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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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Thông qua chương này, bạn sẽ hiểu được lýdo tài khoản bị đóng băng, nguồn lực hỗ trợ để khôi phục tài

khoản và biện pháp cần thiết để duy trìviệc tuân thủ quy định về thuế GTGT của tài khoản, từ đó giúp bạn

tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh đồng thời tuân thủ quy định của Amazon Marketplace của Châu Âu.

3. Làm thế nào để hoàn 

thành yêu cầu tuân thủ 

quy định về thuế GTGT?
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Tài liệu này bao gồm 6 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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3.1 Tài khoản trên Amazon Marketplace của Anh bị đóng băng

3.1.1 Tại sao tài khoản của tôi trên Amazon Marketplace của Anh bị đóng băng?

Amazon đã nhận được thông báo từ Cơ quan thuế của Anh (HMRC), cho biết tài khoản của bạn chưa đáp ứng

các yêu cầu tuân thủ quy định về thuế GTGT của Anh. Do đó, theo yêu cầu các luật được áp dụng, Amazon phải

tạm ngưng quyền bán hàng của bạn trên Amazon Marketplace của Anh. Bạn có thể đăng nhập vào "Seller

Central > Hiệu suất > Thông báo hiệu suất > Account Block" để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về việc bị đóng

băng ở trên Amazon Marketplace tương ứng.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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Để biết thông tin cụ thể về các thông báo của Cơ quan thuế ở Anh, bạn có thể truy cập thông tin trên Thông báo

thuế GTGT của Cơ quan Thuế vàHải quan Anh hay như Trang web tài nguyên của Chính phủ Anh.

3.1.2 Làm thế nào để khôi phục tài khoản của tôi?

Sau khi bạn nắm được thông tin chi tiết về việc tài khoản trên Amazon Marketplace của Anh bị đóng băng, thông

qua Thông báo hiệu suất, bạn có thể liên hệ bằng hòm thư với Cơ quan thuế của Anh theo số tham chiếu vấn đề

(Case reference Number) được cung cấp cho bạn trong thông tin này (phương thức liên hệ của Cơ quan

thuế Anh, vui lòng tham khảo trong Thông báo hiệu suất). Xác nhận yêu cầu của cơ quan thuế và thực hiện các

hành động tương ứng. Khi nhận được thông báo chính thức từ Cơ quan thuế này, cho biết rằng vấn đề của

bạn đã được giải quyết vàđã thu hồi thông báo, Amazon mới cóthể khôi phục tài khoản của bạn.

Nếu bạn cần đại lýthuế đại diện cho mình trao đổi với Cơ quan thuế, bạn có thể nhấp vào đây để liên hệ với nhà

cung cấp trong mạng lưới nhàcung cấp dịch vụ bên thứ ba của Amazon.

Nếu bạn cóthêm câu hỏi về cách khôi phục tài khoản của mình, có thể đăng nhập vào "Seller Central > Trợ giúp

(Help) > Nhật kýcâu hỏi (Your cases and Request Log)> [Quan trọng, vui lòng trả lời] Thông báo tài khoản của

bạn chưa hoàn thành các yêu cầu tuân thủ quy định về thuế GTGT của Anh" để liên hệ với bộ phận hỗ trợ người

bán trên Amazon Global Selling .

[Quan trọng cần trả lời] Tài khoản của bạn nhận được thông 
báo từ Cơ quan thuế của Đức

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=G202163000&
https://www.gov.uk/guidance/vat-overseas-businesses-using-an-online-marketplace-to-sell-goods-in-the-uk#overseas-seller
https://sellercentral.amazon.com/tsba/searchpage/Taxes?sellFrom=CN&sellIn=UK&localeSelection=zh_CN&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=vi_VN&languageSwitched=1
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Ghi chú:

• Sau khi bạn nhận được thông báo từ cơ quan thuế Anh, vui lòng đăng nhập "Seller Central > Hiệu suất

> Thông báo hiệu suất > Account Block" để kiểm tra xem mình cóbị yêu cầu tải lên mãsố thuế GTGT

của Amazon Marketplace của Pháp/Ý/Tây Ban Nha (nếu áp dụng) hay không vàphải dựa theo Thông

báo hiệu suất để tải lên mã số thuế GTGT hợp lệ đúng ngày quy định, nếu quá hạn vẫn chưa tải lên,

Amazon sẽ tạm dừng quyền bán hàng của bạn trên Amazon Marketplace thiếu mãsố thuế GTGT hợp

lệ tương ứng.

• Trong quá trình phối hợp với Cơ quan thuế Anh (HMRC) để tiến hành xét duyệt, có thể sẽ bị yêu cầu

cung cấp các tài liệu liên quan sau :

Tài liệu xét duyệt Ghi chú

Báo cáo dữ liệu bán hàng của 

Amazon

Chi tiết dữ liệu bán hàng trong phạm vi thời gian Cơ quan thuế yêu cầu

(Bao gồm việc bán hàng phát sinh trên Amazon Marketplace Châu Âu 

khác)

Báo cáo giao dịch thuế GTGT của 

Amazon
Báo cáo giao dịch thuế GTGT trong phạm vi thời gian Cơ quan thuế yêu 

cầu

Báo cáo dữ liệu FBA Báo cáo dữ liệu FBA trong phạm vi thời gian Cơ quan thuế yêu cầu

Báo cáo giao dịch thông quan
Báo cáo giao dịch thông quan trong phạm vi thời gian Cơ quan thuế yêu 

cầu

Các nước Châu Âu đã đăng ký Danh sách các quốc gia Châu Âu đã đăng ký mã số thuế GTGT

Mã số thuế GTGT đã đăng ký Mỗi mã số thuế GTGT tương ứng với một quốc gia Châu Âu đã đăng ký

Chứng từ danh mục hàng hóa đã 

mua

Bất kỳ chứng từ nào có thể dùng làm chứng từ khấu trừ thuế GTGT 

nhập khẩu, chẳng hạn như bản phô tô C79, nếu bạn không cung cấp 

được bản phô tô C79 và đang sử dụng thuế suất thấp để kê khai, thì 

bạn cần cung cấp bản phô tô C88 và bất kỳ bảng kê chi tiết vận chuyển 

hàng hóa hoặc hóa đơn mua hàng nào
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Bạn có thể tải xuống một số báo cáo dữ liệu thông qua Amazon Seller Central:

• Báo cáo dữ liệu bán hàng của Amazon:

• Bước 1: Đăng nhập vào "Seller Central > Báo cáo > Thanh toán";

• Bước 2: Nhấp vào "Báo cáo phạm vi theo ngày > Tạo báo cáo";

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Bước 3: Chọn "Tổng hợp > Tạo báo cáo phạm vi ngày > Xác nhận" để tạo báo cáo;

• Bước 4: Nhấp vào "Tải về" để nhận báo cáo số liệu.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Báo cáo giao dịch thuế GTGT của Amazon:

• Bước 1: Đăng nhập vào "Seller Central > Báo cáo dữ liệu > Huấn luyện bán hàng Amazon";

• Bước 2: Nhấp vào "Báo cáo giao dịch thuế GTGT Amazon trong Tax ở thanh bên trái > Tải 

xuống > Chọn tháng tương ứng > Yêu cầu tải xuống .csv" để xuất báo cáo dữ liệu bạn cần.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Báo cáo dữ liệu FBA:

• Bước 1: Đăng nhập vào "Seller Central > Báo cáo > Huấn luyện bán hàng Amazon";

• Bước 2: Nhấp vào "Các lôhàng do Amazon hoàn thiện trong Doanh số bán hàng ở thanh bên

trái > Tải xuống > Chọn ngày sự kiện tương ứng > Yêu cầu tải xuống .csv" để xuất báo cáo dữ

liệu bạn cần.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Báo cáo dữ liệu giao dịch thông quan:

• Bước 1: Đăng nhập vào "Seller Central > Báo cáo > Thanh toán";

• Bước 2: Nhấp vào "Báo cáo phạm vi theo ngày > Tạo báo cáo" trong thanh điều hướng;

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Bước 4: Nhấp vào "Xác nhận > Tải về" để tạo vànhận báo cáo dữ liệu.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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3.2 Tài khoản trên Amazon Marketplace của Đức bị đóng băng

3.2.1 Tại sao tài khoản của tôi trên Amazon Marketplace của Đức bị đóng băng?

Amazon đã nhận được thông báo từ cơ quan thuế Đức, cho biết tài khoản của bạn chưa đáp ứng các yêu cầu

tuân thủ quy định về thuế GTGT của Đức. Do đó, theo yêu cầu các luật được áp dụng, Amazon phải tạm ngưng

quyền bán hàng của bạn trên Amazon Marketplace của Đức. Bạn có thể đăng nhập vào "Seller Central > Hiệu

suất > Thông báo hiệu suất > Account Block" để tìm hiểu thêm về thông tin chi tiết về việc bị đóng băng trên

Amazon Marketplace tương ứng.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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3.2.2 Làm thế nào để khôi phục tài khoản của tôi?

Sau khi bạn nắm được chi tiết về việc tài khoản trên Amazon Marketplace của Đức bị đóng băng, thông qua

Thông báo hiệu suất, bạn có thể liên hệ bằng hòm thư với Cơ quan thuế của Đức theo số tham chiếu vấn đề

(Case Reference Number) được cung cấp cho bạn trong thông tin này (phương thức liên hệ của cơ quan thuế

Đức vui lòng tham khảo trong Thông báo hiệu suất). Xác nhận yêu cầu của Cơ quan thuế và thực hiện các hành

động tương ứng. Khi nhận giấy từ thu hồi thông báo từ cơ quan thuế Đức, cho biết rằng vấn đề của bạn đã được

giải quyết vàthu hồi, Amazon mới cóthể khôi phục tài khoản của bạn.

Nếu bạn cần đại lýthuế đại diện bạn trao đổi với Cơ quan thuế, bạn có thể nhấp vào đây để liên hệ với đại lýthuế

trong mạng lưới nhàcung cấp dịch vụ bên thứ ba của Amazon.

Nếu bạn cóthêm câu hỏi về cách khôi phục tài khoản của mình, bạn cóthể đăng nhập và trả lời thông báo "Seller

Central > Hỗ trợ > Nhật kýhoạt động > [Quan trọng, vui lòng trả lời], khi thông báo tài khoản của bạn chưa đáp

ứng các yêu cầu tuân thủ quy định về thuế GTGT của Đức", để liên hệ Bộ phận tuân thủ quy định của người bán

trên Amazon Global Selling.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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Ghi chú:

Sau khi bạn nhận được thông báo từ cơ quan thuế của Đức, vui lòng đăng

nhập "Seller Central > Hiệu suất > Thông báo hiệu suất > Account Block"

để kiểm tra xem bạn có bị yêu cầu tải lên mã số thuế GTGT của Amazon

Marketplace của Pháp/Ý/Tây Ban Nha (nếu áp dụng) hay không, bạn phải

dựa theo Thông báo hiệu suất để tải lên mã số thuế GTGT hợp lệ đúng

ngày quy định, nếu quá hạn vẫn chưa tải lên, Amazon sẽ tạm dừng quyền

bán hàng của bạn trên Amazon Marketplace thiếu mãsố thuế GTGT hợp lệ

tương ứng.

[Quan trọng cần trả lời] Tài khoản của bạn nhận được thông 

báo từ Cơ quan thuế của Đức

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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3.3 Tài khoản trên Amazon Marketplace của Pháp/Ý/Tây Ban Nha bị 

đóng băng

3.3.1 Tại sao tài khoản trên Amazon Marketplace của Pháp/Ý/Tây Ban Nha của tôi bị đóng băng?

Amazon đã nhận được thông báo từ Cơ quan thuế Anh (HMRC) hoặc Cơ quan thuế Đức, cho biết tài khoản của

bạn chưa đáp ứng các yêu cầu tuân thủ quy định về thuế GTGT của những quốc gia này, sau khi xem xét thêm

Amazon Marketplace ở Pháp/Ý/Tây Ban Nha (nếu áp dụng) của bạn, nhận thấy bạn thiếu mãsố thuế GTGT hợp

lệ trong Seller Central của các Amazon Marketplace tương ứng và chưa tải lên trước ngày hết hạn, do đó, để

tăng cường việc tuân thủ quy định về thuế GTGT của người bán trên các Amazon Marketplace của Pháp/Ý/Tây

Ban Nha, Amazon đã tạm ngưng quyền bán hàng của bạn trên các Marketplace tương ứng.

3.3.2 Làm thế nào để khôi phục tài khoản của tôi?

Bạn cần nhanh chóng hoàn tất đăng kýthuế GTGT trên các Amazon Marketplace của Pháp/Ý/Tây Ban Nha (nếu

áp dụng), sau khi bạn tải lên mã số thuế GTGT hợp lệ lên Seller Central trong Amazon Market tương ứng,

Amazon sẽ nhanh chóng khôi phục quyền bán hàng của bạn trên các Marketplace này.

• Làm cách nào để thêm mãsố thuế GTGT trong Seller Central?

• Bước 1: Đăng nhập vào "Seller Central > Cài đặt > Thông tin tài khoản > Thông tin thuế";

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Bước 2: Nhấp vào "Thông tin thiết lập công ty > Thêm thông tin đăng kýthuế GTGT/GST".

• Hỗ trợ giúp đỡ

Dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon:
Nếu bạn cần đăng kývàkê khai thuế GTGT tại Châu Âu, Amazon cung cấp dịch

vụ tích hợp thuế GTGT Amazon để giúp bạn giải quyết nhu cầu thuế GTGT của

mình: dịch vụ này hỗ trợ đăng kýmãsố thuế GTGT tại 7 quốc gia Châu Âu (Anh,

Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, vàCộng hòa Séc), vàSeller Central tự động

kê khai thuế GTGT. Sau khi đăng ký, bạn có thể tự do lựa chọn đại lý thuế hợp

tác với Amazon để cung cấp dịch vụ cho bạn. Dịch vụ này cho phép bạn xử lý

thuế GTGT ở châu Âu dễ dàng vàhiệu quả hơn, đồng thời giúp bạn tăng tốc hoạt

động kinh doanh trên Amazon Marketplace của Châu Âu. Nhấp vào liên kết để tìm

hiểu thêm.

Liên hệ với Amazon:
Nếu bạn cóthêm câu hỏi về việc khôi phục tài khoản ở Amazon Marketplace của

Pháp/Ý/Tây Ban Nha, vui lòng đăng nhập và trả lời "Seller Central > Trợ giúp >

Nhật kýcâu hỏi > [Quan trọng, vui lòng trả lời] Tư, tài khoản của bạn chưa đáp

ứng các yêu cầu tuân thủ quy định về thuế GTGT của Anh/Đức" để liên hệ với Bộ

phận tuân thủ quy định của người bán trên Amazon Global Selling.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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3.4 Làm thế nào để duy trì trạng thái tuân thủ quy định về thuế GTGT 

của tài khoản?

01

Tất cả người bán trên Amazon Marketplace phải đáp ứng các yêu cầu tuân thủ theo quy định

của pháp luật. Mỗi quốc gia/khu vực Châu Âu cócác yêu cầu về đăng kýthuế GTGT khác nhau,

bạn cần phải kịp thời tải mãsố thuế GTGT hợp lệ lên Amazon Marketplace nơi phát sinh nghĩa

vụ thuế GTGT và đảm bảo rằng mã số thuế GTGT này đúng theo tên công ty đăng ký trên

Amazon Marketplace. Đồng thời, hãy ghi nhớ số tài khoản và mật khẩu đã đăng kýtrên trang

web HMRC của cơ quan thuế Anh (nếu áp dụng), để đảm bảo sau này bạn có thể tự quản lývà

xem hồ sơ thuế liên quan một cách kịp thời.

Kịp thời tải lên mã số thuế GTGT hợp lệ

1. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Xin lưu ý, thông tin do Amazon cung cấp chỉ được sử dụng như một nguồn thông tin. Nếu bạn chọn nhàcung

cấp dịch vụ thuế nêu trên, bạn có thể trực tiếp kýhợp đồng với nhàcung cấp dịch vụ, vàhọ sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ theo yêu cầu của

bạn. Amazon sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nhàcung cấp dịch vụ nào hoặc các dịch vụ của họ.

02

Sau khi nhận được mã số thuế GTGT, bạn cần đôn đốc nhà cung cấp dịch vụ thuế khai thuế

GTGT định kỳ (hàng tháng hoặc hàng quý, tùy thuộc vào quốc gia/khu vực áp dụng) vànộp đầy

đủ giá trị ròng số tiền thuế phải nộp. Nếu quángày hết hạn của cơ quan thuế quy định, cơ quan

thuế sẽ ghi nhận hành vi vi phạm của bạn, dẫn đến phát sinh các khoản phínộp chậm, tiền phạt,

lãi suất, thậm chíkhiến cơ quan thuế để ývàgây rủi ro kiểm toán.

Kê khai kịp thời và nộp đầy đủ thuế GTGT (bao gồm cả việc bán hàng của bạn trên các 

nền tảng của kênh ngoài Amazon)

03

Bạn có thể thuêcác đại lýthuế uy tín, bao gồm cả các đại lýthuế trong mạng lưới nhàcung cấp

dịch vụ bên thứ ba của Amazon để được hưởng dịch vụ đăng kývàkêkhai thuế GTGT. Để biết

thông tin liên hệ của các nhàcung cấp dịch vụ liên quan, vui lòng nhấp vào đây để xem
1

.

Hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy trong mạng lưới dịch vụ bên thứ ba 

của Amazon

https://m.media-amazon.com/images/G/01/lnjn/Tax_Advisor_Contact_Info.png
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05

Cơ quan thuế có thể gửi thông báo cho bạn hoặc cho nhàcung cấp dịch vụ thuế của bạn dưới

dạng email hoặc thư tín, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc yêu cầu bạn cung cấp các tài

liệu tương ứng, kêkhai thuế đúng hạn, nộp hoặc nộp bổ sung thuế đúng hạn, v.v..., bạn hãy chú

ýtheo dõi vàphản hồi đúng thời hạn các thông báo của Cơ quan thuế. Nếu thông báo đó không

được phản hồi kịp thời hoặc vấn đề thông báo không được giải quyết kịp thời, Cơ quan thuế có

thể yêu cầu Amazon thực hiện các biện pháp hạn chế nhất định đối với tài khoản của bạn theo

Amazon Marketplace tương ứng.

Theo dõi và phản hồi kịp thời các thông báo do cơ quan thuế hoặc nhà cung cấp dịch 

vụ thuế gửi cho bạn

06

Nếu bạn cần thay đổi nhàcung cấp dịch vụ thuế của mình, vui lòng đảm bảo rằng quy trình thay

đổi nhàcung cấp dịch vụ thuế làchính xác vàđầy đủ. Trước khi nhàcung cấp dịch vụ mới chính

thức tiếp quản các vấn đề liên quan đến thuế của bạn, vui lòng duy trìviệc hoàn thành kê khai

thuế đúng hạn theo nhà cung cấp dịch vụ ban đầu. Vìnhà cung cấp dịch vụ sau thay đổi cần

nhà cung cấp dịch vụ ban đầu hỗ trợ hồ sơ hoặc thực hiện ủy quyền tương ứng, Amazon

khuyến nghị bạn tiếp tục tích cực duy trìliên lạc với nhàcung cấp dịch vụ ban đầu cho đến khi

quátrình thay đổi hoàn tất.

Đảm bảo hoàn thành chính xác quy trình thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thuế của bạn

04

Vui lòng lưu giữ chứng từ thông quan mua hàng và nhập khẩu thông quan ở nội địa Châu Âu,

như C88 (chứng từ kêkhai thuế GTGT nhập khẩu), khi nhận được chứng từ này, vui lòng kiểm

tra số EORI tên công ty vàtên đăng kýcông ty của bạn hiển thị trên chứng từ vàtrên mãsố thuế

GTGT cónhất quán không, nếu cósự khác biệt, vui lòng nhanh chóng chỉnh sửa. Đồng thời, khi

nhập khẩu thông quan hàng hóa, vui lòng sử dụng mã số EORI của tên công ty đã đăng kýđể

thông quan vàmãsố thuế GTGT để kêkhai thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Lưu giữ danh sách bán hàng/mua hàng và chứng từ thông quan ở nội địa Châu Âu
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3.5 Câu hỏi thường gặp

Nếu tôi thay đổi mô hình hoạt động kinh doanh của mình, không sử dụng

dịch vụ FBA hoặc Pan - EU nữa, và di dời hàng lưu kho ra khỏi Amazon

Marketplace bị đóng băng, tôi có cần cung cấp mã số thuế GTGT nữa

không?

Có, việc không sử dụng dịch vụ FBA hoặc Pan - EU nữa sẽ không miễn

trừ cho bạn nghĩa vụ thuế GTGT phát sinh khi lưu trữ hàng lưu kho trước

đây. Bạn phải cung cấp mã số thuế GTGT cho Amazon Marketplace bị

đóng băng, mới có thể tiếp tục bán hàng.

Tôi đã đăng kýthuế GTGT ở một quốc gia/khu vực Châu Âu, tôi có thể sử

dụng cùng một mãsố thuế GTGT trong tài khoản Amazon của mình ở các

quốc gia/khu vực Châu Âu khác không?

Yêu cầu đăng ký thuế GTGT ở các quốc gia/khu vực Châu Âu là khác

nhau, bạn không thể sử dụng cùng một mã số thuế GTGT ở nhiều quốc

gia/khu vực khác nhau. Vídụ: cómãsố thuế GTGT ở Anh vẫn không đáp

ứng các yêu cầu về mãsố thuế GTGT của Đức.

Tôi đang xin đăng kýmãsố thuế GTGT ở một quốc gia/khu vực nhất định,

có thể cung cấp cho Amazon giấy xác nhận về việc đang đăng ký, để

Amazon có thể khôi phục quyền bán hàng của Amazon Marketplace

không?

Không, căn cứ vào nguyên nhân tài khoản bị đóng băng, Amazon chỉ có

thể khôi phục tài khoản của bạn sau khi bạn tải mã số thuế GTGT hợp lệ

lên Seller Central và đã xác nhận hoặc Amazon nhận được thông báo thu

hồi từ cơ quan thuế cóliên quan.
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Tôi đã tải lên mã số thuế GTGT của Anh trong Seller Central, tại sao tài

khoản vẫn bị đóng băng?

Khuyến nghị bạn nên kiểm tra Thông báo hiệu suất để xác định lýdo tại

sao tài khoản của bạn bị đóng băng và thực hiện các biện pháp tương

ứng. Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn bị đóng băng do thông báo từ Cơ quan

thuế, vui lòng liên hệ với Cơ quan thuế tương ứng để xác nhận, Amazon

không thể biết lýdo cụ thể khiến bạn không đáp ứng các yêu cầu tuân thủ

quy định về thuế GTGT. Nguyên nhân thường gặp của việc Cơ quan thuế

kiểm tra:

• Chưa đăng kýmãsố thuế GTGT tương ứng;

• Kêkhai thuế GTGT không đúng hạn;

• Không nộp thuế đầy đủ, đúng hạn;

• Không kêkhai thường niên;

• Cơ quan thuế thường xuyên kiểm tra tình trạng nộp thuế của

người bán;

• Thường xuyên sửa đổi biên lai kêkhai đã nộp;

• Thông tin ủy quyền do thay đổi nhàcung cấp dịch vụ thuế có

sai sót, dẫn đến mãsố thuế GTGT không cóđại lý, không có

địa chỉ dẫn đến đóng băng thuế.

Việc xem xét tuân thủ quy định của Cơ quan thuế thường mất bao lâu?

Thời gian xem xét của Cơ quan thuế thường phụ thuộc vào tốc độ bạn

nộp, rà soát hồ sơ hay tốc độ nộp thuế GTGT truy thu. Nếu bạn có thể

cung cấp kịp thời các tài liệu liên quan cho cơ quan thuế, thìsẽ giúp Cơ

quan thuế rút ngắn thời gian xem xét hồ sơ của bạn.

Tôi đã nhận được email từ Cơ quan thuế, cho biết tôi đã hoàn thành việc

xem xét tuân thủ quy định của cơ quan thuế, vậy khi nào tài khoản của tôi

được gỡ đóng băng?

Amazon sẽ bắt đầu quátrình gỡ đóng băng tài khoản của bạn sau khi bạn

hoàn thành các vấn đề tuân thủ quy định về thuế GTGT vànhận được thư

thu hồi do cơ quan thuế gửi đến. Lưu ý: Thư thu hồi của Cơ quan thuế

Anh là bản điện tử và thư thu hồi của Cơ quan thuế Đức là bản giấy. Thư

thu hồi bản giấy gửi qua đường bưu điện sẽ mất một khoảng thời gian

nhất định (thường khoảng hai tuần). Nếu bạn nhận được các chứng từ liên

quan màcơ quan thuế đã gửi thư thu hồi cho Amazon, cũng vui lòng phản

hồi kịp thời "Nhật kýcâu hỏi" với tiêu đề trong case "[Quan trọng, vui lòng

trả lời] Tài khoản của bạn chưa hoàn thành yêu cầu tuân thủ quy định về

thuế GTGT của Anh/Đức", Amazon theo dõi quá trình gỡ đóng băng tài

khoản của bạn.
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Nếu tôi tham gia dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon để đăng kývà

kêkhai thuế GTGT thìtôi phải làm gì?

Bạn có thể sử dụng dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon để đăng kýở

các quốc gia sau: Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Cộng hòa

Séc.

Nếu bạn muốn đăng ký, vui lòng nhấp vào đây.

Quy trình thao tác cụ thể như sau:

• Bước 1: Vào nền tảng của người bán, chọn báo cáo dữ liệu

trong thanh điều hướng, nhấp vào "Quản lý thuế GTGT của

bạn";

• Bước 2: Vào trang chào mừng, tìm hiểu về dịch vụ tích hợp

thuế GTGT của Amazon vànhấp vào "Bắt đầu ngay";

• Bước 3: Bạn sẽ thấy đại lý thuế được hệ thống chỉ định cho

mình, nếu muốn thay đổi, hãy nhấp "Nhấp vào đây" để có

thể xem các đại lý thuế được áp dụng khác (Tempus,

Taxually, Avask, Avalara, Deloitte, đại lý thuế mới đợi cập

nhập). Bạn vui lòng đọc kỹ "Điều khoản vàĐiều kiện" một lần

nữa, sau đó nhấp vào "Tôi đồng ý" để hoàn tất bước

này;Bước 4: Vào trang bảng câu hỏi, cung cấp thông tin liên

hệ của bạn, trong vòng ba ngày làm việc đại lý thuế sẽ liên

hệ với bạn;

• Bước 5: Bắt đầu hợp tác với đại lý thuế để đăng ký/chuyển

dịch thuế GTGT;

• Bước 6: Bắt đầu kê khai thuế GTGT của bạn (sau cùng sẽ

chuyển sang phần kêkhai trực tuyến trên Seller Central).

3.6 Liên kết trợ giúp

Bạn cũng cóthể thông qua liên kết bên dưới, để tìm hiểu thêm về thông tin thuế GTGT Châu Âu:

• Trang web tài nguyên thuế GTGT: Nhấp vào đây để xem Câu hỏi thường gặp về thuế GTGT ở Châu

Âu;

• Dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon: Nhấp vào đây để giúp bạn hoàn tất việc đăng kývàkêkhai

thuế GTGT ở 7 quốc gia Châu Âu.

https://sellercentral-europe.amazon.com/sw/vat/registration/step/welcome/ref=xx_manvat_dnav_xx?#/
Https://gs.amazon.cn/vat.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/sw/vat/registration/step/welcome/ref=xx_manvat_dnav_xx?#/
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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

• 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

Học hỏi thêm các nội dung liên quan về thuế GTGT của Amazon:

• Muốn biết ngay định nghĩa về thuế GTGT và cách sử dụng nó? Tìm kiếm “Giới thiệu về thuế GTGT”

• Bạn muốn tìm hiểu ngay các quy định về thuế GTGT? Tìm kiếm "Quy định pháp luật về thuế GTGT”

• Bạn biết bao nhiêu về Dịch vụ tích hợp thuế GTGT trên Amazon? Tìm kiếm "Giải pháp về thuế GTGT”
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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 

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


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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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!
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