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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 kýmãsố 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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2. Giới thiệu quy định 

pháp luật về thuế GTGT ở 

các nước Châu Âu

Khi bạn nhập khẩu hàng hóa vào Châu Âu, Amazon Marketplace của EU và Anh đều có những quy định

khác nhau. Liệu bạn biết được bao nhiêu về mãsố thuế GTGT đang được coi là “Giấy thông hành” cần có

để mở cửa hàng vàquy định pháp luật cụ thể của các nước khác nhau trong Châu Âu? Chương này sẽ giới

thiệu cho bạn chi tiết về luật thuế GTGT của các nước Châu Âu, và giải pháp cho các vấn đề thường gặp

liên quan đến quy định pháp luật về thuế GTGT.

Tài liệu này bao gồm 3 chương, nếu cần học các chương khác, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn trê 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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2.1.1 Tổng quan

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Amazon sẽ chịu trách nhiệm thu và nộp hộ thuế GTGT bán hàng cho

các sản phẩm sau được đặt hàng thông qua trang chủ cửa hàng của Amazon và hoàn thiện đơn hàng đến

khách hàng cánhân tại Anh:

• Sản phẩm đăng tải được hoàn thiện đơn hàng từ kho lưu trữ ở Anh (bất kể giá trị bao 

nhiêu) và công ty của bạn được thành lập bên ngoài nước Anh.

• Sản phẩm đăng tải được hoàn thiện đơn hàng từ kho lưu trữ bên ngoài nước Anh và giá 

trị kiện hàng không vượt quá £135;
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2.1 Quy định về thuế GTGT thương mại điện tử của Anh

Anh đã chính thức rút khỏi thị trường đơn lẻ và liên minh hải quan của EU (sau đây gọi là "Brexit") vào ngày 1 

tháng 1 năm 2021. Bắt đầu từ ngày này, Anh sẽ giới thiệu một bộ quy tắc Thuế giá trị gia tăng (VAT) mới, có 

thể thay đổi cách tính toán và cách nộp thuế GTGT ở Amazon Marketplace của Anh.
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Nếu bạn đáp ứng bất kỳ điều kiện nào ở trên, Amazon sẽ tính thuế GTGT của Anh khi thanh toán và thu từ

khách hàng, sau đó trực tiếp nộp lên Cơ quan thuế tại Anh. Bạn sẽ không nhận được số tiền thuế GTGT này

trong khoản thanh toán của khách hàng, vàcũng không cần phải nộp số tiền này cho Cơ quan thuế của Anh.

Ghi chú:

Nếu sản phẩm được giao từ kho lưu trữ bên ngoài Anh cho

người mua ở Anh, thìchính sách miễn thuế GTGT đối với hàng

hóa cógiá trị dưới £15 đã bị hủy kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Amazon sẽ tính toán vàthu thuế GTGT của Anh đối với việc bán

các sản phẩm này.

Vui lòng nhấp vào đây, để biết thêm thông tin về những quy định pháp luật liên quan của Cơ quan thuế ở Anh.
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• Một số mặt hàng được phân phối đến khách hàng ở Bắc Ireland là trường hợp 

ngoại lệ, bạn có thể yêu cầu tự nộp tất cả tiền thuế GTGT phải nộp tại Anh. Để 

biết thêm thông tin về việc áp dụng luật thuế GTGT của Anh tại Bắc Ireland, vui 

lòng nhấp vào đây, và tham khảo mục 2.3 của nội dung này Câu hỏi thường gặp 

về Quy định thuế GTGT.

• Đối với bất kỳ giao dịch bán hàng nào khác, kể cả những sản phẩm được mua bởi 

khách hàng doanh nghiệp đã đăng ký thuế giá trị gia tăng (VAT) tại Anh, bạn 

vẫn phải có trách nhiệm nộp thuế GTGT của Anh. Vui lòng đọc thông tin sau về 

thay đổi này và ảnh hưởng của nó đối với hoạt động kinh doanh của bạn.

Https://www.gov.uk/guidance/vat-and-oodo-goods-sold-to-customers-in-the-uk-using-online-marketplaces
Https://www.gov.uk/guidance/vat-and-oodo-goods-sold-to-customers-in-the-uk-using-online-marketplaces
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2.1.2 Cách đối phóvới việc thay đổi các quy định về thuế GTGT thương mại điện tử ở Anh

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của bạn được triển khai thuận lợi tại Anh, Amazon khuyến nghị bạn nên áp

dụng các biện pháp sau:

Kiểm tra và cập nhật chi tiết tài khoản

của bạn trên Seller Central

Để đảm bảo chi tiết thuế GTGT của tài khoản trên Seller Central là chính xác, vui lòng kiểm tra thông tin

sau:

• Địa chỉ công ty của bạn: Amazon sẽ sử dụng thông tin này để xác định địa điểm kinh

doanh chính của bạn;

• Địa chỉ gửi hàng mặc định của bạn: Amazon sẽ sử dụng địa chỉ gửi hàng mặc định của

bạn để hiển thị cho người mua giáchính xác của sản phẩm đã bao gồm thuế GTGT;

• Nếu bạn đang sử dụng hoặc đã đăng ký (bao gồm cả việc bắt đầu quy trình

đăng ký) dịch vụ tính thuế GTGT của Amazon, vui lòng đăng nhập vào trang cài

đặt tính thuế GTGT để cập nhật địa chỉ giao hàng mặc định của bạn;

• Nếu bạn chưa đăng kýdịch vụ tính thuế GTGT của Amazon, vui lòng đăng nhập

vào trang cài đặt vận chuyển, để xem và cập nhật địa chỉ giao hàng mặc định

của bạn.

• Mãsố đăng kýthuế GTGT của quốc gia/khu vực nơi đặt hàng lưu kho của bạn: Amazon

sẽ sử dụng thông tin đăng ký thuế GTGT tại Châu Âu của bạn để đảm bảo tạo ra các

báo cáo vàtài liệu chính xác, nhằm đảm bảo bạn tuân thủ quy định về thuế GTGT ở các

quốc gia/khu vực này. Vui lòng truy cập cài đặt tính thuế GTGT.

Lưu ý: Đề xuất bạn nên kiểm tra định kỳ thông tin này, để đảm bảo luôn được cập nhật kịp thời. Muốn tìm

hiểu thêm về thông tin cần phải cung cấp và cách Amazon sử dụng những thông tin này để tính thuế

GTGT, phíAmazon tính cho giao dịch của bạn, vui lòng nhấp vào đây.

https://sellercentral.amazon.co.uk/sw/SSR/KYCInfo/spaDashboard
https://sellercentral.amazon.co.uk/tax/registrations
Https://sellercentral.amazon.co.uk/sbr#settings
https://sellercentral.amazon.co.uk/tax/registrations
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/GFG9NLA9MAAPTPWK?language=en_GB&ref=id_GFG9NLA9MAAPTPWK_cont_GSF678GXLDTTTETZ
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Kiểm tra giá thị trường các sản phẩm của bạn trong Trang chủ cửa 

hàng của Amazon Châu Âu, để đảm bảo rằng giá này đã bao gồm 

thuế GTGT

Kiểm tra vànắm được tình hình hóa đơn thuế

GTGT vàchi tiết kêkhai của bạn - 1

Để đảm bảo quy trình phù hợp quy định về thuế GTGT tại Anh của bạn được chuẩn bị chu đáo, vui lòng xác 

nhận rằng bạn nắm rõnhững thay đổi sau:

• Báo cáo giao dịch thuế GTGT của Amazon (AVTR): Amazon sẽ thêm hai cột mới vào Báo

cáo giao dịch thuế GTGT của Amazon, nhằm giúp bạn xác định các giao dịch màAmazon

chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT:

• Chương trình kê khai thuế: Cột này dùng để đánh dấu các quy định về thuế liên

quan đến giao dịch;

• Bên chịu trách nhiệm thu thuế: Cột này dùng để đánh dấu bên chịu trách nhiệm thu

hộ, nộp hộ thuế GTGT. Nếu cột này được hiển thị là"Marketplace", thìAmazon sẽ

nộp hộ thuế GTGT cho cơ quan liên quan. Nếu cột này được hiển thị là "Người

bán - Seller", thìbạn vẫn phải chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế GTGT

cần nộp.
Bạn có thể xem thông tin chi tiết về trường định nghĩa báo cáo giao dịch thuế GTGT của

Amazon tại đây.

• Báo cáo tính thuế GTGT (VCR): Amazon sẽ thêm hai cột mới vào Báo cáo tính thuế

GTGT, để giúp bạn xác định các giao dịch màAmazon chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT:

• Chương trình kê khai thuế: Cột này dùng để đánh dấu các quy định về thuế liên

quan đến giao dịch;

• Bên chịu trách nhiệm thu thuế: Cột này dùng để đánh dấu bên chịu trách nhiệm thu

hộ, nộp hộ thuế GTGT. Nếu cột này được hiển thị là"Marketplace", thìAmazon sẽ

nộp hộ thuế GTGT cho cơ quan liên quan. Nếu cột này được hiển thị là "Người

bán-Seller", thìbạn vẫn phải chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế GTGT cần

nộp.

Vui lòng kiểm tra cài đặt giácủa bạn, để đảm bảo rằng giánày đã bao gồm thuế GTGT được áp dụng. Nếu

các sản phẩm của bạn trước đây đã được hưởng chính sách miễn thuế GTGT bán hàng đối với sản phẩm

không quá £15, thìxin lưu ýrằng, trong giá sản phẩm trước đây có thể chưa bao gồm loại thuế này, hãy

đảm bảo giámới nhất của những sản phẩm này đã bao gồm thuế GTGT. Bạn cũng có thể nhấp vào Quản

lýhàng lưu kho, để biết thêm thông tin.

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=G202098210&language=en_GB&ref=efph_G202098210_cont_GSF678GXLDTTTETZ
Https://sellercentral.amazon.co.uk/inventory/ref=xx_invmgr_dnav_xx
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Vui lòng đảm bảo giao từng kiện hàng theo 

từng đơn đặt hàng riêng biệt của người mua 

Nếu bạn trực tiếp gửi hàng cho người mua, vui lòng đảm bảo gửi từng đơn trong một mãđơn đặt hàng tới

người mua. Bạn không thể tách một mãđơn đặt hàng thành nhiều kiện hàng, cũng không thể nhập nhiều

mãđơn đặt hàng thành một kiện hàng.

Bạn cung cấp địa chỉ gủi hàng thực 

tế khi xác nhận gửi hàng

Nếu bạn trực tiếp hoàn thiện đơn hàng cho người mua, thìcần cung cấp địa chỉ gửi hàng thực tế thông qua

trang “Xác nhận gửi hàng”, mẫu xác nhận giao hàng hoặc API đặt hàng trên Seller Central khi xác nhận gửi

hàng. Nếu bạn sử dụng API đặt hàng để xác nhận gửi hàng, bạn cần cập nhật hệ thống để cung cấp và

kiểm tra địa chỉ gửi hàng thông qua API. Vui lòng truy cập trang trợ giúp, để biết thêm chi tiết.

Kiểm tra vànắm được tình hình hóa đơn thuế

GTGT vàchi tiết kêkhai của bạn - 2

Hóa đơn thuế GTGT: Trong trường hợp Amazon thu hộ và nộp hộ thuế GTGT, Amazon sẽ xuất hóa đơn

thuế GTGT cho người mua. Bạn không cần phải xuất hóa đơn cho những sản phẩm đó nữa. Trong trường

hợp này, bạn có thể tải xuống hai hóa đơn riêng biệt trên Seller Central:

• Hóa đơn giữa bạn vàAmazon để kêkhai thuế;

• Hóa đơn thuế GTGT Amazon xuất cho người mua của bạn. Amazon cần xuất hóa đơn

thứ hai cho người mua, và bạn không cần cung cấp hóa đơn này để khai thuế. Bạn có

thể tải xuống hóa đơn trong "Quản lýđơn hàng của bạn" trên Seller Central.

Nếu bạn đã đăng kýdịch vụ tính thuế thuế GTGT tại Châu Âu của Amazon, bạn cũng có thể sử dụng chức

năng tải xuống hàng loạt sẵn có để tải các hóa đơn có liên quan trên Seller Central của Châu Âu xuống.

Chọn thư mục "Kho tài liệu thuế" trong tab "Báo cáo", sau đó nhấp vào tab "Tính thuế GTGT của Amazon",

vàchọn "Hóa đơn thuế GTGT" từ hộp thả xuống "Loại báo cáo".

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/G200197960?language=en_GB&ref=id_G200197960_cont_GSF678GXLDTTTETZ
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=G641&language=en_GB&ref=efph_G641_cont_GSF678GXLDTTTETZ
http://docs.developer.amazonservices.com/en_US/orders-2013-09-01/Orders_Overview.html
http://docs.developer.amazonservices.com/en_US/orders-2013-09-01/Orders_Overview.html
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2.2 Quy định thuế GTGT (VAT) thương mại điện tử Liên

minh Châu Âu
Từ ngày 01 tháng 07 năm 2021, 27 quốc gia/khu vực thuộc Liên minh Châu Âu thực hiện quy định thuế

GTGT (VAT) mới đối với doanh thu thương mại điện tử, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm bạn

bán qua Marketplace trực tuyến (bao gồm Amazon) tới người tiêu dùng ở đây.

2.2.1. Tổng quan về quy định

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, trong những trường hợp sau, Amazon phải thu thuế GTGT (VAT) tại

nguồn đối với doanh thu sản phẩm B2C (kinh doanh hướng tới người tiêu dùng cá nhân) trên

Amazon Marketplace:

• Vận chuyển hàng lưu kho ngoài biên giới Châu Âu tới bất cứ người mua nào ở đây,

mà giá trị hàng hóa vượt quá 150 EUR, những mặt hàng này cần cung cấp thông tin

IOSS liên quan.

• Vận chuyển hàng lưu kho tại Châu Âu tới bất cứ người mua nào ở đây, mà công ty

của bạn đăng kýđịa điểm ngoài biên giới Châu Âu;

Thông tin IOSS liên quan bao gồm

Mã số gian hàng một điểm đến Amazon (IOSS) (Có thể kiểm tra tại Trang chi tiết đơn

đặt hàng v.v.đây);

Amazon ước tính giátrị nội tại của hàng hóa vận chuyển khi thanh toán (<=150 EUR)

Mãsố đơn hàng Amazon.

Ghi chú:
Xin hãy xác nhận đã cung cấp thông tin IOSS liên quan tới Hãng vận chuyển đối

tác của bạn, thông thường là nhà vận hành dịch vụ bưu chính hoặc hãng vận

chuyển chuyển phát nhanh của bạn. Đại líhải quan của bạn phụ trách cung cấp

thông tin liên quan tới hải quan Liên minh Châu Âu, để giúp kiện hàng được miễn

thu thuế GTGT (VAT) nhập khẩu từ khách hàng. Nếu không cung cấp thông tin

chính xác, khách hàng của bạn có thể phải trả thêm thuế phímới có thể nhận đơn

hàng của họ.

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en#the-27-member-countries-of-the-eu
https://sellercentral-europe.amazon.com/orders-v3/?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_DE&languageSwitched=1
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• €22 2021 7 1

• Amazon sẽ dựa trên thuế suất của quốc gia đến để thu thuế tại

nguồn. Vídụ, vận chuyển đơn đặt hàng B2C từ Ba Lan tới Đức, sẽ

khấu trừ thuế tại nguồn theo thuế suất của Đức;

•

€150 7 1

FBA
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Vui lòng nhấp vào đây Nhấp vào đây, để biết thêm thông tin về những quy định pháp luật này của Ủy ban Liên

minh Châu Âu.

• Yêu cầu đăng ký mã số thuế GTGT không đổi: Quốc gia/khu vựa bạn đặt

hàng lưu kho cũng cần đáp ứng yêu cầu đăng kýmãsố thuế GTGT.

• Liên minh Châu Âu mới thêm “Trình tự kê khai thuế GTGT (VAT) có thể

lựa chọn”: Liên minh Châu Âu sẽ đưa ra trình tự kê khai thuế GTGT (VAT)

có thể lựa chọn tên là“Union One Stop Shop (Union - OSS)” . Nhờ quy trình

đơn giản này, người bán cóđịa chỉ đăng kýcông ty trong Liên minh Châu

Âu có thể thống nhất kê khai thuế GTGT doanh thu bán hàng từ xa tại quốc

gia đó cũng như trong toàn Châu Âu;

• Chú ý: Nếu công ty bạn thành lập tại Trung Quốc, sẽ không áp dụng “Union

One Stop Shop”.

• Điều chỉnh ngưỡng bán hàng từ xa trong Liên minh Châu Âu: giá trị ngưỡng

bán hàng từ xa trong Liên minh Châu Âu hiện tại sẽ hết hiệu lực từ ngày 01 tháng

07 năm 2021, áp dụng Ngưỡng bán hàng mới trong toàn Liên minh Châu Âu

là10.000 EUR;

• Chú ý: Điều này không phù hợp đối với kinh doanh bên ngoài biên giới quốc

gia/khu vực mà công ty bạn đăng kýđịa chỉ, cũng không áp dụng cho doanh thu

Amazon thu thuế giátrị gia tăng (VAT) tại nguồn. Vídụ:

Nếu địa chỉ thành lập công ty của bạn ở Việt Nam, vận chuyển hàng lưu

kho trong Châu Âu tới một người mua tại đây, Amazon sẽ thu thuế GTGT

tại nguồn tương ứng và cũng không thể áp dụng ngưỡng bán hàng từ xa

trong Liên minh Châu Âu mới

Nếu địa chỉ thành lập công ty của bạn tại Liên minh Châu Âu, ngưỡng bán

hàng từ xa mới này chỉ áp dụng cho bán và giao hàng từ địa điểm bạn

thành lập công ty tới khách hàng cánhân tại quốc gia/khu vực thuộc Châu

Âu.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en
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2.2.2 Cách đối phó với việc thay đổi các quy định về thuế GTGT thương mại điện tử ở Liên minh

Châu Âu

Để ứng phó tốt hơn với những thay đổi trong quy định về thuế GTGT thương mại điện tử ở Liên

minh Châu Âu này, vui lòng xác nhận hoàn thành các thao tác sau:

Kịp thời kiểm tra vàcập nhật chi tiết tài khoản của bạn trên Seller Central

• Thông tin liên hệ: địa chỉ công ty, thông tin này sẽ giúp phân biệt bạn là người bán thuộc

Liên minh Châu Âu hay không

• Cài đặt vận chuyển: cài đặt vận chuyển thông thường > địa chỉ giao hàng mặc định (người

bán tự gửi hàng), vui lòng xác định điền chính xác địa chỉ giao hàng mặc định. Amazon có

thể sẽ sử dụng địa chỉ này để xác định địa điểm hàng gửi của đơn đặt hàng (nếu bạn

không xác nhận địa chỉ gửi hàng thực tế);

• Cài đặt tính thuế GTGT (VAT): cần tải lên mã số thuế GTGT của quốc gia gửi hàng lưu

kho.

Vui lòng kiểm tra định giá của bạn, để đảm bảo giá sản phẩm lựa

chọn trên Amazon Marketplace Châu Âu đã bao gồm thuế GTGT

• Vui lòng truy cập Trang Quản lýhàng lưu kho., kiểm tra cài đặt định giá

của bạn trên Marketplace Châu Âu. Vídụ, sản phẩm của Amazon.es

nên dựa trên tỷ lệ phíthích hợp bao gồm thuế GTGT Tây Ban Nha

Vui lòng kiểm tra thông tin hóa đơn thuế GTGT vàbáo cáo chi tiết

• Bạn có thể thông qua Báo cáo giao dịch thuế GTGT của Amazon

(:AVTR) cùng Báo cáo tính thuế GTGT (VCR) để kiểm tra đơn hàng

của bạn cóbị Amazon thu thuế tại nguồn

• Amazon sẽ xuất hóa đơn cho người mua của bạn. Bạn có thể tải hóa

đơn từ Quản lýđơn hàng trên Seller Central.

https://sellercentral-europe.amazon.com/inventory/?tbla_myitable=sort:%7B%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%2C%22sortedColumnId%22%3A%22date%22%7D;search:;pagination:1;&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_DE&languageSwitched=1
https://sellercentral-europe.amazon.com/reportcentral/VAT_TRANSACTION/1?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_DE&languageSwitched=1
https://sellercentral-europe.amazon.com/tax/vatreports/bulkdownload?ref=mi_olvcs_downoad_VATreports&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_DE&languageSwitched=1
https://sellercentral-europe.amazon.com/orders-v3/?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_DE&languageSwitched=1
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• Đăng ký mã số thuế: Nếu bạn đặt hàng lưu kho tại Đức, Pháp, Ý, Tây

Ban Nha, Ba Lan vàCộng hòa Séc, bạn vẫn cần hoàn thành đăng kýmã

số thuế GTGT tương ứng;

• Khai báo nghĩa vụ thuế: Sau khi Liên minh Châu Âu thu thuế tại nguồn,

yêu cầu đối với việc đăng ký thuế GTGT và nộp hồ sơ khai báo thuế

GTGT ở Châu Âu của bạn không thay đổi. Vui lòng liên hệ cố vấn về thuế

của bạn, hoàn thành công việc kêkhai thuế GTGT của các quốc gia Châu

Âu đúng kỳ hạn. Đối với doanh thu đã thu thuế GTGT tại nguồn, bạn vẫn

cần hoàn thành công việc kêkhai theo yêu cầu, nhưng không cần lại nộp

thuế GTGT. Để biết thêm chi tiết vui lòng tham vấn cố vấn về thuế của

bạn

• Không cần thông tin IOSS liên quan.

Nếu bạn là người bán sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)/Kho ở

nước ngoài bên thứ ba (Gửi hàng lưu kho ở Châu Âu tới người bán tại đây)

• Thông tin IOSS liên quan: giá trị kiện hàng ≤150EUR, đơn hàng

B2C bị thu thuế tại nguồn, kiện hàng cần cung cấp thông tin IOSS

liên quan

• Xác nhận địa chỉ gửi hàng thực tế của đơn hàng

Thông qua Seller Central > Xác nhận trang gửi hàng > Xác

nhận mẫu vận chuyển (cụ thể tham khảo Trang trợ giúp

Thông qua API của đơn hàng xác nhận gửi hàng (tham khảo

Trang trợ giúp)

• Đơn hàng không thể tách/nhập thành một kiện: Vui lòng không tách

một đơn hàng thành nhiều kiện hàng/cũng không nhập nhiều đơn

hàng thành một kiện hàng. (Nếu không người mua của bạn có thể

cần chi trả thêm khoản thuế ngoài mới có thể kýnhận đơn hàng)

Nếu bạn làngười bán tự hoàn thiện đơn hàng (MFN) (Gửi hàng lưu kho ở ngoài Châu Âu

trực tiếp tới người mua tại đây)

https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/G641?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/G200197960?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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2.3.1 Luật tài chính của Anh

Luật tài chính của Anh có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2018. Theo luật mới, tất cả các Marketplace trực

tuyến phải ngăn chặn việc bán hàng của các doanh nghiệp ngoài Anh có lưu trữ hàng hóa ở Anh nhưng chưa

đăng kýthuế GTGT tại đây.

2.3 Luật thuế GTGT của các nước Châu Âu

Muốn dễ dàng giải quyết các vấn đề về thuế ở Châu Âu, chỉ hiểu các quy định về thuế GTGT thương mại điện tử 

của Anh là chưa đủ, bạn cũng phải nắm rõ luật thuế GTGT của các nước Châu Âu!

Nếu xảy ra đồng thời hai trường hợp sau đây, Marketplace trực tuyến sẽ đóng tài khoản người bán

không phải làdanh tính của Anh:

• Người bán không cung

cấp mãsố thuế GTGT tại

Anh của mình cho

Marketplace trực tuyến.

• Người bán lưu trữ hàng

lưu kho ở Anh;

• Người bán tải lên mãsố thuế GTGT phải đúng với tên công ty đã đăng

kýtrên Seller Central của Amazon, mãsố thuế không nhất quán có thể

không được xét duyệt thông qua.

Ảnh hưởng đến tài khoản Amazon:

Lưu ý:

Nếu trong vòng 90 ngày kể từ khi người bán có hàng lưu kho ở Anh mà

vẫn chưa tải lên mã số thuế GTGT của Anh, Amazon sẽ đóng tài khoản

người bán đó; nếu mã số thuế EU của bạn không được xác minh có hiệu

lực trên VIES, việc xét duyệt bạn trên Amazon Seller Central cũng sẽ

không được thông qua.
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• Giới thiệu và ảnh hưởng của Luật Tài chính nước Đức

Giới thiệu về Luật:
Bản sửa đổi quy định pháp luật về thuế GTGT của Đức có hiệu lực từ ngày 1

tháng 1 năm 2019, yêu cầu tất cả người bán có doanh thu chịu thuế trên

Marketplace trực tuyến phải cung cấp giấy chứng nhận thuế. Điều này bao gồm

người bán lưu trữ hàng lưu kho ở Đức vàhoàn thiện đơn hàng từ Đức, cũng có

thể bao gồm người bán gửi hàng từ bên ngoài nước Đức cho khách hàng ở Đức.

Những trường hợp cần đăng kýthuế:
Nếu bạn thuộc một trong trường hợp sau, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm đăng ký

thuế ở Đức:

• Doanh nghiệp của người bán được thành lập hợp pháp tại Đức;

• Người bán lưu trữ hàng lưu kho tại Đức và hoàn thiện đơn hàng từ

Đức;

• Người bán gửi hàng từ một nước không thuộc EU cho khách hàng ở

Đức, và người bán (hoặc hãng vận chuyển của họ) là người đăng ký

nhập khẩu.

Ghi chú:

• Người bán cần xác nhận số liệu trong giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế GTGT tại Đức đồng nhất 

với tên công ty và địa chỉ trên Seller Central; 

• Mã số thuế VAT bắt đầu bằng “DE” trước khi đăng tải thành công trên Seller Central, vui lòng không 

kích hoạt lưu kho tại Đức cũng không cần gửi hàng lưu kho tới đây. Nếu muốn chụp ảnh địa chỉ kho 

mà tạo chương trình gửi hàng từ Đức, thì sau khi chụp ảnh, vui lòng lập tức gỡ bỏ tạo kiện hàng và 

trong vòng 24 giờ đóng các thiết lập kho tại Đức. Làm thế nào để kiểm tra và đóng các kho lưu hàng đã 

kích hoạt, vui lòng thông qua quy trình sau: Seller Central > Cài đặt > Hoàn thiện đơn hàng bởi 

Amazon > Cài đặt hoàn thiện đơn hàng xuyên biên giới (kích hoạt kho lưu hàng).
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2.3.3 Hướng dẫn về Luật thuế GTGT của Pháp

• Giới thiệu về Luật Tài chính Pháp

Theo Luật chống gian lận của Pháp, Amazon phải 

cung cấp cho Cơ quan thuế tại quốc gia này dữ liệu về 

hoạt động kinh doanh Amazon Marketplace của người 

bán trong năm trước, bao gồm mã số thuế GTGT tại 

Pháp và Châu Âu của người bán.

• Những trường hợp cần đăng kýthuế

Để tuân thủ các yêu cầu về quy định chống gian lận mới của Pháp, tất cả người bán trên Amazon

phải tải lên mãsố thuế GTGT của Pháp hoặc Châu Âu. Mặc dùcónhiều trường hợp bắt buộc phải

đăng kýthuế GTGT tại Pháp, nhưng ba trường hợp thường gặp nhất đối với người bán là:

• Công ty của bạn ở bên ngoài nước Pháp, nhưng lưu trữ hàng lưu kho và hoàn thiện đơn

hàng tại quốc gia này;

• Bạn thành lập một công ty tại Pháp, và hoàn thiện đơn hàng từ Pháp cho người mua ở

Pháp vàdoanh thu hàng năm từ tất cả các kênh bán hàng của bạn vượt quá€82.800.
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2.3.4 Hướng dẫn về Luật thuế GTGT của Áo

• Giới thiệu về Luật Tài chính của Áo

Theo Luật sửa đổi thuế của Áo năm 2020, Amazon có

nghĩa vụ chia sẻ danh tính của người bán và dữ liệu

giao dịch của sản phẩm bán cho người mua ở Áo với

cơ quan thuế của Áo. Dữ liệu danh tính này chứa mã

số đăng ký thuế GTGT của người bán ở Áo. Do đó,

bạn cần cung cấp mãsố đăng kýthuế GTGT tại quốc

gia này của mình trên Seller Central. Nếu Amazon

nhận thấy bạn không đáp ứng các yêu cầu (bao gồm

cả việc thiếu mã số thuế GTGT), Amazon có thể tạm

ngừng quyền bán sản phẩm của bạn cho người mua

ở Áo.

• Những trường hợp cần đăng kýthuế

Mặc dù có nhiều trường hợp cần phải đăng ký thuế GTGT tại Áo, nhưng trường hợp thường gặp

nhất đối với người bán là:

• Công ty của bạn ở bên ngoài nước Áo, nhưng lưu trữ hàng lưu kho vàhoàn thiện đơn hàng

tại quốc gia này;

• Bạn thành lập công ty ở Áo và hoàn thiện đơn hàng từ Áo cho người mua ở Áo, và doanh

thu hàng năm của bạn trong tất cả các kênh bán hàng vượt quá€ 30.000.
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2.3.5 Hướng dẫn về Luật thuế GTGT của Ý

• Cập nhật về Ý:

Cục thuế của Ý đã yêu cầu Amazon chia sẻ một phần nội dung dữ liệu của người bán với cơ quan này

kể từ tháng 7 năm 2019.

• Những trường hợp cần đăng kýthuế

• Công ty của người bán được thành lập bên ngoài

nước Ý, nhưng lưu trữ hàng lưu kho riêng tại quốc

gia này;

2.3.6 Hướng dẫn về Luật thuế GTGT của Tây Ban Nha

• Công ty của người bán được thành lập bên ngoài

Tây Ban Nha, nhưng lưu trữ hàng lưu kho riêng tại

quốc gia này;

• Những trường hợp cần đăng kýthuế
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• Những trường hợp cần đăng kýthuế

• Bạn thành lập công ty bên ngoài Cộng hòa Séc, và

lưu trữ hàng hóa tại quốc gia này để bán cho khách

hàng;

• Nếu bạn thành lập tại Cộng hòa Séc, mỗi năm sản

xuất hơn 1.000.000 CZK sản phẩm chịu thuế.
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2.3.8 Hướng dẫn về Luật thuế GTGT của Cộng hòa Séc

• Bạn thành lập công ty bên ngoài Ba Lan, và lưu trữ

hàng hóa tại quốc gia này để bán cho khách hàng;

• Nếu bạn thành lập ở Ba Lan, mỗi năm sản xuất

hơn 200.000 zlotys sản phẩm chịu thuế.

• Những trường hợp cần đăng kýthuế

2.3.7 Hướng dẫn về Luật thuế GTGT của Ba Lan
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2.4 Câu hỏi thường gặp về quy định thuế GTGT

2.4.1 Câu hỏi thường gặp về thuế GTGT thương mại điện tử ở Anh

Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến nghĩa vụ đăng kýthuế GTGT của tôi

như thế nào?

Amazon sẽ chịu trách nhiệm thu hộ và nộp hộ thuế GTGT đối với

một số giao dịch bán hàng,

Vậy tôi cócần phải nộp tờ khai thuế GTGT tương ứng không?

Bạn cónghĩa vụ tuân thủ đăng kýthuế GTGT (bao gồm trường hợp lưu trữ hàng hóa ở Anh), vàchịu trách

nhiệm nộp bất kỳ thuế GTGT nào khai báo ở Anh cho các giao dịch ngoài thuế GTGT có liên quan trong

các quy định thương mại điện tử của Anh (bao gồm sản phẩm đã đăng kýthuế GTGT tại Anh được cung

cấp cho khách hàng doanh nghiệp).

Vui lòng đăng nhập trang đào tạo về thuế GTGT dành riêng của Amazon, để tìm hiểu chi tiết về các nghĩa

vụ thuế GTGT liên quan. Nếu bạn cần hỗ trợ về việc đăng kývàkêkhai thuế GTGT tại Anh, Đức, Pháp, Ý,

Tây Ban Nha, Ba Lan và Cộng hòa Séc, vui lòng đăng nhập vào trang Dịch vụ thuế GTGT trên Amazon,

vàđăng kýngay lập tức.

Yêu cầu đối với việc đăng kýthuế GTGT ở Anh hoặc nộp hồ sơ khai báo thuế GTGT ở Anh của bạn không

thay đổi. Bạn vẫn có trách nhiệm khai báo thuế GTGT cần nộp được áp dụng cho giao dịch B2B, số tiền

thuế được hoàn lại của các sản phẩm đã mua vàgiá trị ròng của tất cả các sản phẩm màAmazon đã thu,

nộp hộ thuế GTGT. Vui lòng tham khảo cố vấn thuế của bạn để thảo luận thêm về các thay đổi.

Q1

Q2
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Định nghĩa của giá trị kiện hàng làgì?

Giá trị kiện hàng lànói đến giá trị nội tại của sản phẩm ở giai đoạn gửi vận chuyển sau khi đã bán và tiến

hành giao hàng tới người mua ở Anh. Giá trị này bằng với giámàsản phẩm đã được bán, không bao gồm

các chi phísau:

• Bất kỳ khoản phívận chuyển vàphíbảo hiểm thu riêng từ người mua vàđược ghi rõtrên hóa

đơn;

• Bất kỳ khoản thuế GTGT hoặc thuế hải quan phải nộp khi giao hàng tại Anh.

Vídụ: Nếu kiện hàng của bạn cóba sản phẩm, thìgiá trị của kiện hàng là tổng giángười mua phải trả cho

ba sản phẩm này, khấu trừ thuế GTGT vàbất kỳ phívận chuyển hoặc phíbảo hiểm được tính riêng.

Đối với bất kỳ kiện hàng nào được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, nếu bạn giao một sản phẩm, nhưng

nónằm trong cùng một kiện hàng với sản phẩm được bán bởi đối tác bán hàng khác của Amazon, thìgiá

trị của kiện hàng này là tổng giámàngười mua phải trả cho tất cả các sản phẩm (đã khấu trừ thuế GTGT)

vàbất kỳ phívận chuyển hoặc phíbảo hiểm nào được tính riêng.

Q3

Amazon tính thuế GTGT đối với những giao dịch bán hàng này

như thế nào?

Q4

Để tuân thủ các quy định mới về thuế GTGT, Amazon sẽ tính vànộp hộ thuế GTGT liên quan cho doanh

số bán hàng đáp ứng các điều kiện tư cách nêu trên của bạn.

• Giásản phẩm được đăng tải trên Marketplace Anh tại thị trường này (.co.uk) sẽ được xem làđã

bao gồm thuế GTGT của Anh. Amazon sẽ tính thuế GTGT ở Anh phải nộp trên doanh số bán

hàng của bạn vàkhấu trừ giá trị thuế tương ứng từ số tiền thu được từ người mua.

Đối với các kiện hàng được vận chuyển từ bên ngoài nước Anh, Amazon sẽ tính số tiền đơn

hàng của người mua không bao gồm thuế GTGT tại Anh, để xác định xem giá trị của kiện hàng

cao hơn hay thấp hơn ngưỡng £135. Nếu giá trị bằng hoặc thấp hơn ngưỡng này, Amazon sẽ

tính thuế GTGT ở Anh phải nộp vàkhấu trừ số tiền này từ số tiền thu được từ người mua.

Amazon sẽ không sử dụng bất kỳ mã số thuế sản phẩm nào mà bạn cung cấp trong phép tính

này. Mã số thuế sản phẩm của bạn sẽ tiếp tục được sử dụng để bán sản phẩm mà bạn chịu

trách nhiệm nộp thuế GTGT;
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Amazon sẽ không sử dụng bất kỳ mã số thuế sản phẩm nào mà bạn cung cấp trong phép tính

này. Mãsố thuế sản phẩm của bạn sẽ tiếp tục được dùng cho bất kỳ sản phẩm màbạn chịu trách

nhiệm nộp thuế GTGT, vídụ: các sản phẩm cógiá trị trên £135 chưa bao gồm thuế GTGT hoặc

các sản phẩm nằm ngoài phạm vi quy định:

• Nếu giá trị của kiện hàng vượt quá £ 135 và nó được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon,

bạn đã đăng kýdịch vụ tính thuế GTGT của Amazon, thìAmazon sẽ:

• Sử dụng Cài đặt tính thuế GTGT của bạn (bao gồm cả mã số thuế sản phẩm

được bạn phân phối) để tính giásản phẩm chưa bao gồm thuế GTGT;

• Ước tính phínhập khẩu và thuế hải quan thu hộ từ người mua.

• Nếu giá trị của kiện hàng vượt quá £ 135 và hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, nhưng

bạn chưa đăng kýdịch vụ tính thuế GTGT của Amazon, thìAmazon sẽ:

• Thu của người mua theo giá thị trường đầy đủ;

• Ước tính phínhập khẩu và thuế hải quan thu hộ từ người mua.

• Nếu giá trị của kiện hàng vượt quá£135 vàdo bạn tự hoàn thiện đơn hàng, Amazon sẽ

thu của người mua theo giá thị trường đầy đủ. Bạn vẫn phải chịu mọi chi phíliên quan

đến việc hoàn thiện đơn hàng cho người mua, bao gồm tất cả phínhập khẩu và thuế hải

quan phải trả trong quátrình làm thủ tục hải quan.

• Giá sản phẩm được đăng tải trên các Marketplace Châu Âu tại thị trường Châu Âu (.de, .fr, .it,

.es, .nl, .se) sẽ được xem làđã bao gồm thuế GTGT của quốc gia/khu vực sở tại của Marketplace

đó. Amazon sẽ loại bỏ thuế GTGT dựa trên quốc gia/khu vực đặt Amazon Marketplace để tính giá

sản phẩm chưa bao gồm thuế GTGT, xác định xem giásản phẩm chưa bao gồm thuế GTGT này

có dưới ngưỡng £135 hay không, trong trường hợp thấp hơn thìtính tiền thuế GTGT của Anh

theo số tiền thực tế. Amazon sẽ thu từ người mua tổng số tiền đã bao gồm cả thuế GTGT của

Anh.
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Ví dụ: giá sản phẩm đăng tải trên Marketplace Amazon.de được xem là đã bao gồm mọi khoản thuế GTGT 

áp dụng ở Đức. Phương pháp tính thuế GTGT như sau:

Một đối tác bán hàng đã đăng tải một sản phẩm với giá là € 119 (đã bao gồm thuế GTGT)  (giá sản phẩm là € 100 + 

thuế GTGT của Đức là € 19) trên Marketplace Amazon.de, khách hàng mua sản  phẩm này và cung cấp một địa chỉ 

giao hàng.ở nội địa nước Anh.

Khi thanh toán, Amazon sẽ loại bỏ thuế GTGT của Đức, và thu hộ thuế GTGT của Anh dựa trên giá sản phẩm (giá 

sản phẩm € 100 * 20% = € 20). Người mua sẽ chi trả giá cuối cùng là 120 € (tổng giá gốc € 119 - thuế GTGT Đức € 

19 + thuế GTGT Anh € 20 = € 120)

Sau khi hoàn thiện đơn hàng, Amazon sẽ chuyển thu nhập ròng € 100 (giá sản phẩm trừ thuế GTGT) vào tài khoản 

của bạn (giá sản phẩm lúc thanh toán € 120 - thuế GTGT của Anh € 20 = € 100)



Copyright ©  2021 Amazon. All rights reserved.

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

Giới thiệu quy định pháp luật về thuế GTGT ở các nước Châu Âu

Sau khi quy tắc thuế GTGT mới này có hiệu lực, Chương

trình thuế suất thống nhất (Flat Rate Scheme) sẽ có những

thay đổi nào? Tôi vẫn có thể sử dụng thuế suất này để khai

báo thuế được không?

Thuế GTGT nhập khẩu hoãn lại (PVA - Postponed VAT

Accounting) làgì?

Chương trình thuế suất thống nhất (Flat Rate Scheme) ở Anh vẫn chưa bị hủy bỏ. Nhưng theo yêu cầu

của quy định mới, chương trình này không áp dụng cho sản phẩm màAmazon chịu trách nhiệm thu hộ và

nộp hộ thuế GTGT của Anh. Amazon sẽ sử dụng thuế suất thuế GTGT tiêu chuẩn của Anh để thu hộ và

nộp hộ thuế GTGT đối với các giao dịch bán hàng đó. Bạn có thể cần tham khảo cố vấn thuế của mình, để

thảo luận xem liệu phải thay đổi thông tin đăng ký thuế GTGT với Cơ quan Thuế và Hải quan nước Anh

(HMRC) hay thay đổi việc chuẩn bị tờ khai thuế GTGT.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Anh đã áp dụng thuế GTGT nhập khẩu hoãn lại, doanh nghiệp chỉ cần

điền thuế GTGT nhập khẩu của Anh vào tờ khai thuế GTGT, mà không cần thực sự phải nộp cho Cục

Thuế vàHải quan nước Anh tại thời điểm nhập khẩu. Nếu người bán đã đăng kýmãsố thuế GTGT ở Anh,

thìkhi nhập khẩu hàng hóa sang các quốc gia/khu vực sau đây, họ chỉ cần điền mã số thuế GTGT hàng

nhập khẩu vào tờ khai thuế GTGT:

• Nhập khẩu từ bất kỳ khu vực nào bên ngoài nước Anh đến Anh (Anh, Scotland vàxứ Wales);

• Nhập khẩu từ bên ngoài Anh vàEU đến Bắc Ireland.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo chi tiết tại đây do Cục Thuế và Hải quan nước Anh cung cấp.

Bạn cũng cóthể liên hệ với các đối tác logistics, đại lýhải quan hoặc tư vấn thuế để được trợ giúp thêm.

Q5

Q6
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Tôi đã sử dụng dịch vụ thuế GTGT nhập khẩu trả trước để

hoàn thiện đơn hàng cho người mua ở Anh. Thay đổi này

ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

Sau khi quy tắc mới về thuế GTGT này cóhiệu lực, giániêm

yết của sản phẩm sẽ thay đổi như thế nào?

Làm thế nào để điều chỉnh giániêm yết của sản phẩm?

Vui lòng tiếp tục cung cấp giániêm yết đã bao gồm tất cả các loại thuế áp dụng (bao gồm thuế GTGT) cho

trang chủ cửa hàng của Amazon Châu Âu. Nếu sản phẩm của bạn trước đây được hưởng miễn thuế

GTGT khi kinh doanh hàng hóa không quá £15, thìgiá sản phẩm trước đó có thể không bao gồm thuế

GTGT.

Vui lòng đăng nhập Quản lýhàng lưu kho. Bạn có thể đặt giániêm yết bằng cách cập nhật "Giá" vànhấp

vào "Lưu". Hoặc nhấp vào "Chỉnh sửa" trong Quản lýhàng lưu kho, rồi cập nhật "Giásản phẩm của bạn"

trong tab "Báo giá". Vui lòng nhấp vào "Lưu vàhoàn thành" để hoàn tất việc thay đổi.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, miễn là kiện hàng được giao từ địa chỉ không thuộc nước Anh cho người

mua ở quốc gia này và giá trị kiện hàng không vượt quá £ 135, Amazon sẽ tính và thu hộ thuế GTGT

tương ứng vànộp trực tiếp khoản tiền thuế GTGT này cho cơ quan thuế của Anh.

Bạn không được sử dụng dịch vụ thuế GTGT nhập khẩu trả trước cho loại kiện hàng này, nếu không, thuế

GTGT sẽ phải nộp hai lần, bao gồm cả dịch vụ vận chuyển Channel Island do Jersey Post và Guernsey

Post cung cấp.

Q7

Q8

Q9
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Quy định pháp luật về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –

Giới thiệu quy định pháp luật về thuế GTGT ở các nước Châu Âu

Nếu người mua trả lại đơn đặt hàng bao gồm thuế GTGT

thương mại điện tử của Anh thìphải làm thế nào?

Nếu đơn hàng do Amazon thu, nộp hộ thuế được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ, Amazon sẽ bồi thường

thuế GTGT trong số tiền hoàn lại cho người mua .

Bạn chỉ cần hoàn lại cho người mua số tiền không bao gồm thuế GTGT và thực hiện theo quy trình trả

hàng bình thường trên trang Quản lýhàng đổi trả.

Khi xác nhận đơn hàng trên Seller Central, bạn có thể ghi rõ"MarketplaceFacilitator" trên trang chi tiết đơn

hàng trước khi gửi hàng, điều này chứng tỏ rằng đơn hàng tuân thủ các quy định về thuế GTGT thương

mại điện tử của Anh. Đối với các đơn hàng tuân thủ các quy định về thuế GTGT thương mại điện tử của

Anh vàđược ghi rõlà"MarketplaceFacilitor", Amazon sẽ trực tiếp chi trả khoản hoàn thuế GTGT.

Q10

Làm thế nào để áp dụng các quy tắc thuế GTGT này dùng

cho người mua ở Bắc Ireland?

Các quy tắc thuế GTGT mới của Anh không áp dụng cho các sản phẩm được giao đến người mua ở Bắc

Ireland như sau:

• Sản phẩm (bất kể giá trị bao nhiêu) được hoàn thiện đơn hàng từ kho ở nội địa EU;

• Sản phẩm (bất kể giá trị bao nhiêu) được hoàn thiện đơn hàng từ kho hàng ở nội địa Bắc

Ireland, nhưng bạn với tư cách làđối tác bán hàng của Amazon không đăng kýdoanh nghiệp ở

Anh.

Trong trường hợp xảy ra bất kỳ một tình huống nào nêu trên, bạn vẫn có trách nhiệm nộp toàn bộ thuế

GTGT cần nộp cho cơ quan thuế cóliên quan.

Q11
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Quy định pháp luật về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –

Giới thiệu quy định pháp luật về thuế GTGT ở các nước Châu Âu

2.4.2 Các vấn đề thường gặp khác
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Mã số đăng ký thuế GTGT của EU: mã số đăng ký thuế GTGT đã được xác thực và liệt kê trong VIES.

Trước mãsố đăng kýthuế GTGT của EU có tiền tố quốc gia/khu vực nơi cấp cho mãsố thuế này (vídụ:

CNTT làÝ vàES làTây Ban Nha).

Mã số đăng ký thuế GTGT địa phương: mã số đăng ký thuế GTGT địa phương không có tiền tố quốc

gia/khu vực, về nguyên tắc chỉ được sử dụng cho các giao dịch nội địa tại quốc gia/khu vực nơi cấp mãsố

thuế này (vídụ: mua hàng từ các nhàcung cấp trong nước).

Sự khác biệt giữa mã số đăng ký thuế GTGT của EU và mã số

thuế GTGT địa phương làgì?

Q1

Nếu bạn tải lên mãsố thuế GTGT, nhưng Amazon từ chối mãsố đó, cónghĩa làHệ thống trao đổi thông

tin thuế GTGT của EU (VIES) cho rằng mãsố đăng kýthuế GTGT màbạn đã tải lên làkhông hợp lệ. Vui

lòng kiểm tra mãsố thuế của mình hoặc liên hệ với cố vấn về thuế để được trợ giúp.

Tôi đã tải lên mã số thuế GTGT của mình, nhưng đã bị từ

chối thìphải làm sao?

Q2

Không thể, bởi vìgửi hàng chặng đầu có nghĩa là đã kích hoạt nghĩa vụ thuế GTGT tương ứng, và để

đăng kýmãsố thuế GTGT phải cần một khoảng thời gian nhất định, vìvậy tài khoản của bạn có thể bị hạn

chế tạm thời. Do đó, Amazon khuyên bạn nên hoàn thành các yêu cầu tuân thủ quy định về thuế trước, rồi

tiến hành vận chuyển hàng hóa.

Tôi có thể gửi hàng FBA chặng đầu trước, rồi tải lên mã số

thuế GTGT sau cóđược không?

Q3
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Quy định pháp luật về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –

Giới thiệu quy định pháp luật về thuế GTGT ở các nước Châu Âu

Khi bạn kinh doanh ở bất kỳ Amazon Marketplace nào, đều có thể xảy ra nhiều hoạt động yêu cầu nghĩa

vụ đăng kýthuế GTGT ở Áo. Người bán trên Amazon cần hoàn thành nghĩa vụ thuế GTGT của quốc gia

này phải tải mãsố đăng kýthuế GTGT của Áo lên Seller Central.

Trên Amazon (amazon.at) không có Marketplace của Áo, tại

sao tôi cần tải lên số đăng kýthuế GTGT tại Áo của mình?

Q4

Bất kể bạn kinh doanh tại quốc gia/khu vực nào của Châu Âu, việc lưu trữ hàng lưu kho ở Ba Lan và/hoặc

Cộng hòa Séc sẽ phải cónghĩa vụ đăng kýthuế GTGT tại các quốc gia này.

Vídụ: nếu bạn làthành viên của chương trình hoàn thiện đơn hàng Pan - EU vàbạn lưu trữ hàng lưu kho

ở Ba Lan, thìhàng lưu kho có thể được chuyển đến người mua ở Đức. Nếu bạn đáp ứng được các yêu

cầu bằng cách nộp thuế GTGT ở Đức. Điều này có thể cónghĩa làở Ba Lan, bạn chỉ cónghĩa vụ kêkhai

chứ không cần phải trả thêm tiền thuế GTGT.

Lưu ý: Thông tin này không tạo thành bất kỳ đề xuất pháp lýhoặc thuế vụ nào, nếu bạn còn câu hỏi nào,

đề xuất nên liên hệ với cố vấn luật sư hoặc thuế của mình.

Hàng lưu kho của tôi ở Ba Lan và/hoặc Cộng hòa Séc là để

hoàn thiện đơn hàng cho người mua ở các quốc gia Châu

Âu khác (vídụ như Đức) - Vìsao tôi phải tải lên mãsố đăng

kýthuế GTGT của Ba Lan và/hoặc Cộng hòa Séc?

Q6

Bạn có thể tải xuống báo cáo giao dịch thuế GTGT của Amazon trên Seller Central, bao gồm thông tin về

tất cả sản phẩm của bạn. Vui lòng xem: "Báo cáo > Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon > Báo cáo giao dịch

thuế GTGT của Amazon".

Làm cách nào để xem các sản phẩm tôi cung cấp cho người

mua ở Ba Lan hoặc Cộng hòa Séc trên Amazon?

Q5
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Quy định pháp luật về thuế GTGT ở Châu Âu và giải pháp về thuế

• Giới thiệu về thuế GTGT

• 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”

https://sellercentral.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral-japan.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_JP&languageSwitched=1
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Phản hồi sau khi học

Nếu bạn cảm thấy nội dung liên quan là hữu ích, vui lòng đánh dấu “          " ở góc dưới bên phải của trang để 

cung cấp phản hồi cho chúng tôi, xin chân thành cảm ơn!


