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1. TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

1.1 Về mục đích phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Theo quy định cũ (tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP), mục đích phát hành trái phiếu bao gồm: để thực hiện các chương trình, dự
án đầu tư; tăng quy mô vốn hoạt động; cơ cấu lại nguồn vốn của chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo
quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi thành: mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ
cấu lại nợ của chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Theo đó,
doanh nghiệp phải nêu cụ thể mục đích phát hành tại phương án phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua
trái phiếu. Việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phải đảm bảo đúng mục đích theo phương án
phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư.
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Những điểm mới của Nghị định 65/2022 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ:

1.2. Về nguyên tắc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Nghị định 65/2022/NĐ-CP đã bổ sung các nguyên tắc phát hành trái phiếu như sau:

§ Đối với trái phiếu đã phát hành tại thị trường trong nước, doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái
phiếu quy định tại Điều 6 Nghị định 65/2022/NĐ-CP khi đáp ứng các quy định sau:

+ Được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua;

+ Được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

§ Thông tin về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin bất
thường theo quy định tại Điều 22 Nghị định 65/2022/NĐ-CP.
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1.3. Sửa đổi mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
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Mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP như sau:

§ Trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, mệnh giá là một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam hoặc bội số của
một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam.

§ Trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế, mệnh giá thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.

Hiện nay, trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, mệnh giá là một trăm nghìn (100.000) đồng Việt Nam hoặc bội số của
một trăm nghìn (100.000) đồng Việt Nam.

Như vậy, mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã tăng 1.000 lần.

1.4. Quy định cụ thể các trường hợp mua lại trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trước hạn

Theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP, các trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn bao gồm:

§ Mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và người sở hữu trái phiếu.

§ Bắt buộc mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư khi:

+ Doanh nghiệp phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp
có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái
phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

+ Doanh nghiệp phát hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện
pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành
trở lên chấp thuận.

+ Các trường hợp khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành trái phiếu quy định tại Điều 13 Nghị định
153/2020/NĐ-CP (nếu có).

§ Lưu ý: Trường hợp bắt buộc mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư không áp dụng đối với trường hợp trái phiếu bị thu hồi
theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

1.5. Về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ

Theo quy định cũ, thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin
trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành của
đợt chào bán đầu tiên.

Theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP, thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày
công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 06 tháng kể từ
ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.
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1.6. Sửa đổi quy định về thời hạn công bố thông tin về kết quả
chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
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Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi quy định về thời hạn công bố
thông tin về kết quả chào bán trái phiếu như sau:

§ Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào
bán trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin về kết quả của
đợt chào bán cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội
dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán. Nội dung
công bố thông tin thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
(Trước đây thời hạn là trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành
đợt chào bán trái phiếu).

§ Trường hợp doanh nghiệp chào bán không thành công hoặc hủy
đợt chào bán trái phiếu, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày
kết thúc việc phân phối trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông
tin và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng
khoán.

1.7. Bổ sung các sự kiện phải công bố thông tin bất thường của
doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ

Nghị định 65/2022/NĐ-CP bổ sung một số sự kiện phải công bố
thông tin bất thường của doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ
như sau:

§ Thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã phát hành, thay
đổi đại diện người sở hữu trái phiếu.

§ Phải thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc.

§ Khi nhận được quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị
trường chứng khoán hoặc bị xử lý vi phạm pháp luật theo quy
định.

1.8. Bổ sung quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp phát
hành trái phiếu

Nghị định 65/2022/NĐ-CP đã bổ sung quy định về trách nhiệm của
doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

§ Có trách nhiệm giải thích cho nhà đầu tư các thông tin liên quan
đến phương án phát hành, các rủi ro pháp lý, rủi ro đầu tư, rủi ro
sử dụng vốn, quyền, lợi ích, trách nhiệm pháp lý của doanh
nghiệp phát hành và của nhà đầu tư.

§ Doanh nghiệp phát hành phải mua lại trái phiếu trước hạn bắt
buộc theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 153/2020/NĐ-
CP.

Như vậy, theo quy định mới thì doanh nghiệp phát hành trái phiếu
riêng lẻ phải mua lại trái phiếu trước hạn.

Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 có hiệu lực ngày
16/9/2022.
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Thay đổi mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ ngày 01/10/2022, cụ thể:

Chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2022
được đề cập tại Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021. Cụ thể: “Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1%
xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp”. Trong đó,
nhóm đối tượng được giảm 1% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022) là người sử dụng
lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021.

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng nêu trên không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Như vậy, từ ngày 01/10/2022, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Khi đó, mức
đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo
hiểm thất nghiệp.

3. QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
Tổng Cục thuế ban hành Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày
22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ
tục về thuế. Cụ thể, nội dung Quy trình quản lý hành nghề
dịch vụ làm thủ tục về thuế gồm:

§ Quy trình cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm
thủ tục về thuế.

§ Quy trình quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ
tục về thuế của đại lý thuế và quản lý hành nghề của
nhân viên đại lý thuế.

§ Quy trình quản lý cập nhật kiến thức.

Trong đó, có hướng dẫn Quy trình xử lý Đại lý thuế tạm
ngừng hoạt động, kinh doanh hoạt động, kinh doanh trở
lại sau khi tạm ngừng như sau:

Đại lý thuế đang hoạt động chuyển sang tạm ngừng hoạt
động, kinh doanh hoặc đang tạm ngừng hoạt động, kinh
doanh chuyển sang hoạt động trở lại theo quy định về
đăng ký thuế thì Phân hệ đăng ký thuế tự động chuyển
thông tin sang Phân hệ quản lý Đại lý thuế.

§ Trường hợp tạm ngừng hoạt động, kinh doanh, Phân hệ
quản lý Đại lý thuế thực hiện như sau:

+ Tự động cập nhật trạng thái “Đại lý thuế tạm ngừng
hoạt động kinh doanh" đồng thời công khai thông tin
trên Cổng thông tin điện tử.

+ Tự động gửi thông tin sang Phân hệ xử lý tờ khai để
cập nhật trạng thái Đại lý thuế tạm ngừng cung cấp
dịch vụ làm thủ tục về thuế; gửi thông tin cho Người
nộp thuế đang sử dụng dịch vụ của Đại lý thuế (nếu
có).

§ Trường hợp Đại lý thuế trở lại hoạt động, kinh doanh sau
khi tạm ngừng:

+ Bộ phận quản lý Đại lý thuế tại Cục Thuế kiểm tra
điều kiện hoạt động của Đại lý thuế và nhân viên Đại
lý thuế. Trường hợp đủ điều kiện thi cập nhật vào
Phân hệ quản lý Đại lý thuế để bỏ trạng thái “Đại lý
thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh " đồng thời
công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử.

+ Phân hệ quản lý Đại lý thuế tự động gửi thông tin
sang Phân hệ xử lý tờ khai để cập nhật trạng thái
Đại lý thuế tiếp tục cung cấp dịch vụ làm thủ tục về
thuế.

Quyết định 1521/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
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4.2 Cắt giảm thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh lĩnh
vực hàng hải

Ngày 23/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2022/NĐ-CP sửa
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt
động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP gồm 6 Điều, sửa đổi bổ sung 5 Nghị định
quy định có liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
gồm: Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, Nghị định số
29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017, Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày
04/4/2017, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017, Nghị định số
05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017.

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP sửa đổi một số thủ tục hành chính liên
quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải quy định tại 5
Nghị định trên.

Những nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 69/2022/NĐ-CP là
yêu cầu về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, quy định của
thủ tục hành chính nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để
cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo điều kiện cho doanh
nghiệp và giảm bớt chi phí tuân thủ khi thực hiện thủ tục hành chính.

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2022.

Ngày 29/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư
59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong kinh
doanh vận tải nhằm góp phần hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh vận tải
trước những khó khăn do Covid-19 cũng như biến động của giá nhiên
liệu trong thời gian qua.

Theo đó, Thông tư 59/2022/TT-BTC quy định giảm từ 20 đến 50% một
số loại phí, lệ phí trong hoạt động kinh doanh vận tải, cụ thể:

§ Giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa; phí
bảo đảm hàng hải hoạt động hàng hải nội địa; lệ phí ra, vào cảng
biển hoạt động hàng hải nội địa.

§ Giảm 20% mức thu đối với 07/10 nội dung thu phí trong 02 khoản
phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận
trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu
vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; phí đăng ký giao dịch
bảo đảm đối với tàu bay.

§ Giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

§ Giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa và lệ phí ra, vào cảng
bến thủy nội địa.

Thông tư 59/2022/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày
01/10/2022 cho đến hết ngày 31/12/2022.

Như vậy, thời gian giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực kinh doanh vận tải sẽ
được thực hiện từ ngày 01/10/2022 cho đến hết ngày 31/12/2022.

4.1 Giảm phí, lệ phí lĩnh vực kinh doanh vận tải
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4.3 Quy định các nguyên tắc quản lý nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà
nước tại Doanh nghiệp

Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2022/TT-BTC hướng dẫn
Nghị định 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà
nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp. Theo
đó, các nguyên tắc chung về quản lý nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước
tại doanh nghiệp được quy định như sau:

§ Việc xác định các khoản thu theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định
148/2021/NĐ-CP để nộp vào ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định về
chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, pháp luật về
quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh
nghiệp.

§ Các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quy
định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 148/2021/NĐ-CP do ngân
sách trung ương, ngân sách địa phương đảm bảo đối với các doanh nghiệp,
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương và địa phương theo quy định phân
cấp ngân sách nhà nước.

§ Việc xác định doanh thu, thu nhập, chi phí và các nội dung khác cho mục đích
tính thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

§ Các nội dung quy định về quy trình lập, quyết định dự toán, phân bổ dự toán
ngân sách thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định
48/2021/NĐ-CP, Thông tư này và các văn bản có liên quan.

Thông tư 57/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 31/10/2022.


