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1. THUẾ
1.1 Triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử từ 01/07/2022

Ngày 12/07/2022, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 2455/TCT-DNNCN về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ
điện tử với những nội dung chính như sau:

► Về việc duy trì hoạt động của Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử tại Tổng cục và các Cục Thuế:

Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử tại Tổng cục và các Cục Thuế tiếp tục duy trì và là bộ phận thường trực
tham mưu cho Ban chỉ đạo, Tổ thường trực trong công tác tổ chức chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc và tại
từng Cục Thuế, đảm bảo bám sát thực tiễn, kịp thời hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có khó khăn,
vướng mắc trong thực hiện hóa đơn điện tử để không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp
thuế.

► Về việc sử dụng biên lai điện tử:

Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì từ 01/7/2022 các tổ chức có thể sử dụng biên lai điện tử, tuy nhiên Tổng
cục Thuế đang trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dữ liệu biên lai điện tử và quy trình thực hiện. Do đó, trong thời
gian chưa có hướng dẫn của Tổng cục Thuế thì các tổ chức (bao gồm cả tổ chức UNIT) vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy
đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế hoặc biên lai điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

► Về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử:

Tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử không bắt buộc phải đăng ký, thông báo
phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến CQT, tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện
tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐCP.

Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử, tổ chức (bao gồm cả cơ quan thuế),
doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo hình thức tự phát hành. Từ 01/7/2022, cơ
quan thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do cơ quan thuế đặt in; đối với trường hợp đang
còn tồn chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng.
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► Về quy chế cung cấp thông tin hóa đơn điện tử:

Hiện nay, Hệ thống HĐĐT đã đáp ứng nhu cầu tra cứu HĐĐT trên Cổng điện tử và qua app (tra cứu được đầy đủ nội dung
hóa đơn), về việc chia sẻ cơ sở dữ liệu cho các cơ quan liên quan, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1737/TCT-QLRR ngày
23/5/2022 về việc hướng dẫn Cơ quan thuế các cấp ký kết Quy chế mẫu về trao đổi thông tin hóa đơn điện tử. Tại Quy chế và
công văn đã có hướng dẫn chi tiết Cơ quan thuế các cấp làm việc, trao đổi với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tại
địa phương như cơ quan quản lý thị trường, cơ quan công an hay các cơ quan có hoạt động tố tụng, điều tra để ký kết Quy
chế này. Nội dung trao đổi thông tin sẽ được Cơ quan thuế các cấp ký kết trên cơ sở yêu cầu quản lý nhà nước và thực hiện
thủ tục hành chính cụ thể của từng cơ quan, tổ chức bên ngoài. Đồng thời, để kịp thời đáp ứng yêu cầu về trao đổi thông tin,
Tổng cục Thuế (Ban QLRR và Cục CNTT) đang khẩn trương hoàn thành tài liệu yêu cầu nghiệp vụ để xây dựng ứng dụng
đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin theo Quy chế. Trường hợp Cơ quan thuế các cấp nhận được đề nghị cung cấp thông tin
từ cơ quan quản lý nhà nước khác tại địa phương có đề nghị thì trao đổi với Tổng cục Thuế (Ban QLRR) để hướng dẫn thêm.

1.2 Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế

► Công bố 01 báo cáo định kỳ mới ban hành là báo cáo
tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (Đối với biên lai
điện tử).

► Công bố 04 báo cáo định kỳ thay thế bao gồm:

§ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử thay hóa đơn
giấy;

§ Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí thay
báo cáo đối với biên lai giấy;

§ Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu sản xuất trong nước

thay thế bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan
thuế;

§ Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử thay thế bảng
tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế.

► Công bố 03 báo cáo định kỳ bãi bỏ gồm:

§ Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn;

§ Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in biên lai/cung
cấp giải pháp biên lai điện tử;

§ Bảng kê thanh toán biên lai.
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Ngày 15/7/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1421/QĐ-BTC công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực
thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính như sau:



THUẾ

► Ngày 06/7/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị
quyết 20/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với
xăng, dầu, mỡ nhờn. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 11/7/2022.

§ Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ
ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022 như sau: Xăng (trừ etanol)
giảm còn 1.000 đồng/lít; Nhiên liệu bay giảm còn 1.000 đồng/lít; Dầu
diesel giảm còn 500 đồng/lít; Dầu hỏa vẫn giữ 300 đồng/lít; Dầu
mazut giảm còn 300 đồng/lít; Dầu nhờn giảm còn 300 đồng/lít; Mỡ
nhờn giảm còn 300 đồng/kg.

§ Ngoài ra, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
từ ngày 01/01/2023 thực hiện theo quy định tại Mục I Khoản 1 Điều
1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018.

► Ngày 08/7/2022, Tổng cục Thuế có Công điện 12/CĐ-TCT thực hiện
áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
theo Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ, nhờn
từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thực hiện theo quy định
tại Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15.

Công điện 12/CĐ-TCT ngày 08/7/2022 của Tổng cục Thuế cũng nêu
rõ, kể từ ngày 01/01/2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với
xăng, dầu, mỡ nhờn được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1
Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.
Không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ
nhờn quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số
579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày
31/12/2022.

1.4 Giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
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1.3 Thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài vừa có thu
nhập tại Việt Nam, vừa có thu nhập tại nước ngoài

Ngày 14/07/2022, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn
số 33223/CTHN-TTHT về thuế TNCN đối với người lao động nước
ngoài vừa có thu nhập tại Việt Nam, vừa có thu nhập tại nước ngoài.
Theo đó, trường hợp người sử dụng lao động chi trả tiền thuê nhà thay
cho cá nhân cư trú là người nước ngoài thì thực hiện khấu trừ thuế
TNCN theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-
BTC của Bộ Tài chính. Tiền thuê nhà do người sử dụng lao động trả
thay cho người lao động được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo
số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế
phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo
(nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.



2. LUẬT ĐẤU THẦU

§ Ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2022
đến ngày 15 tháng 9 năm 2022, trừ quy định về lộ trình
áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm
hàng hóa chia thành nhiều phần quy định tại khoản 1
Điều 37.

§ Ngưng hiệu lực quy định về lộ trình áp dụng đấu thầu qua
mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành
nhiều phần quy định tại khoản 1 Điều 37 từ ngày 01 tháng
8 năm 2022 đến ngày 01 tháng 01 năm 2023.
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Ngày 31/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng
tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các điểm mới của Thông tư gồm có:

§ Gói thầu mua sắm hàng hóa về cơ bản không được đưa
ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt. Trường hợp
các dịch vụ liên quan có yếu tố đặc thù, phức tạp cần
thiết phải có nhân sự có trình độ, hiểu biết, nhiều kinh
nghiệm đảm nhận thì có thể đưa ra yêu cầu về huy động
nhân sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc thù,
phức tạp này. Trường hợp yêu cầu huy động nhân sự
chủ chốt, trong tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu phải
nêu rõ lý do để chủ đầu tư xem xét, quyết định.

§ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn về cơ bản không được đưa ra
yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt. Trường hợp dịch
vụ phi tư vấn có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có
nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì có
thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt để
thực hiện các công việc đặc thù, phức tạp này. Trường

hợp yêu cầu huy động nhân sự chủ chốt, trong tờ trình
phê duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ lý do để chủ đầu tư
xem xét, quyết định.

§ Gói thầu xây lắp thì hồ sơ mời thầu không được yêu cầu
về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí mà pháp luật về xây
dựng không có yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh
đó hoặc đối với các vị trí kỹ thuật thông thường, công
nhân kỹ thuật, lao động phổ thông.

§ Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong
hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời
thầu, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ
sung nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu của hồ sơ
mời thầu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng
không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi nhân sự
không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần.

§ Việc Hồ sơ mời thầu yêu cầu giấy phép bán hàng sẽ
không được phép tùy tiện như trước đây. Trường hợp có
yêu cầu giấy phép bán hàng thì tại thời điểm đánh giá Hồ
sơ dự thầu, không được phép loại nhà thầu khi chưa có
giấy phép bán hàng.

§ Việc yêu cầu hàng mẫu trong Hồ sơ mời thầu cũng phải
có lý do và tình người có thẩm quyền xem xét, quyết định
(người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự
án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của
pháp luật. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, người có
thẩm quyền là người đứng đầu cơ quan nhà nước có
thẩm quyền theo quy định của pháp luật).

► Chấm dứt yêu cầu tràn lan giấy phép bán hàng và hàng mẫu trong đấu thầu:

► Một số nội dung không được phép đưa vào Hồ sơ mời thầu năm 2022: được quy định cụ thể theo Phụ lục 09 ban hành
kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT dự kiến có hiệu lực ngày 01/08/2022. Tuy nhiên, ngày 29/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã
ban hành Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT về việc ngưng hiệu lực của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT như sau:

► Bốn quy định mới về nhân sự trong hồ sơ mời thầu năm 2022:



53. BẤT ĐỘNG SẢN
Nghị định 44/2022/NĐ-CP đã sửa đổi quy định về khai thác,
sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản
so với Nghị định 117/2015/NĐ-CP, cụ thể:

► Chỉ còn 03 hình thức khai thác, sử dụng hệ thống thông
tin nhà ở và thị trường bất động sản, bao gồm:

§ Qua Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị
trường bất động sản
(http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn); Cổng thông tin
điện tử của Sở Xây dựng;

§ Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu;

§ Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin
về nhà ở và thị trường bất động sản và bên khai thác, sử
dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo
quy định của pháp luật.

(So với hiện hành thì quy định mới đã bỏ đi 02 hình thức:
Qua mạng internet và qua mạng chuyên dùng)

► Bổ sung quy định về đăng ký, cấp quyền khai thác, sử
dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động
sản:

Cụ thể, việc đăng ký và cấp quyền khai thác, sử dụng

thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
được thực hiện như sau:

§ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai
thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất
động sản gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị được
giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị
trường bất động sản theo các hình thức sau:

o Nộp trực tiếp theo hình thức văn bản cho Bên cung
cấp;

o Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

o Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của
Bên cung cấp;

§ Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi
nhận được yêu cầu, Bên cung cấp xem xét cấp quyền
truy cập quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về
nhà ở và thị trường bất động sản hợp lệ;

§ Trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng,
Bên cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do.

§ Nghị định 44/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

4. HẢI QUAN
Ngày 15/7/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định
1399/QĐ-TCHQ về Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến
khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Theo đó, Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự
nguyện tuân thủ pháp luật hải quan được thực hiện theo 2
giai đoạn:

§ Giai đoạn 1: Thí điểm thực hiện trong thời gian 2 năm kể
từ khi ban hành;

§ Giai đoạn 2: Triển khai chính thức được thực hiện sau khi
kết thúc giai đoạn thí điểm và tổ chức sơ kết 1 năm/1 lần.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Chương trình, cơ quan hải quan
có thể triển khai các hình thức hoạt động hỗ trợ, đơn cử như:

§ Ký kết Biên bản ghi nhớ với doanh nghiệp đăng ký tham
gia Chương trình để cam kết thực hiện các nội dung hợp
tác, hỗ trợ và nâng cao tuân thủ pháp luật, phòng tránh vi
phạm pháp luật hải quan.

§ Tổ chức các hội nghị, hội thảo, chương trình tập huấn,
đào tạo để doanh nghiệp chủ động nâng cao tuân thủ
pháp luật, phòng tránh các nguy cơ, rủi ro về vi phạm
pháp luật hải quan…

Quyết định 1399/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày 15/7/2022.
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Ngày 25/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2022/NĐ-CP về thành lập,
sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh
nghiệp do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ có hiệu lực từ ngày 1/6/2022.

Trong đó, Nghị định quy định doanh nghiệp khi thành lập phải có mức vốn điều lệ
không thấp hơn 100 tỷ đồng.

Trường hợp kinh doanh những ngành, nghề quy định phải có vốn pháp định thì
ngoài điều kiện trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp khi thành lập không thấp hơn
mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh đó.

Đối với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an
sinh xã hội hoặc hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực, địa bàn cần Nhà nước
đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp thì vốn điều lệ có thể thấp hơn 100 tỷ đồng
nhưng không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh
doanh yêu cầu vốn pháp định.


