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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 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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4. Giải pháp về thuế GTGT

Qua chương này, bạn sẽ hiểu được định nghĩa về dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon và cách sử dụng
dịch vụ tích hợp thuế GTGT này, giúp bạn dễ dàng giải quyết vấn đề khó khăn trong việc kê khai dịch vụ tích
hợp thuế GTGT của Amazon.
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Tài liệu này bao gồm 5 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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4.1 Dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon làgì?
4.1.1 Dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon làgì?
Dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon làmột giải pháp tuân thủ quy định về thuế GTGT do Amazon cung cấp,
qua dịch vụ này bạn cóthể đăng kýmãsố thuế ngoại tuyến với sự hỗ trợ của đại lýthuế, cũng như cóthể kêkhai
thuế GTGT trực tuyến trên Seller Central. Dễ dàng thực hiện các thay đổi về thuế trong Liên minh Châu Âu, đăng
kýmãsố thuế + kêkhai + dịch vụ nộp thuế một điểm đến.
Dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon hỗ trợ đăng kývà kê khai thuế GTGT nhiều nhất tại 7 quốc gia ở Liên
minh Châu Âu vàAnh, bao gồm Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan vàCộng hòa Séc.
• Nếu bạn đã có quyền hạn Seller Central, nhấp vào đây, trực tiếp truy cập trang liên quan để đăng ký
dịch vụ;
• Nếu bạn chưa cóquyền hạn Seller Central, vui lòng nhấp vào đây, để biết thêm thông tin.
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4.1.2 Lợi thế vàchi phícủa dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon
• Tùy ýlựa chọn 7 quốc gia Châu Âu, theo dõi điều chỉnh linh hoạt:

• Hỗ trợ đăng ký& kêkhai thuế GTGT tại Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và
Cộng hòa Séc;

• Người bán có thể chọn số lượng quốc gia bất kỳ trong số 1-7 quốc gia; Tự do
chuyển vào, tự do hủy bỏ.

• Tự lựa chọn đại lýthuế, CSKH bằng tiếng Việt mọi lúc:

• Chủ động lựa chọn đại lýthuế, liên lạc bằng Tiếng Việt không cótrở ngại, tròchuyện
1 với 1 cùng CSKH mọi lúc (chỉ áp dụng với khách hàng mở theo dõi);
• Amazon cung cấp một số đại lý hợp tác, để hỗ trợ đăng ký và kê khai thuế GTGT,
người bán cóthể tự chọn đại lýthuế phùhợp.

• Kêkhai một điểm đến thông minh, dễ dàng ứng phó với thay đổi thuế quan của Châu Âu:

• Kê khai trực tuyến trên Seller Central, Kê khai trực tuyến trên Seller Central, khai
báo thống nhất hàng tuần ở nhiều quốc gia, tạm biệt quy trình ngoại tuyến rườm rà;

• Dễ dàng thực hiện các thay đổi về thuế trong Liên minh Châu Âu, đăng ký mã số
thuế + kêkhai + dịch vụ nộp thuế một điểm đến

• Doanh số bán hàng từ các kênh ngoài Amazon cũng cóthể kêkhai miễn phí.
• Giá cả tốt, chọn bất cứ đại lý thuế nào mức giá đều tương đương, mà còn thấp hơn giá bình
quân trên thị trường:
• Đăng kýmãsố thuế GTGT: 50 Euro/quốc gia; Đăng kýngay bây giờ sẽ nhận vô vàn
ưu đãi, nhấp vào để tìm hiểu thông tin ưu đãi.
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4.2 Cách sử dụng Dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon?
Qua nội dung học tập ở trên, có phải bạn đã hiểu khái quát về “Dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon” và
nóng lòng muốn sử dụng dịch vụ này rồi không? Tiếp theo đây, bạn sẽ được giới thiệu cách sử dụng dịch vụ này
thông qua Seller Central (Trung tâm người bán) của Amazon.

• Bước 1: Thêm dịch vụ vào thanh điều hướng của nền tảng Seller Centra của người bán
Đăng kýsử dụng Dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon, bạn có thể thao tác theo "Seller Central >
Báo cáo (Reports) > Quản lýthuế GTGT của bạn (Manage your VAT)".

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Sau khi đăng ký thành công Dịch vụ tích hợp thuế GTGT Amazon, bạn có thể nhấp vào "Báo cáo >
Quản lýthuế GTGT của bạn" trong Seller Central bất kỳ lúc nào để vào trang dành riêng cho dịch vụ.
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• Bước 2: Vào trang chào mừng
Sau khi nhấp vào "Quản lý thuế GTGT của bạn (Manage your VAT)", bạn sẽ thấy trang chào mừng
dành riêng cho Dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon (VAT services on Amazon), tại đây bạn có
thể tìm hiểu thêm về các chức năng và ưu điểm của dịch vụ, sau khi tìm hiểu xong, vui lòng nhấp vào
"Bắt đầu ngay (Start now)", để chuyển sang bước tiếp theo.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

• Bước 3: Xác nhận thông tin doanh nghiệp của bạn
Bạn cần xác nhận một số thông tin liên quan về doanh nghiệp của mình trên trang này, bao gồm loại
hình kinh doanh, tên công ty vàquốc gia/khu vực nơi mở tài khoản của bạn.
• Nếu không cần chỉnh sửa, vui lòng nhấp vào "Xác nhận" để chuyển sang bước tiếp theo;
• Nếu cần chỉnh sửa, vui lòng nhấp vào "Chỉnh sửa" để cập nhật thông tin của bạn.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Bước 4: Chọn quốc gia cần đăng ký/kêkhai thuế GTGT
Quýkhách có thể tự do lựa chọn quốc gia muốn đăng ký/kê khai thuế GTGT thông qua nút “Xóa”, sau
khi chọn xong, vui lòng đọc kỹ “Điều khoản và Điều kiện” và nhấp vào “Đồng ývà Tiếp tục” để chuyển
sang bước tiếp theo.
Nếu bạn đã có mã số thuế GTGT ở một số quốc gia, bạn cũng có thể nhấp vào "Thêm mã số thuế
GTGT hiện có(Existing VAT number)" để thêm mãsố thuế GTGT.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

• Bước 5: Chọn đại lýthuế của bạn (Your tax partner) (Đang tiếp tục cập nhập nhiều đại lýthuế)
Bạn sẽ thấy đại lýthuế được hệ thống chỉ định cho mình, nếu muốn thay đổi, hãy nhấp "Nhấp vào đây"
để có thể xem các đại lý thuế phù hợp khác (Tempus, Taxually, Avask, Avalara, Deloitte, đại lý thuế
mới đợi cập nhập). Bạn vui lòng đọc kỹ "Điều khoản và Điều kiện" một lần nữa, sau đó nhấp vào "Tôi
đồng ý" để hoàn tất bước này

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Bước 6: Cung cấp thông tin liên hệ của bạn
Tiếp theo, bạn sẽ nhập trang bảng câu hỏi, vui lòng cung cấp thông tin liên hệ tại đây, bao gồm số hiệu
người bán, địa chỉ email và số liên hệ. Hãy chắc chắn rằng bạn đã điền địa chỉ email và số điện thoại
hợp lệ, trong 3 ngày làm việc đại lýthuế sẽ liên hệ với bạn.
Sau khi điền thông tin xong, vui lòng nhấp vào "Nút màu vàng" bên dưới để thao tác bước tiếp theo.

Trang mẫu chỉ dùng
tham khảo
Image
to be
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ảnh
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후
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추가

Sau khi gửi bảng câu hỏi, bạn sẽ thấy giao diện hiển thị bên dưới, nhấp vào "Quay lại nền tảng người
bán Seller Central (Return to Seller Central)" để trở về Seller Central.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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Sau khi quay lại Seller Central, bạn có thể thấy quốc gia/khu vực mình đã chọn trong "Báo cáo > Quản
lýthuế GTGT của bạn".
Ghi chú:
• Đối với các quốc gia đang trong quá trình đăng ký mã số thuế, thanh trạng thái sẽ hiển thị
"Đang tiến hành";
• Trên trang này, bạn cóthể tìm thấy thông tin liên hệ của đại lýthuế.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

• Bước 7: Bắt đầu đăng kýthuế GTGT
Đại lý thuế của bạn sẽ liên hệ với bạn, để thông báo cho bạn về các giấy tờ và tài liệu cần thiết khi
đăng kýmãsố thuế GTGT và giúp bạn hoàn tất quá trình đăng kýnày. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào,
vui lòng liên hệ với đại lýthuế của mình.

Tôi đã nhận được mãsố thuế GTGT, tôi phải làm gìbây giờ?

Xin chúc mừng bạn đã có được mã số đăng ký thuế GTGT! Bạn có
thể kê khai thuế GTGT. Nhấp vào đây để xem hướng dẫn kê khai
thuế GTGT vàbắt đầu hành trình này của bạn!
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4.3 Làm thế nào để bắt đầu kê khai trong dịch vụ tích hợp thuế
GTGT của Amazon?
4.3.1 Kêkhai thuế GTGT làgì?
Kê khai thuế GTGT là quá trình chuẩn bị và nộp báo cáo cho cơ quan thuế, để cung cấp cho họ thông tin giao
dịch của bạn trong một khoảng thời gian vàthông báo số tiền thuế GTGT bạn phải nộp.

4.3.2 Hình thức kêkhai thuế GTGT
Thông thường, bạn có thể thông qua Dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon để kê khai ba loại báo cáo thuế
GTGT sau đây:

Kêkhai thuế GTGT
Kê khai thuế GTGT bao gồm các thông tin sau: thuế GTGT thu của
người mua trong kỳ, thuế GTGT đã nộp cho nhà cung cấp trong kỳ,
bán hàng xuyên quốc gia, mua hàng xuyên quốc gia, nhập khẩu và
xuất khẩu. Cơ quan thuế sẽ sử dụng thông tin này để tính thuế GTGT
màbạn phải nộp trong kỳ đó.

Khai báo điều chỉnh kho (ECSL/ECPL)
ECSL/ECPL sẽ giúp khai báo điều chỉnh kho cho hàng hóa của bạn
trong các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu. Nếu điều chỉnh
hàng hóa trong kho đặt tại các quốc gia Liên minh Châu Âu, bạn phải
khai báo các điều chỉnh của mình.

Intrastat
Intrastat là việc khai báo những điều chỉnh kho hoặc giao dịch B2B
của bạn trong các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Nếu giá trị hàng
điều chỉnh kho ECSL/ECPL của bạn, trong một năm dương lịch tích
lũy vượt qua ngưỡng nhất định, hoặc doanh thu B2B vượt qua mốc
nào đó, bạn cần khai báo Intrastat. Giátrị ngưỡng khác nhau tùy thuộc
vào quốc gia khác nhau.
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Ngoài 3 loại báo cáo trên, một số quốc gia có các yêu cầu kê khai đặc biệt khác, vídụ một số quốc gia sẽ yêu
cầu doanh nghiệp đăng kýthuế GTGT phải nộp báo cáo kêkhai bổ sung. Những báo cáo này thường được dùng
để thu thập thêm thông tin thống kêvề các giao dịch kinh doanh.
Lưu ý: Tờ khai thuế GTGT thường được báo cáo theo tháng, quýhoặc năm, tùy thuộc vào quốc gia và loại báo
cáo.
4.3.3 Trước khi sử dụng dịch vụ kêkhai, bạn cần:
• Nếu bạn đã cómãsố thuế GTGT của quốc gia kêkhai, thìcóthể trực tiếp sử dụng dịch vụ kêkhai trực
tuyến;
•

• Nếu bạn chưa có mã số thuế GTGT của quốc gia kê khai, bất kể đã có đại lýkhác hay chưa, sau khi
lấy được mã số thuế, bạn đều có thể chuyển đổi hoặc trực tiếp sử dụng dịch vụ tích hợp thuế GTGT
của Amazon để xin mãsố thuế cũng như sử dụng dịch vụ kêkhai trực tuyến.
Bạn có thể tham khảo hướng dẫn đăng ký, để tìm hiểu quy trình đăng kýhoặc chuyển thuế của dịch vụ tích hợp
thuế GTGT của Amazon.
4.3.4 Hướng dẫn các bước khai báo
• Cài đặt một lần
• Sau khi bạn đã hoàn tất đăng kýthuế GTGT hoặc chuyển thuế qua dịch vụ tích hợp thuế GTGT
của Amazon, vui lòng nhấp vào "Báo cáo dữ liệu (Reports) > Khai báo thuế GTGT (File your
VAT)";

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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• Sau khi xem xét và xác nhận, vui lòng nhấp vào “Hoàn tất cài đặt (Setup finished)” để bắt đầu
quy trình kêkhai.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

• Quy trình kêkhai vàthời gian biểu của dịch vụ tích hợp thuế GTGT Amazon:
Sau đây là5 bước trong quy trình vàgiới thiệu chi tiết tương ứng để kêkhai thuế bằng dịch vụ tích hợp
thuế GTGT của Amazon.
Bướ
c

Quy trình

Thao tác cần thiết

Thời gian bắt
đầu

Thời gian kết
thúc

1

Trước khi kê khai
(Ngày 7 tháng trước ngày 7 tháng này)

Kiểm tra chứng từ thuế sản phẩm
đăng tải

/

Giờ CET
23:59 ngày 7
hàng tháng

2

Kiểm tra báo cáo giao dịch thuế
GTGT của Amazon (không thể tự ý
sửa đổi)

Giờ Trung Âu
10:00 ngày 4
hàng tháng

Giờ CET
23:59 ngày 7
hàng tháng

3

Kiểm tra báo cáo thuế GTGT bổ
sung và thêm các giao dịch của
các kênh ngoài Amazon hoặc khấu
trừ thuế GTGT nhập khẩu (phải tự
xem xét và chỉnh sửa)

Giờ Trung Âu
10:00 ngày 4
hàng tháng

Giờ CET
23:59 ngày 7
hàng tháng

Kiểm tra các tài liệu kê khai

/

Giờ CET
23:59 ngày 7
hàng tháng

Thanh toán (phải tự chuyển khoản
ngoại tuyến)

Ngay sau khi tạo
thông tin thanh
toán

Thời hạn thanh
toán

Kỳ kê khai
(Ngày 4 - 7 hàng tháng)

4

5

Sau khi kê khai
(7 - 11 hàng tháng)

Quy định luật pháp về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
Giải pháp về thuế GTGT
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• Các bước kêkhai dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon:

1

Kiểm tra chứng từ thuế của sản phẩm đăng tải - thông tin được
dùng để lập báo cáo giao dịch thuế GTGT
• Chứng từ thuế của sản phẩm đăng tải làgì?
Chứng từ thuế của sản phẩm là một bản mẫu, trong đó đã được điền trước thông tin cần cung
cấp cho Amazon để đăng tải sản phẩm lên Amazon Marketplace của EU, những thông tin này
cần thiết để hoàn thành việc kêkhai thuế GTGT của bạn. Đặc biệt làchứng từ này còn bao
gồm việc bạn luân chuyển sản phẩm trong EU.
• Chứng từ thuế của sản phẩm đăng tải bao gồm những gì?
Chứng từ thuế của sản phẩm chứa thông tin chi tiết của tất cả các sản phẩm đã được bán ra,
hoàn tiền hoặc trả lại hàng trên Amazon Marketplace ở quốc gia mà bạn đã sử dụng dịch vụ
tích hợp thuế GTGT này trên Amazon Marketplace trong 3 tháng qua.
Thông tin trong chứng từ thuế của sản phẩm đã được dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon
điền trước dựa trên thông tin bạn đã cung cấp trước đó, vìvậy bạn chỉ cần xem thông tin này
và cập nhật nếu cần. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin đã điền trước là chính xác.
Mỗi sản phẩm trong chứng từ này cần điền những thông tin sau:

• ASIN, SKU người bán vàtên sản phẩm;

• Giávốn, giácủa sản phẩm được đăng tải trên Amazon;

• Nơi sản xuất

• Mãhàng hóa dùng để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu;

• Các thông tin cần thiết khác.

Quy định luật pháp về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
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• Tại sao chứng từ thuế của sản phẩm không bao gồm tất cả các sản phẩm của tôi?
Để giúp cho chứng từ thuế sản phẩm của bạn trở nên đơn giản nhất có thể, dịch vụ tích hợp
thuế GTGT của Amazon sẽ chỉ tạo thông tin chi tiết cho tất cả các sản phẩm mà bạn đã bán,
hoàn tiền hoặc trả hàng trên Amazon Marketplace của quốc gia mà bạn đăng ký dịch vụ tích
hợp thuế GTGT của Amazon trong 3 tháng qua. Điều này nhằm đảm bảo rằng bạn chỉ cần xem
lại thông tin sản phẩm cần thiết trong giai đoạn kê khai hiện tại quốc gia cần thực hiện công
việc này.
• Làm thế nào để thay đổi chứng từ thuế của sản phẩm đăng tải?
Bước 1: Đăng nhập vào "Seller Central > Chứng từ thuế của sản phẩm đăng tải" để tải các
chứng từ thuế đã điền sẵn;
Bước 2: Kiểm tra chứng từ thuế sản phẩm, nếu cần thay đổi, vui lòng kịp thời cập nhật thông
tin mới nhất;
Bước 3: Lưu chứng từ thuế sản phẩm thành tập tin “Unicode text file”;
Bước 4: Nhấp vào “Tải lên” để hoàn tất cập nhật chứng từ thuế sản phẩm.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Quy định luật pháp về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
Giải pháp về thuế GTGT
Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

14

2

Tải xuống và xem báo cáo giao dịch thuế GTGT Amazon của bạn

• Báo cáo giao dịch thuế GTGT của Amazon bao gồm những nội dung nào?
Báo cáo giao dịch thuế GTGT của Amazon bao gồm thông tin liên quan đến thuế GTGT về
những giao dịch phát sinh ở các quốc gia/khu vực đã đăng kýdịch vụ này của Amazon. Trong
đó bao gồm thông tin chi tiết như người mua gửi hàng, người mua trả lại hàng, người mua
hoàn tiền, trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon trung chuyển và nhập kho hàng lưu kho
trong mạng lưới tự hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (AFN) và kênh người bán tự hoàn thiện
đơn hàng (MFN).
Bạn sẽ thấy thông tin về các loại giao dịch sau trên các kênh AFN vàMFN:
• Bán hàng: Tất cả các giao dịch từ việc người mua mua hàng của bạn (chỉ khi bạn kích
hoạt dịch vụ tính thuế GTGT VCS, báo cáo giao dịch thuế GTGT của Amazon mới bao
gồm các giao dịch bán hàng này, vui lòng xem chi tiết bên dướ);
• Trả lại hàng: Tất cả các giao dịch phát sinh từ việc người mua trả lại sản phẩm cho
bạn vàvòng luân chuyển sản phẩm;

• Hoàn tiền: Tất cả các giao dịch phát sinh từ việc bạn hoàn tiền cho người mua vàchưa
phát sinh vòng luân chuyển sản phẩm (chỉ khi bạn đã kích hoạt dịch vụ tính thuế GTGT
VCS, báo cáo giao dịch thuế GTGT của Amazon mới bao gồm các giao dịch bán hàng
này, vui lòng xem chi tiết bên dưới);
• Trung chuyển tại Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon: Tất cả việc luân
chuyển hàng lưu kho giữa các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon;
• Nhập kho: Tất cả việc luân chuyển hàng lưu kho nhập vào Trung tâm hoàn thiện đơn
hàng bởi Amazon.

Ghi chú:
•

Nếu người bán hoàn tiền và hàng hóa thực tế được trả về Trung
tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, thìtất cả các giao dịch liên
quan sẽ tự động được báo cáo trong báo cáo giao dịch Amazon
thuế GTGT của bạn. Bạn không cần phải báo cáo riêng những nội
dung này;

•

Các giao dịch được hoàn thiện đơn hàng đa kênh (MCF) không bao
gồm trong báo cáo này, phải được thêm thành giao dịch ngoài kênh
Amazon vào báo cáo thuế GTGT bổ sung của bạn.

Quy định luật pháp về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
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• Nếu tôi không đồng ývới dữ liệu trong báo cáo thìlàm thế nào?
Báo cáo này được hệ thống tạo tự động bằng dữ liệu được cung cấp từ chứng từ thuế sản
phẩm và các giao dịch liên quan khác. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các giao dịch thuế
GTGT của Amazon, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ người bán của Amazon.
Nếu việc bán hàng hoặc hoàn tiền lại trên Amazon của bạn đã xuất hiện trong báo cáo giao
dịch Amazon thuế GTGT của bạn, thìkhông thể thay đổi cách tính thuế GTGT. Điều này là
do Amazon đã cung cấp hóa đơn thuế GTGT cho những lần bán hàng và hoàn tiền này,
thuế GTGT được kêkhai trên chứng từ thuế GTGT của bạn phải khớp với thuế GTGT được
kêkhai trên hóa đơn của bạn.
Tuy nhiên, bạn cóthể cập nhật chứng từ thuế sản phẩm của mình để thay đổi giáthành sản
phẩm và một số thông tin dữ liệu thống kê (như trọng lượng sản phẩm, mã định danh sản
phẩm, v.v.) trong báo cáo giao dịch thuế GTGT của Amazon. Để biết thêm chi tiết, vui lòng
tham khảo Chứng từ thuế của sản phẩm đăng tải.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

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

• Dịch vụ tính thuế GTGT (VCS) làgì? Tôi phải làm thế nào để kích hoạt dịch vụ?
Với sự trợ giúp của Dịch vụ tính thuế GTGT, bạn sẽ có thể hiển thị giá chưa bao gồm thuế
GTGT và hóa đơn thuế GTGT cho người mua muốn xem tại thị trường Amazon Business.
Bằng cách cung cấp thông tin thuế GTGT và cài đặt tùy chọn cấu hình thuế khác cho Amazon,
dịch vụ tính thuế GTGT có thể tính thuế GTGT áp dụng cho tất cả các đơn hàng nhận được
qua Amazon Marketplace của Châu Âu và xuất hóa đơn thuế GTGT điện tử. Bạn cũng có thể
nhận được các báo cáo thuế GTGT chi tiết, để thực hiện các nghĩa vụ kêkhai của mình.
Bạn cóthể kích hoạt Dịch vụ tính thuế GTGT bằng cách xem Trang trợ giúp.

Quy định luật pháp về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
Giải pháp về thuế GTGT
Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

17

3

Tải xuống và xem các báo cáo thuế GTGT bổ sung (bao gồm giao dịch của
kênh ngoài Amazon và thuế GTGT nhập khẩu)
• Báo cáo thuế GTGT bổ sung bao gồm những gì?
Báo cáo thuế GTGT bổ sung chứa thông tin về bán hàng, hoàn tiền, trả lại hàng, tín dụng, vận
chuyển hàng hóa xuyên quốc gia ở EU, mua hàng hoặc nhập khẩu ở kênh ngoài Amazon của
bạn. Nếu bạn chưa kích hoạt Dịch vụ tính thuế GTGT (VCS) của Amazon, thìcũng có thể bao
gồm các giao dịch bán hàng và hoàn tiền trên Amazon mà bạn chưa được tính. Ngoài ra, trong
một số giao dịch, dịch vụ tính thuế GTGT của Amazon có thể không tính thuế GTGT và người
bán cũng cần cung cấp thông tin còn thiếu cho các giao dịch này.
• Làm cách nào để Dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon tính thuế GTGT cần nộp cho
giao dịch phải nộp thuế trong báo cáo thuế GTGT bổ sung?
Báo cáo thuế GTGT bổ sung của bạn đã được điền đầy đủ thông tin chi tiết về các giao dịch
bán hàng và hoàn tiền trên Amazon, vìthông tin thuế GTGT (bao gồm thuế suất thuế GTGT và
mãsố thuế GTGT) của các giao dịch này được tính bằng công cụ tính thuế GTGT trong dịch vụ
tích hợp thuế GTGT của Amazon.
Vui lòng kiểm tra chi tiết của các giao dịch này, để đảm bảo thông tin thuế GTGT là chính xác,
và đúng với các hóa đơn thuế GTGT cũng như phiếu tín dụng mà bạn đã xuất cho các giao
dịch này.
• Nếu tôi sử dụng dịch vụ tính thuế GTGT, tại sao tôi vẫn thấy các giao dịch bán hàng và
hoàn tiền trong báo cáo này?
Nếu bạn sử dụng dịch vụ tính thuế GTGT của Amazon, báo cáo thuế GTGT bổ sung có thể
thiếu một số thông tin nhất định liên quan tới thông tin giao dịch trên Amazon, để đảm bảo tính
chính xác cho việc kêkhai thuế GTGT của bạn.
Bạn nên xem lại chi tiết các giao dịch Amazon này để đảm bảo chúng hoàn toàn chính xác,
đồng thời cũng nên sử dụng báo cáo này để cung cấp chi tiết về tất cả các giao dịch trong kênh
ngoài Amazon, bao gồm bán hàng, hoàn tiền, trả hàng, thanh toán, luân chuyển hàng lưu kho
xuyên quốc gia ở EU vàmua hàng.

Quy định luật pháp về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
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• Làm cách nào để thay đổi nội dung báo cáo này?
Nhấp vào "Báo cáo thuế GTGT bổ sung" để tải xuống báo cáo thuế GTGT bổ sung và cập nhật
báo cáo với thông tin giao dịch của tháng trước. Sau khi hoàn tất, vui lòng nhấp vào "Tải lên"
để tải báo cáo khi hoàn tất cập nhật lên Amazon Seller Central, sau khi chỉnh sửa sai sót hoặc
nhấp vào nút "Loại trừ giao dịch lỗi", Amazon sẽ không báo cáo giao dịch cóchứa lỗi.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Ghi chú:
Không thể chỉnh sửa báo cáo này sau ngày 7 hàng tháng.

Quy định luật pháp về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
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Bạn có thể tham khảo mẫu bảng tính "vídụ" hoặc "example" bên dưới, để điền thuế GTGT
nhập khẩu, sau khi tiến hành bất kỳ chỉnh sửa nào trên bảng tính đều cần phải nhấp vào nút
"Validate Template" để kiểm tra xem định dạng đã chính xác chưa và nhấp vào "Save as
Unicode Text File" để lưu rồi tải lên;

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

• Nếu tôi quên cung cấp dữ liệu trong kỳ báo cáo phải làm sao?
Trong thời gian chuẩn bị kê khai, bạn có thể sửa đổi tờ khai thuế GTGT bằng cách sửa đổi
hoặc thêm các giao dịch vào báo cáo thuế GTGT bổ sung của mình. Khi bạn bỏ lỡ thời hạn mở
cửa sổ kê khai, bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ sửa đổi nào trên tờ khai thuế GTGT của
mình thông qua Dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon.
Nếu bạn quên cung cấp dữ liệu trước thời hạn mở cửa sổ kê khai, vui lòng liên hệ với đội ngũ
hỗ trợ người bán để chọn thao tác tiếp theo.

Quy định luật pháp về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
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4

Kiểm tra hồ sơ kê khai đã được tạo
• Kiểm tra hồ sơ kêkhai như thế nào?
Khi bạn đã xem lại báo cáo giao dịch thuế GTGT và báo cáo thuế GTGT bổ sung của Amazon,
bạn nên nhấp vào "Xem kêkhai" để kiểm tra hồ sơ kêkhai đã được tạo. Trên trang này, bạn có
thể xem tóm tắt tiền thuế GTGT của từng quốc gia và trạng thái và thời hạn của từng hồ sơ kê
khai.
Bạn cũng có thể xem toàn bộ hồ sơ kê khai hoàn chỉnh bằng cách nhấp vào “Tải xuống tất cả
hồ sơ kê khai”. Nhấp vào sẽ tải xuống một tệp nén, trong đó chứa tệp PDF hoặc txt của tất cả
hồ sơ này.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

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

Khi nhấp vào “Chứng từ kê khai trước đây”, bạn có thể xem hồ sơ kê khai trước đó và các
khoản thuế phải nộp trong hồ sơ kêkhai này.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo
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5

Nộp thuế GTGT

• Quy trình vàthời hạn nộp thuế
Sau khi tạo hồ sơ kê khai, bạn có thể xem hướng dẫn thanh toán bằng cách nhấp vào "Xem
hướng dẫn nộp thuế" và đăng nhập vào "Trang dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon" để
xem số thuế GTGT phải nộp tại từng quốc gia/khu vực tương ứng vàthời hạn nộp thuế.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Ghi chú:
•

Đối với toàn bộ số tiền thuế GTGT cần nộp cho Cơ quan thuế,
bạn phải cung cấp đúng mã tham chiếu nộp thuế GTGT trong
quá trình chuyển khoản theo yêu cầu trong hướng dẫn nộp
thuế ;

•

Bạn phải đảm bảo rằng Cơ quan thuế nhận được thuế GTGT
của bạn trước thời hạn.

Quy định luật pháp về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
Giải pháp về thuế GTGT
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Bảng dưới đây liệt kê các thời hạn nộp thuế GTGT ở từng quốc gia. Các thời hạn này có thể
thay đổi hàng tháng, để nộp thuế GTGT bạn phải tuân theo đúng thời hạn này cũng như hướng
dẫn nộp thuế do đại lýthuế chuẩn bị cho bạn, những hướng dẫn này có thể tìm thấy trên trang
Dịch vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon.

Quốc gia

Thời hạn thanh toán

Đức

Ngày 10 của tháng tiếp theo sau khi kết thúc kỳ kê khai thuế GTGT

Anh

Ngày 31 của tháng tiếp theo sau khi kết thúc kỳ kê khai thuế GTGT

Cộng hòa Séc

Ngày 25 của tháng tiếp theo sau khi kết thúc kỳ kê khai thuế GTGT

• Phạt nộp chậm thuế GTGT
Bảng dưới đây liệt kệ chi tiết phạm vi xử phạt của Cơ quan thuế đối với khoản nộp chậm thuế
GTGT. Xử phạt vi phạm pháp luật là những vấn đề pháp lý phức tạp và mang tính chủ quan,
trong một số trường hợp cóthể áp dụng hình phạt cao hơn.

Quốc gia

Nguyên nhân xử phạt

Tiền phạt

Anh

Chậm nộp thuế

Tiền phạt thông thường từ 0% đến 15% số tiền
thuế GTGT;

Đức

Chậm nộp thuế

Tiền phạt thường là 1%-10% tiền thuế GTGT
chưa chi trả trong mỗi cuối tháng;

Cộng hòa Séc

Chậm nộp thuế

Tiền phạt thường là tiền lãi của tiền thuế GTGT
phải nộp.

Lưu ý: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Cơ quan thuế sẽ đánh giá mức xử phạt
dựa trên tình hình cụ thể, thông tin trên trang này không cấu thành ýkiến về thuế, pháp lýhoặc
chuyên môn khác vàkhông được sử dụng cho những mục đích như vậy.

Quy định luật pháp về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
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4.4 Giải pháp về thuế GTGT của các nhà cung cấp dịch vụ khác
Bạn cóthể nhấp vào đây để liên hệ với các nhàcung cấp dịch vụ bên thứ ba khác thông qua mạng lưới nhàcung
cấp dịch vụ Amazon để tìm hiểu thêm thông tin về thuế GTGT và chọn "Quốc gia/khu vực bán hàng" để tìm các
nhàcung cấp dịch vụ bên thứ ba tại địa phương.

Trang mẫu chỉ dùng tham khảo

Quy định luật pháp về Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Châu Âu và giải pháp về thuế –
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4.5 Câu hỏi thường gặp về giải pháp thuế GTGT của Amazon

Lần đầu tôi chỉ chọn một quốc gia, sau này tôi có thể thêm các quốc
gia khác không?

Có, chỉ cần nói với đại lýthuế của bạn để thêm vào. Dịch vụ tích hợp
thuế GTGT của Amazon cung cấp cho người bán một tổ hợp dịch vụ
linh hoạt và có thể thay đổi được. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian
xin đăng ký mã số thuế, đề xuất bạn nên tích chọn tất cả các quốc
gia cần thiết khi đăng kýlần đầu.

Tôi đã đăng kýmãsố thuế của Anh/Đức, tôi vẫn có thể sử dụng dịch
vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon không?

Có, các quốc gia khác ở Châu Âu chưa đăng kýcó thể sử dụng dịch
vụ tích hợp thuế GTGT của Amazon để đăng ký mã số thuế. Các
quốc gia đã có mã số thuế, cũng có thể được chuyển hồ sơ kê khai
sang.

Tôi cócần tự trao đổi trực tiếp với Amazon qua email không?

Đại lý thuế sẽ liên hệ trực tiếp để trao đổi với bạn và hoàn tất quy
trình thủ tục đăng kýmãsố thuế.

Khi nào tôi cóthể bắt đầu kêkhai trực tuyến?

Người bán cần lưu ý hơn về thông báo case và hồ sơ kê khai trên
Seller Central (Seller Central > Báo cáo dữ liệu > Kê khai thuế
GTGT), để kịp thời chuyển sang kêkhai trực tuyến.

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

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:
• 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 muốn tuân thủ quy định về thuế GTGT? Tìm kiếm "Làm thế nào để hoàn thành việc tuân thủ quy định
về thuế GTGT”

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