Quốc gia

Mã quốc gia

Thuế suất tiêu chuẩn

Chu kỳ kê khai/nộp thuế

Anh

Anh

20%

Hàng quý

Đức

DE

19%

Hàng tháng & hàng năm

Pháp

FR

20%

Hàng tháng

Ý

IT

22%

Hàng tháng (cũng có thể hàng quý,
phải nộp 1% lãi suất)

Tây Ban Nha

ES

21%

Hàng quý & hàng năm

Ba lan

PL

23%

Hàng tháng

Cộng hòa Séc

CZ

21%

Hàng tháng

Hà Lan

NL

21%

Hàng quý

Áo

AT

20%

Hàng tháng/hàng quý

Thụy Điển

SE

25%

Hàng tháng/hàng quý

Lưu ý: Thông tin trên trang này là thông tin chung. Các nước Châu Âu có thể sửa đổi, bổ sung quy định hoặc
yêu cầu mới liên quan đến thuế GTGT, vui lòng chúýtheo dõi thông tin của Cục thuế các nước kịp thời.
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1.2 Trường hợp nào cần đăng ký mã số thuế GTGT?
1.2.1 Những hoạt động kinh doanh nào cần đăng kýmãsố thuế GTGT?
Có rất nhiều trường hợp cần đăng kýmã số thuế GTGT, sau đây sẽ liệt kêmột số trường hợp người bán thường
gặp.
Nếu người bán thuộc một trong những trường hợp sau, thìcần phải đăng kýmã số thuế GTGT. Để biết thêm chi
tiết vàhướng dẫn liên quan, vui lòng tham khảo cố vấn về thuế của bạn.

Nhập khẩu hàng hóa vào EU/Anh:
Bạn ở ngoài các nước EU/Anh, cần làm thủ tục hải quan và nhập khẩu hàng hóa
đến Trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) hoặc kho hàng ở nước ngoài của
EU/Anh; khi làm thủ tục hải quan cần cung cấp mãsố thuế GTGT vàEORI (để biết
chi tiết về EORI, vui lòng tham khảo đại lýthuế).

Lưu trữ hàng hóa ở EU/Anh:
Hàng hóa lưu trữ là hàng lưu kho của bạn ở các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng
(FC) khác nhau ở các quốc gia/khu vực EU/Anh, và di chuyển hàng lưu kho của
bạn giữa những nơi này;
Nếu bạn cần tham gia Chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon hoặc
Chương trình FBA khu vực Châu Âu (PAN – EU; cho phép Amazon phân phối sản
phẩm tại thị trường EU mà bạn chỉ định), thìcần đăng ký mã số thuế GTGT ở
những quốc gia/khu vực nơi hàng lưu kho của bạn được lưu trữ.
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Bán sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp EU/Anh:
Bạn bán sản phẩm từ quốc gia/khu vực thuộc EU nơi màsản phẩm được giao cho
khách hàng doanh nghiệp ở các quốc gia/khu vực EU khác nhau.

Bán sản phẩm cho khách hàng EU tại một quốc gia/khu vực EU khác
vượt quá "ngưỡng đánh thuế bán hàng từ xa (Chỉ giới hạn với người
bán có nơi đăng kýtại Liên minh Châu Âu) :
Nếu công ty của bạn đăng kýtại Liên minh Châu Âu, tức người bạn phân phối sản
phẩm từ một quốc gia/khu vực thuộc Châu Âu tới một quốc gia/khu vực khác trong
phạm vi này, khi mức doanh thu vượt quá“ngưỡng doanh thu bán hàng từ xa” của
các quốc gia/khu vực nhận hàng hoặc quốc gia đến, bạn cần đăng kýmã số thuế
GTGT hoặc đăng kýIOSS tại quốc gia gửi hàng đi.

Người bán đã thành lập công ty ở EU/Anh bán sản phẩm cho quốc gia
đó:
Nếu doanh nghiệp của bạn thành lập ở một quốc gia EU nào đó hoặc ở Anh, bạn
bán sản phẩm cho người mua ở quốc gia/khu vực này, và doanh số bán hàng của
bạn vượt quá "ngưỡng đánh thuế bán hàng trong nước", thìbạn có thể phải đăng
kýmãsố thuế GTGT tại quốc gia/khu vực đó.
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1.2.2 Bảng tham chiếu ngưỡng bán hàng từ xa
Bán hàng từ xa là việc người bán đăng ký địa chỉ công ty tại EU bán sản phẩm từ một quốc gia EU cho
khách hàng ở một quốc gia EU khác. Thông thường, những khách hàng này là những cá nhân chưa triển khai
bất kỳ hoạt động thương mại nào và không phải nộp thuế GTGT.
"Ngưỡng đánh thuế bán hàng từ xa" là giá trị bằng đồng euro do các quốc gia Châu Âu đã quy định. Nếu
doanh số bán hàng của bạn được vận chuyển từ một quốc gia/khu vực đến một quốc gia/khu vực khác mà vượt
quá ngưỡng đánh thuế bán hàng từ xa của quốc gia/khu vực đó, thì bạn phải đăng ký thuế GTGT tại quốc gia/khu
vực này, đồng thời bạn phải có trách nhiệm kê khai, thu và nộp thuế GTGT ở quốc gia/khu vực đó (Sau khi nộp

thuế tại nguồn, người bán có thể lựa chọn đăng ký IOSS tại quốc gia gửi hàng đi)
Ngưỡng đánh thuế bán hàng từ xa không phải là tổng doanh số bán hàng của bạn ở các quốc gia Châu Âu.
Mỗi quốc gia/khu vực Châu Âu có ngưỡng đánh thuế bán hàng từ xa riêng biệt, ngưỡng đánh thuế của các quốc
gia/khu vực này sau ngày 1 tháng 7 đều thay đổi thành 10.000 EUR. Để làm rõ ngưỡng đánh thuế bán hàng từ xa,
bạn vui lòng tư vấn cơ quan thuế của quốc gia/khu vực nơi đặt nền tảng gian hàng của bạn.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để hiểu thêm các ngưỡng đánh thuế bán hàng từ xa mà bạn cần đăng kýmã
số thuế GTGT ở các quốc gia/khu vực EU.
Lưu ý: Vìđăng ký mã số thuế cần một khoảng thời gian nhất định, nên hãy sắp xếp việc đăng ký mã số thuế
GTGT trước khi vượt quángưỡng bán hàng từ xa.
Quốc gia

Mã quốc gia

Ngưỡng bán hàng từ xa

Đức

DE

€ 10,000

Pháp

FR

€ 10,000

Ý

IT

€ 10,000

Tây Ban Nha

ES

€ 10,000

Ba lan

PL

€ 10,000

Cộng hòa Séc

CZ

€ 10,000

Hà Lan

NL

€ 10,000

Áo

AT

€ 10,000

Thụy Điển

SE

€ 10,000
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1.2.3 Đăng tải đường dẫn mãsố thuế lên Seller Central
Vui lòng đăng nhập Seller Central, vàtải lên mãsố thuế theo các hướng dẫn sau đây:
• Bước 1, nhấp vào "Cài đặt (Settings) > Cài đặt thuế (Tax Settings)> Thêm mã số thuế GTGT (Add VAT
numbers)";

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

• Bước 2, nhấp vào "Thêm thuế GTGT/mã số đăng ký sản phẩm đăng tải và dịch vụ (Add a VAT/GST
registration numbers)".

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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1.3 Tôi nên xin đăng ký mã số thuế GTGT như thế nào?
Mãsố thuế GTGT làmột phần không thể thiếu đối với người bán trên Amazon Marketplace của EU cũng như của
Anh, nhưng liệu bạn đã biết cách xin đăng kýmã số thuế GTGT chưa? Tiếp theo đây bạn sẽ được giới thiệu về
quy trình xin đăng kýmãsố thuế GTGT.
Đầu tiên, người bán cung cấp những tài liệu liên quan cho đại lýthuế, sau đó đại lýthuế nộp cho Cục thuế để xin
đăng kýmã số thuế GTGT, trong quá trình chờ xét duyệt, nếu hồ sơ không đáp ứng quy định thìngười bán phải
xin đăng kýlại, sau khi hoàn thành các bước trên, chỉ cần chờ cơ quan thuế xử lýxong là có thể lấy được Giấy
chứng nhận mãsố thuế điện tử chính thức.

Người bán

Hồ sơ nộp cho đại lý thuế

Giấy chứng nhận mã số thuế
điện tử chính thức
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Sau khi tìm hiểu cách đăng kýmãsố thuế GTGT, thìcần cung cấp những tài liệu gìđể được xét duyệt? Mỗi quốc
gia có yêu cầu về hồ sơ khác nhau, bạn cóthể thông qua bảng dưới đây để nắm được cần phải cung cấp những
tài liệu gìkhi đăng kýmãsố thuế GTGT ở các quốc gia này.

Nước xuất khẩu
tương ứng

Chứng minh
nhân dân của
Giấy phép
người đại diện
kinh doanh
theo pháp luật
(Hộ chiếu)

Văn bản
POA

Ảnh chụp
màn hình
thông tin
tài khoản
trên nền
tảng

Văn bản
64-8

Bản gốc
chứng
nhận
Hague

Anh

√

√

√

√

√

×

Đức

√

√

√

√

×

×

Ý

√

√

√

√

×

×

Pháp

√

√

√

√

×

×

Tây Ban Nha

√

√

√

√

×

√

Cộng hòa Séc

√

√

√

√

×

×

Ba lan

√

√

√

√

×

×

Áo

√

√

√

√

×

×

Lưu ý : Thông tin trên trang này là thông tin chung. Các nước Châu Âu có thể sửa đổi, bổ sung quy định hoặc
yêu cầu mới liên quan đến thuế GTGT, vui lòng chúýtheo dõi thông tin của cục thuế các nước kịp thời.
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Giới thiệu về Thuế giá trị gia tăng (VAT)
Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.
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1.4 Lợi ích của việc tuân thủ quy định về thuế GTGT đối với hoạt
động kinh doanh của bạn ở Châu Âu
Hoàn thành kịp thời việc tuân thủ quy định về thuế GTGT, ngoài đảm bảo tính an toàn trong tuân thủ quy định
về thuế của tài khoản, cũng có thể sử dụng FBA, PAN-EU nhanh hơn, đồng thời còn có thể mở dịch vụ tính
thuế GTGT (VCS) để giảm tỷ lệ sai sót hóa đơn và giúp cho hoạt động kinh doanh của bạn ở Châu Âu suôn
sẻ, không bị cản trở.
1.4.1 Hoàn thành trước việc tuân thủ quy định về thuế GTGT - cơ sở để đảm bảo an toàn tài khoản
• Tránh rủi ro, giảm tổn thất:

• Tránh ảnh hưởng đến quyền bán hàng trên Amazon Marketplace của Anh/Đức/Pháp
do thiếu mãsố thuế;

• Tránh bị Cục thuế kiểm tra vàphải mất thêm nhiều chi phívàcông sức;

• Tránh mất quyền bán hàng và bỏ lỡ những cơ hội bán hàng lớn trong mùa cao điểm
do các vấn đề về thuế.
• Yên tâm hơn:

• Phòng cháy hơn chữa cháy, chuẩn bị trước việc tuân thủ quy định, để không phải lo
lắng về thị trường Châu Âu thường hay thay đổi các quy tắc.

1.4.2 Mãsố thuế GTGT Châu Âu - Giấy thông hành của FBA
• Nhập kho sớm

• Tải lên mã số thuế GTGT, tức là có thể gửi hàng đến kho FBA ở quốc gia đó, chỉ
cần nhanh hơn người khác một bước, lànắm ngay cơ hội đi trước!

Quy định pháp luật về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
Giới thiệu về Thuế giá trị gia tăng (VAT)
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• Giao hàng nhanh hơn:

• Sử dụng FBA Châu Âu, việc giao hàng chặng cuối nhanh hơn, trải nghiệm của
người tiêu dùng tốt hơn, được người tiêu dùng ưa chuộng hơn;
• Khởi động mạng lưới hoàn thiện đơn hàng khu vực Châu Âu (EFN): Bạn chỉ cần
lưu trữ hàng lưu kho của mình ở một quốc gia EU, đăng kýmã số thuế GTGT của
quốc gia đó, thìnhững mặt hàng lưu kho này có thể phân phối cho các đơn đặt
hàng từ nhiều thị trường khác tại Châu Âu.

• Tiếp xúc nhiều hơn:

• Các sản phẩm do FBA phân phối cóthể nhận được huy hiệu Prime, thu hút sự chúý
của hàng triệu người tiêu dùng;

• Sử dụng FBA, để tăng xác suất sản phẩm được đề xuất bởi các chương trình
khuyến mãi (Deals);

• Cơ hội giành được giỏ hàng vàng (Buy Box) cao hơn;

• Tăng khả năng tiếp xúc của sản phẩm, nắm bắt cơ hội trở thành hàng bán chạy!

Quy định pháp luật về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
Giới thiệu về Thuế giá trị gia tăng (VAT)
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1.4.3 Đăng tải hai mãsố thuế của EU, làcóthể mở PAN-EU, vàhiện thực hóa vận tải đa quốc gia ở Châu Âu với
chi phíhoàn thiện đơn hàng thấp hơn
• Chi phíthấp hơn:

• Bạn không cần phải chịu chi phíđiều phối hàng hóa giữa các nước cóhàng lưu kho;

• Giảm chi phíhậu cần, tối đa cóthể tiết kiệm đến 53% chi phíhoàn thiện đơn hàng;

• Khoản lợi nhuận lớn hơn, tăng khả năng cạnh tranh về giácủa sản phẩm.

• Lưu trữ linh hoạt:

• Amazon sẽ dựa trên dự kiến về nhu cầu của người tiêu dùng, điều phối và lưu trữ
sản phẩm tại quốc gia bạn chọn để lưu kho;

• Đơn giản hóa hoạt động kinh doanh, không còn lo lắng về việc phân phối hàng lưu
kho, phân bổ vàquản lýhàng lưu kho đa quốc gia.

Quy định pháp luật về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
Giới thiệu về Thuế giá trị gia tăng (VAT)
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14

1.4.4 Đăng tải mãsố thuế GTGT, làcóthể sử dụng dịch vụ tính thuế GTGT của Amazon (miễn phí)

• Nâng cao tỷ lệ chuyển đổi bán hàng:

• Trên sản phẩm hiển thị huy hiệu "hóa đơn/phiếu thu có thể tải xuống", để tăng khả
năng tiếp xúc của sản phẩm với khách hàng doanh nghiệp;

• Trên trang chi tiết sản phẩm hiển thị giá chưa bao gồm thuế GTGT, nâng cao xác
suất nhận được Buy Box;

• Lập hóa đơn tự động tiết kiệm thời gian, công sức, nỗi lo vàtiền bạc:

• Tự động tạo hóa đơn thuế GTGT hoặc phiếu thu theo đơn đặt hàng;

• Khách hàng doanh nghiệp có thể lấy hóa đơn này trực tiếp thông qua tài khoản
Amazon của họ.

Quy định pháp luật về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
Giới thiệu về Thuế giá trị gia tăng (VAT)
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1.4.5 Sử dụng chính xác Dịch vụ tính thuế GTGT của Amazon như thế nào
Dịch vụ tính thuế GTGT1 của Amazon sẽ thiết lập tính toán thuế GTGT theo xác định của người bán cũng như
cấu hình mọi thông tin người bán cóliên quan trong thời gian cài đặt, tính toán thuế GTGT ở 27 quốc gia thành
viên EU và Anh, không tính thuế GTGT phải nộp cho các quốc gia/khu vực khác ngoài EU và Anh, nhằm giảm
tỷ lệ sai sót hóa đơn. Bạn cũng có thể nhấp vào đây, làm theo đường link hướng dẫn, tìm kiếm "Amazon
Business 3.7 - Dịch vụ tính thuế GTGT Châu Âu VCS" để biết thêm thông tin liên quan.
• Bước 1: Tải lên mãsố thuế GTGT
Đăng nhập vào Amazon Marketplace Châu Âu trong Amazon Seller Central, nhấp vào "Cài đặt
(Settings) > Cài đặt thuế (Tax Settings) > Thêm mãsố thuế GTGT (Add VAT numbers)";

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

1. Dịch vụ tính thuế GTGT của Amazon: viết tắt là VCS, viết đầy đủ là VAT Calculation Service, là một công cụ miễn phído Amazon mamg đến
cho người bán, nhằm giúp người bán doanh nghiệp nâng cao doanh số bán hàng vàhiệu quả hoạt động kinh doanh.
Quy định pháp luật về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
Giới thiệu về Thuế giá trị gia tăng (VAT)
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• Bước 2: Đăng kýdịch vụ tính thuế GTGT
Nhấp vào "Cài đặt > Cài đặt thuế", và nhấp vào "Cài đặt tính thuế GTGT" trong cài đặt thuế để kích
hoạt dịch vụ tính thuế GTGT;

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

• Bước 3: Hoàn thành cài đặt tính thuế GTGT trên Seller Central
Chọn "Tôi mong muốn Amazon tự động tạo hóa đơn thuế GTGT (Automated VAT invoicing) > Đồng
ý và kích hoạt (Agree&Active)" để kích hoạt dịch vụ này, và Amazon sẽ tự động tạo hóa đơn thay
cho bạn, để giảm tỷ lệ sai sót hóa đơn!

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

(Hình 1)
Quy định pháp luật về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
Giới thiệu về Thuế giá trị gia tăng (VAT)
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Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

(Hình 2)

Quy định pháp luật về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
Giới thiệu về Thuế giá trị gia tăng (VAT)
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1.4.6 Tải lên mã số thuế của Anh và EU, để đảm bảo hoạt động kinh doanh tại Anh và EU vẫn tiếp tục suôn sẻ
hậu Brexit
• Thiếu mãsố thuế của Anh hoặc EU - kinh doanh có thể bị cản trở:

• Không thể vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên
giới Anh/EU;

• Không thể lưu trữ hàng lưu kho ở cả hai bên Anh/EU;

• Đơn đặt hàng ở Anh vàEU bị hạn chế.

• Có mãsố thuế của Anh vàEU - kinh doanh thông suốt, không bị cản trở:

• Vận chuyển hàng hóa qua biên giới Anh và các nước/khu
vực EU khác;

• Tách hàng lưu kho vàgửi đến Anh vàEU để lưu trữ;

• Đảm bảo việc bán hàng ở Anh vàEU.

Quy định pháp luật về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
Giới thiệu về Thuế giá trị gia tăng (VAT)
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Tài liệu liên quan
Quy định pháp luật về thuế GTGT ở Châu Âu và giải pháp về thuế
• Giới thiệu về thuế GTGT (VAT)
• Giới thiệu quy định pháp luật về thuế GTGT ở các nước Châu Âu
• Làm thế nào để hoàn thành yêu cầu tuân thủ quy định về thuế GTGT?
• Giải pháp về thuế GTGT

Cách thức tìm kiếm bài học: Amazon Seller Central > Hiệu suất > Học viện nhà bán hàng > Tìm kiếm tên bài học
Link dẫn: Học viện nhà bán hàng Marketplace Bắc Mỹ, Marketplace Châu Âu, Marketplace Nhật Bản

Học hỏi thêm các nội dung liên quan về thuế GTGT của Amazon:
• Bạn muốn tìm hiểu ngay các quy định về thuế GTGT? Tìm kiếm "Quy định pháp luật về thuế GTGT”
• Bạn muốn tuân thủ quy định về thuế GTGT? Tìm kiếm "Làm thế nào để hoàn thành việc tuân thủ quy định
về thuế GTGT”
• Bạn biết bao nhiêu về Dịch vụ tích hợp thuế GTGT trên Amazon? Tìm kiếm "Giải pháp về thuế GTGT”

Quy định pháp luật về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế -- Tài liệu liên quan
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Phản hồi sau khi học
Nếu bạn cảm thấy nội dung liên quan là hữu ích, vui lòng đánh dấu “
cung cấp phản hồi cho chúng tôi, xin chân thành cảm ơn!

Quy định pháp luật về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế – Phản hồi sau khi học
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