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1.THUẾ
1.1 Những điểm mới của Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/2022

Ngày 29/07/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế
giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định
146/2017/NĐ-CP. Theo đó, bốn nội dung chính của Nghị định số 49/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung là những điểm mới và
khác biệt so với những quy định trước đó, cụ thể như sau:

► Về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản:
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§ Thay đổi thuật ngữ chi phí bồi thường, giải phóng mặt
bằng theo quy định của pháp luật thành tiền bồi thường,
giải phóng mặt bằng trong mục giá đất được trừ để tính
thuế giá trị gia tăng;

§ Bổ sung khoản tiền thuê mặt nước vào mục giá đất được
trừ để tính thuế giá trị gia tăng;

§ Quy định cụ thể về khoản tiền bồi thường, giải phóng mặt
bằng tại điểm a.1 và điểm a.3 khoản 1 Điều 1 Nghị định
49 là số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo
phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt, được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải

nộp theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu
tiền thuê đất, thuê mặt nước;

§ Bổ sung thêm quy định về trường hợp cơ sở kinh doanh
nhận chuyển nhượng bất động sản của các tổ chức, cá
nhân đã xác định giá đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng
theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định số
209/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3
Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02
năm 2015) thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng
là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng không bao
gồm cơ sở hạ tầng.



THUẾ

1.2 Giảm 10% thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với xăng
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§ Ngày 08/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với
mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Nghị định
số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020. Theo đó, điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động
cơ, không pha chì (thuộc mã HS từ 2710.12.21 đến 2710.12.29) từ 20% xuống 10%.

§ Nghị định 51/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/8/2022.

► Về quy định giá tính thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất điện của EVN:

§ Đối với điện của các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, tổng công ty phát điện, giá tính thuế GTGT được tính
bằng 35% giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế GTGT theo quy định của pháp luật điện lực và pháp luật giá. Đối
với điện của các công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc EVN cũng được quy định rõ ràng, chi tiết hơn đối với các đơn vị
hạch toán phụ thuộc các tổng công ty phát điện. Theo đó, giá tính thuế GTGT là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa
đơn, theo hợp đồng mua bán điện áp dụng cho từng nhà máy điện. Trường hợp chưa có hợp đồng mua bán điện thì giá
tính thuế GTGT được xác định là giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế GTGT. Việc điều chỉnh nội dung này sẽ
giúp các doanh nghiệp thuận lợi, dễ dàng hơn trong tính giá tính thuế, tính đúng giá tính thuế để đóng thuế GTGT hợp lý.

► Phương pháp tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện
không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật:

§ Áp dụng nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán thuế, quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế.

► Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư (DAĐT):

§ Việc hoàn thuế GTGT được áp dụng cho cả DAĐT mới cùng hoặc khác tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính (trừ DAĐT
xây dựng nhà để bán, DAĐT không hình thành tài sản cố định và một số trường hợp không được hoàn thuế khác). Nội
dung trên cũng là điểm mới áp dụng cho việc hoàn thuế GTGT đối với DAĐT, nhằm tạo thông thoáng, thuận lợi hơn cho
các DAĐT. Ngoài ra, tại điểm c khoản 3 Điều 1 Nghị định 49 cũng quy định rõ các trường hợp không được hoàn thuế
GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của DAĐT theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo.

§ Nghị định 49/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/9/2022.

1.3 Quy trình quản lý đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

§ Ngày 23/8/2022, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1391/QĐ-TCT về Quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ
quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Theo đó, quy trình quản lý thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy
tính tiền được quy định chi tiết như sau:

Bước 1 ►

§ Trong thời gian 15 phút kể từ khi nhận được Tờ khai Mẫu số 01 /ĐKTĐ-HĐĐT (phụ lục kèm
theo Quyết định 1391), Cổng điện tử tự động đối chiếu thông tin trên Tờ khai số Mẫu số 01
/ĐKTĐ-HĐĐT.

§ Căn cứ vào kết quả đối chiếu, Cổng điện tử tự động tạo thông báo về việc tiếp nhận/ không
tiếp nhận tờ khai/ thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT (Mẫu 01 /TB-TNĐT), ký, gửi NNT theo địa
chỉ thư điện tử của NNT đã đăng ký và qua tổ chức truyền nhận.

Bước 2 ►
§ Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Cổng điện tử gửi thông báo về việc tiếp nhận,

trường hợp NNT đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền thì Hệ thống HĐĐT-CTĐT
tự động đối chiếu các nội dung thông tin trên Mẫu số 01 /ĐKTĐ-HĐĐT.

Bước 3 ►

§ Căn cứ kết quả đối chiều bước 1, 2, công chức bộ phận tiếp nhận thông tin đăng ký và dữ liệu
hóa đơn điện tử xác nhận chấp nhận hoặc từ chối và nhập lý do từ chối.

§ Hệ thống HĐĐT-CTĐT tự động thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký/thay
đổi thông tin sử dụng HĐĐT.

Bước 4 ► § Ban hành thông báo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT tại phụ lục ban hành kèm gửi NNT.

Bước 5 ►
§ Cập nhật danh sách NNT sử dụng/ngừng sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

§ Quyết định 1391/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày ký ban hành.



2. LAO ĐỘNG 3

Ngày 12/8/2022, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2216/BHXH-
CSXH về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ
trợ theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15. Theo đó, những người sau đây đã
nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định và đã được BHXH tỉnh/thành phố tổng
hợp, báo cáo BHXH Việt Nam được tiếp tục hỗ trợ:

§ NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm
NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và ĐVSN công lập do NSNN
bảo đảm chi thường xuyên);

§ NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc
trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 có thời
gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm,
không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Thời gian thực hiện chi trả hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết
24/2022/UBTVQH15 tiếp tục hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết
03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021.

Trong đó, sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất
nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động
thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 đã nộp hồ sơ
đúng thời hạn.

2.1 Tiếp tục hỗ trợ tiền cho người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

2.2 Thời giờ làm việc của người lao động vận hành công trình khí tối
đa 12 giờ/ngày

Ngày 25/7/2022, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-
BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động
làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân
phối khí và các công trình khí, có hiệu lực từ ngày 09/9/2022. Theo đó,
người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống
đường ống phân phối khí và các công trình khí làm việc theo ca và phiên
làm việc, cụ thể như sau:

§ Ca làm việc không quá 12 giờ trong 01 ngày;

§ Phiên làm việc tối đa là 07 ngày.

Bên cạnh đó quy định làm thêm giờ đối với người lao động làm công việc
vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các
công trình khí như sau:

§ Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài ca làm việc
hoặc ngoài phiên làm việc.

§ Bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không
quá 12 giờ trong 01 ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 01
năm.

§ Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và
tuân thủ quy định tại Điều 59 và Điều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

§ Việc tổ chức làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt phải tuân thủ quy
định tại Điều 108 Bộ luật Lao động.

Đối với các ngành nghề khác thì áp dụng theo quy định của Bộ luật Lao
động hoặc các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.



43. BẢO HIỂM TRONG ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG
Ngày 11/8/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 50/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2015/NĐ-CP và
Nghị định 20/2022/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm không
có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

1. Tổn thất phát sinh do chiến tranh, bạo loạn, đình công, hành động của các thế lực thù địch, nổi loạn, hành động ác ý
nhân danh hoặc có liên quan đến các tổ chức chính trị, tịch biên, sung công, trưng dụng, …theo lệnh của cơ quan có
thẩm quyền. (So với hiện hành, bổ sung thêm các tổn thất do nổi loạn, hành động ác ý nhân danh hoặc có liên quan đến
các tổ chức chính trị,…)

2. Tổn thất phát sinh do hành động khủng bố.

3. Tổn thất phát sinh do phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân, nhiễm phóng xạ.

4. Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm. (Quy định này
không áp dụng đối với bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường trong trường hợp người lao động
tự vệ, cứu người, cứu tài sản hoặc sử dụng các chất kích thích để điều trị theo chỉ định của bác sĩ).

5. Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

6. Tổn thất phát sinh do ngừng công việc thi công xây dựng hoặc tổn thất do hậu quả của ngừng công việc thi công xây
dựng (dù là ngừng một phần hoặc toàn bộ công việc thi công).

7. Tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

Thông tư 50/2022/TT-BTC có hiệu lực từ 01/10/2022 và thay thế Thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016.



54. KHÁC

4.2 Khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không từ ngày 01/9/2022

Thông tư 13/2022/TT-BGTVT quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không. Theo đó, khung giá nhượng
quyền khai thác dịch vụ hàng không được quy định như sau:

§ Khai thác nhà ga hành khách quốc tế: từ 15% đến 24%;

§ Khai thác nhà ga, kho hàng hoá; Khai thác phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất: từ 1,5% đến 4,5%;

§ Khai thác sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; Khai thác kỹ thuật hàng không: từ 1% đến 3%;

§ Khai thác cung cấp suất ăn hàng không: từ 75.000 đồng/chuyến bay đến 225.000 đồng/chuyến bay;

§ Khai thác cung cấp xăng dầu hàng không: từ 28.000 đồng/tấn đến 84.000 đồng/tấn.

Các mức giá nhượng quyền quy định trên là mức giá tối thiểu và tối đa chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Các mức giá nhượng quyền theo tỷ lệ % quy định nêu trên được tính trên doanh thu (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của
doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ tương ứng.

Doanh nghiệp cảng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay thực hiện đàm
phán, thương thảo giá dịch vụ trong khung giá quy định trên.

Ngày 05/07/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 41/2022/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã
hội, từ thiện.

Theo đó, thông tư hướng dẫn nguyên tắc kế toán, yêu cầu kế toán, chứng từ, cách ghi sổ, lập báo cáo tài chính của các tổ
chức, cơ quan, đơn vị có hoạt động từ thiện (bao gồm cả đơn vị có bộ máy kế toán riêng và đơn vị không có bộ máy kế toán
riêng cho hoạt động từ thiện) và cả quy định về ghi chép, báo cáo đối với các cá nhân có hoạt động xã hội, từ thiện.

Nguyên tắc chung của kế toán đối với hoạt động xã hội, từ thiện:

4.3 Hướng dẫn kế toán cho các hoạt động xã hội, từ thiện

Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết
một số điều của Luật An ninh mạng. Theo đó, doanh nghiệp trong nước và ngoài
nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng
trên không gian mạng tại Việt Nam phải thực hiện lưu trữ những dữ liệu sau tại
Việt Nam (hình thức lưu trữ sẽ do doanh nghiệp quyết định):

§ Dữ liệu về thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam;

§ Dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra: tên tài khoản, thời gian
sử dụng dịch vụ, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ mạng (IP)
đăng nhập, đăng xuất gần nhất, số điện thoại đăng ký được gắn với tài khoản
hoặc dữ liệu;

§ Dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam: bạn bè,
nhóm mà người sử dụng dịch vụ kết nối hoặc tương tác.

Thời gian lưu trữ dữ liệu bắt đầu từ khi doanh nghiệp nhận được yêu cầu lưu trữ
dữ liệu đến khi kết thúc yêu cầu; thời gian lưu trữ tối thiểu là 24 tháng.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật An ninh mạng 2018 thì các doanh nghiệp
nêu trên khi có các hoạt động sau phải thực hiện lưu trữ dữ liệu theo quy định:

§ Thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân;

§ Dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ;

§ Dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra.

Nghị định 53/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2022.

4.1 Quy định về dữ liệu trên không gian mạng phải lưu trữ tại Việt Nam

“Tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có các hoạt động liên quan đến vận động, tiếp nhận,
phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện đều phải
mở sổ để ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo và minh bạch thông tin theo quy
định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.”
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Yêu cầu của kế toán đối với hoạt động xã hội từ thiện:

a) Các tổ chức, cơ quan, đơn vị có các hoạt động xã hội, từ thiện có tổ chức kế toán riêng đối với các hoạt động vận động,
tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện phải thực hiện mở sổ kế toán ghi chép, hạch toán các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo tài chính đầy đủ, minh bạch theo quy định của Thông tư này.

b) Các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện kiêm nhiệm, không tổ chức kế toán riêng để hạch
toán các hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện phải hạch toán trên cùng
hệ thống sổ kế toán của đơn vị, theo chế độ kế toán mà đơn vị đang áp dụng. Đơn vị phải mở sổ chi tiết để theo dõi
riêng cho các hoạt động này, đảm bảo quản lý, sử dụng đúng mục đích. Hàng năm hoặc định kỳ phải lập báo cáo thu,
chi đối với hoạt động xã hội, từ thiện của đơn vị theo quy định tại Thông tư này; thực hiện công khai số liệu theo quy
định của pháp luật, đồng thời phải thuyết minh riêng số liệu các hoạt động xã hội, từ thiện trên báo cáo tài chính chung
của đơn vị rõ ràng và minh bạch.

c) Các cá nhân có các hoạt động xã hội, từ thiện có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận,
phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện phải thực hiện theo quy định của Thông tư này; đồng thời lập báo cáo
và công khai tình hình tiếp nhận và phân phối và sử dụng nguồn đóng góp theo quy định của pháp luật.

Thông tư cũng có hướng dẫn chi tiết các mẫu chứng từ, sổ kế toán và hướng dẫn chi tiết cách lập báo cáo tài chính cho từng
trường hợp.

Thông tư 41/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2022.

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị có các hoạt động xã hội, từ thiện, có tổ chức kế toán riêng để hạch toán các hoạt động vận
động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện được tiếp tục thực hiện chế độ kế toán đang áp dụng đến
hết năm tài chính 2022. Từ năm tài chính 2023 phải chuyển sổ kế toán và thực hiện theo quy định của Thông tư này.

Với việc ra đời thông tư 41 sẽ góp phần minh bạch hoạt động xã hội, từ thiện. Đặc biệt, tránh được những “rắc rối, lùm xùm”
từ việc các cá nhân đứng ra kêu gọi và thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện gần đây.


