Luật quản lý thuế 2019⎜Điểm mới của nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều
của Luật quản lý thuế 2019
Tháng 5 năm 2021

n QUY ĐỊNH
Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14
Công văn số 5189/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
n NỘI DUNG
Về quản lý thuế đối với người nộp thuế (NNT) trong thời hạn tạm ngừng hoạt động, kinh doanh (KD) quy
định tại khoản 1, khoản 2 Điều 37 Luật quản lý thuế.

Điểm mới 1

Đối tượng áp dụng: NNT là tổ chức, hộ KD, cá nhân KD thuộc diện đăng ký KD
Nội dung: Thời gian tạm ngừng KD hoặc hoạt động, KD trở lại trước thời hạn thực hiện

theo văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
Cơ quan thuế chỉ nhận văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp gửi đến.
Trước đây: Cơ quan thuế nhận văn bản đăng ký tạm ngừng KD hoặc hoạt động, KD trở lại

trước thời hạn của tất cả NNT quy định tại khoản 2 điều 21 thông tư 95/2016/TT-BTC.

Điểm mới 2

Đối tượng áp dụng: NNT là tổ chức, hộ KD, cá nhân KD không thuộc diện đăng ký KD
Nội dung: Nộp văn bản đăng ký tạm ngừng KD hoặc hoạt động, KD trở lại trước thời hạn

cho cơ quan thuế chậm nhất là 1 ngày làm việc trước khi tạm ngừng hoạt động, KD hoặc
hoạt động, KD trở lại trước thời hạn.
Trước đây: Thời gian là 15 ngày đối với tổ chức và 1 ngày đối với hộ gia đình, nhóm cá

nhân, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1 điều 21 thông tư 95/2016/TT-BTC.
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