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Kính gửi:  

 - Chi cục Thuế khu vực I; 

- Phòng Văn hóa và Thông Tin huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT - chi nhánh huyện Hữu 

Lũng và Phòng giao dịch các ngân hàng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 1473/UBND-KT ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh 

doanh thương mại điện tử. 

Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh đang có xu hướng dịch 

chuyển mạnh mẽ từ hình thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh thương 

mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số (TMĐT). Qua tuyên truyền, hướng dẫn 

về công tác quản lý thuế các cơ sở kinh doanh TMĐT bước đầu đã đạt được kết 

quả nhất định nhưng vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với quy mô hoạt động, 

nhiều cơ sở chưa tự giác chấp hành quy định về kê khai nộp thuế. 

Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, 

góp phần chống thất thu thuế trên địa bàn, Ủy ban nhân huyện yêu cầu các 

phòng, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chi Cục Thuế khu vực I 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ kê khai nộp 

thuế, chính sách thuế và các loại thuế phải nộp trong hoạt động kinh doanh 

TMĐT đến tất cả người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực TMĐT trên các 

phương tiện thông tin đại chúng nhằm đảm bảo người nộp thuế nắm rõ được 

chính sách thuế để tự thực hiện kê khai nộp thuế. 

- Thành lập Tổ chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về tăng 

cường quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT 

theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Phối hợp với các phòng: Văn hóa và Thông Tin, Kinh tế và Hạ Tầng; 

Đội Quản lý thị trường số 4 và các cơ quan liên quan thực hiện thu thuế đối với 

hoạt động kinh doanh TMĐT kịp thời, đầy đủ. 
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- Nghiên cứu, khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế để lọc 

danh sách các đơn vị liên quan kinh doanh TMĐT để gửi văn bản đề nghị cung 

cấp thông tin phục vụ công tác quản lý thu thuế đến các sàn giao dịch TMĐT; 

công ty chuyển phát thu hộ tiền bán hàng và bưu điện (COD); công ty có các 

ứng dụng tiện ích; các đơn vị cung cấp dịch vụ Hosting;… để thu thập thông tin 

người nộp thuế. 

- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt 

động kinh doanh TMĐT; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn yêu cầu 

các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, kê khai, nộp 

thuế; tập trung kiểm tra đối với doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa 

bàn định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng đầu quý sau) cung cấp cho cơ 

quan thuế thông tin về người bán hàng, số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ cung 

cấp được chuyển phát qua các doanh nghiệp này.  

3. Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT - chi nhánh huyện Hữu Lũng và 

Phòng giao dịch các ngân hàng trên địa bàn huyện 

Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng đầu quý sau) cung cấp thông 

tin tài khoản thanh toán của các tổ chức, cá nhân có hoạt động TMĐT gửi Chi 

Cục Thuế khu vực I. Riêng đối với các tổ chức, cá nhân là khách hàng của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài thì thực hiện cung cấp thông tin 

theo danh sách do Chi Cục thuế khu vực I đề nghị; phối hợp rà soát danh sách 

các đơn vị, cá nhân (do Sở Công Thương cung cấp) trả tiền dịch vụ cho các đơn 

vị nước ngoài liên quan đến hoạt động TMĐT. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Phối hợp với Chi Cục Thuế khu vực I phổ biến, tuyên truyền về trách nhiệm, 

nghĩa vụ kê khai nộp thuế, chính sách thuế và các loại thuế phải nộp của các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh TMĐT; công khai danh sách người 

nộp thuế cố tình không chấp hành pháp luật thuế theo đề nghị của cơ quan thuế. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý nâng cao ý thức 

và tự giác kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT. 

- Phối hợp cơ quan Thuế thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu thuế 

đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn 

vướng mắc, các đơn vị, các xã báo cáo UBND huyện (qua Chi Cục Thuế khu 

vực I) để xem xét, giải quyết. 
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Yêu cầu thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:      
- Như trên;   

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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