
 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 06 NĂM 2022 
 

 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 
 

• QUỐC HỘI 
 

1. Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ  

- Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 4 như sau: 8. Tác phẩm phái sinh là tác phẩm 

được sáng tạo trên cơ sở một hoặc nhiều tác phẩm đã có thông qua việc dịch từ ngôn 

ngữ này sang ngôn ngữ khác, phóng tác, biên soạn, chú giải, tuyển chọn, cải biên, 

chuyển thể nhạc và các chuyển thể khác... 

- Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. 

- Quy định chuyển tiếp: Đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ 

dẫn địa lý đã nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật có 

hiệu lực tại thời điểm nộp đơn… 

 

• CHÍNH PHỦ 
 

2. Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 

Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động  

- Nghị định này quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng 

đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

- Quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động 

làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau: 

Vùng 
Mức lương tối thiểu tháng 

(Đơn vị: đồng/tháng) 

Mức lương tối thiểu giờ 

(Đơn vị: đồng/giờ) 

Vùng I 4.680.000 22.500 

Vùng II 4.160.000 20.000 

Vùng III 3.640.000 17.500 

Vùng IV 3.250.000 15.600 

Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định này. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 

2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 

28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 

số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội  

- Ban hành kèm theo Nghị định này Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc 

hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo Mẫu số 01/TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01/TB-

SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP: “4. Trường hợp cơ 

sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp 

dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi 

rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này. Trường 

hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định 

tại khoản 3 Điều này.” 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Trường hợp từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 

đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở kinh doanh đã thực hiện theo quy định 

tại Điều 2 Nghị định này thì vẫn được giảm thuế giá trị gia tăng và không phải điều chỉnh 

lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn. 

 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 
 

• BỘ TÀI CHÍNH  
 

4. Số 5405/BTC-CST ngày 08 tháng 6 năm 2022 

V/v chính sách thuế BVMT 

- Việc quy định trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc đối tượng 

chịu thuế BVMT để xuất khẩu vẫn phải nộp thuế BVMT nhằm tránh hiện tượng trốn 

thuế do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa lợi dụng lập chứng từ giả thu mua 

hàng hóa để xuất khẩu; đồng thời cũng đảm bảo thống nhất với quy định của các chính 

sách thuế khác. Khi xây dựng Luật thuế BVMT, có ý kiến đề nghị không thu thuế 

BVMT đối với trường hợp này. Tuy nhiên, Quốc hội đã thống nhất chỉ không thu thuế 

BVMT đối với hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở 

kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu; đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế BVMT 

do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua để xuất khẩu thì vẫn phải nộp thuế BVMT. 

- Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiến hành rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Luật thuế 

BVMT, theo đó đối với kiến nghị của Công ty, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp để nghiên 

cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khi sửa đổi Luật thuế BVMT. 

 

5. Số 5568/BTC-TCHQ ngày 13 tháng 6 năm 2022 

V/v xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn 

- Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan rà soát chỉ đạo và giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí 

Minh căn cứ hồ sơ đề nghị giảm thuế của Công ty Đông Phương đã cung cấp cho cơ 

quan hải quan; Biên bản xác nhận thiệt hại của cơ quan chức năng, Giấy giám định của 

thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, xác nhận của cơ quan bảo hiểm và các giấy 

tờ liên quan và kết quả kiểm tra phiếu nhập - xuất kho, các chứng từ sổ sách kế toán có 



 

liên quan tại trụ sở của doanh nghiệp để xác định số máy móc, thiết bị của Công ty bị 

thiệt hại do hỏa hoạn. 

- Kết quả kiểm tra rà soát xác định số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa bị thiệt hại phù 

hợp với số tiền thuế nhập khẩu doanh nghiệp đề nghị giảm, số tiền bồi thường của cơ 

quan bảo hiểm không bao gồm tiền thuế nhập khẩu để thực hiện giảm thuế nhập khẩu 

tương ứng với số lượng hàng hóa bị tổn thất đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

- Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế cho số máy móc, thiết bị được giảm 

thuế thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định. Trường 

hợp doanh nghiệp thực hiện bán thanh lý số máy móc, thiết bị thiệt hại nêu trên phải 

nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế 

GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 

• TỔNG CỤC THUẾ  
 

6. Số 1873/TCT-TTKT ngày 01 tháng 6 năm 2022 

V/v tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện NNT có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian 

lận hoàn thuế GTGT 

- Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hóa đơn 

nhằm thu lợi bất chính, Tổng cục Thuế đề nghị Cơ quan Thuế các cấp căn cứ vào các 

quy định hiện hành, tiếp tục thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo tại các văn bản: Công 

văn số 3928/TCT-TTKT ngày 18/09/2020 v/v tăng cường các giải pháp của cơ quan 

Thuế về ngăn chặn, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng hóa 

đơn; Công văn số 2838/TCT-KTNB ngày 28/07/2021 v/v chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát, 

có biện pháp phòng ngừa xử lý đối với NNT có rủi ro về hành vi mua bán, sử dụng hóa 

đơn bất hợp pháp... 

- Ngoài ra, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp cụ thể… 

 

7. Số 1971/TCT-CS ngày 09 tháng 6 năm 2022 

V/v: áp dụng thời gian ổn định đơn giá thuê đất 

Dự án thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu 

lực thi hành và đang trong thời gian ổn định đơn giá thuê đất nhưng đơn giá thuê đất đang 

nộp cao hơn đơn giá thuê đất quy định tại Nghị định này thì được thực hiện điều chỉnh lại 

đơn giá thuê đất theo quy định tại Điều 4 Nghị định sổ 46/2014/NĐ-CP nếu người thuê đất 

có đề nghị bằng văn bản. Cơ quan thuế chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác 

định lại đơn giá thuê đất đối với trường hợp nêu trên; thời điểm xác định lại và bắt đầu ổn 

định đơn giá thuê đất được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Đề nghị Cục Thuế 

tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện. 

 

8. Số 08/CĐ-TCT ngày 10 tháng 6 năm 2022 

Về việc nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản 

Tổng cục Thuế nhận được phản ánh ở một số địa phương vẫn còn có hiện tượng cơ quan 

thuế trả lại hồ sơ kê khai thuế do nghi ngờ những trường hợp này có dấu hiệu kê khai thấp 

so với giá giao dịch thực tế. Để đảm bảo đúng nguyên tắc chỉ đạo của Bộ Tài chính “tiền 

phòng, hậu kiểm”, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố quán triệt đến từng 

Chi cục Thuế, đối với trường hợp nêu trên không thực hiện trả lại hồ sơ, không được kéo 

dài thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định (ngâm hồ sơ) mà cần thực hiện tính thuế theo 

đúng quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015, Thông tư số 92/2015/TT-

BTC ngày 15/6/2015 và chỉ đạo tại công văn số 3849/BTC-TCT ngày 28/4/2022 nêu trên 

của Bộ Tài chính để đảm bảo thời gian theo quy định đối với các hồ sơ chuyển nhượng của 

người nộp thuế, trường hợp phát hiện rủi ro thì chuyển sang thực hiện thanh tra, kiểm tra 

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



 

 

9. Số 2065/TCT-DNNCN ngày 16 tháng 6 năm 2022 

V/v Tăng cường quản lý thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công 

- Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên có phát sinh số 

thuế TNCN phải nộp thêm thuộc trường hợp phải trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN 

với Cơ quan Thuế nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán thuế hoặc đã nộp quyết toán thuế 

nhưng vẫn thiếu số thuế còn phải nộp, cá nhân kê khai trùng người phụ thuộc năm 2020 

trở về trước và các năm tiếp theo, đề nghị các Cục Thuế tăng cường rà soát, đối chiếu 

việc kê khai, nộp thuế của người nộp thuế, phối hợp kịp thời trong việc xác minh, đối 

chiếu thông tin của người nộp thuế, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ về thuế 

đầy đủ, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế (nếu có) theo đúng quy 

định của pháp luật… 

- Tiếp tục thực hiện rà soát, báo cáo theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại các văn bản: 

Công văn số 3650/TCT-KTNB ngày 15/8/2017 về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra 

thuế TNCN của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 02 nơi trở lên bằng ứng 

dụng TMS, Công văn số 1229/TCT-KTNB ngày 09/04/2018 về việc tiếp tục rà soát, 

kiểm tra thuế TNCN của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 02 nơi trở lên, 

Công văn số 1030/TCT-DNCN ngày 09/04/2021 về việc rà soát, kiểm tra thuế Thu 

nhập cá nhân của các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 02 nơi trở lên và 

các đơn vị chi trả kê khai trùng người phụ thuộc trên bảng kê 05-3/QTT-TNCN năm 

2019… 

 

10. Số 2194/TCT-KK ngày 23 tháng 6 năm 2022 

V/v Tổ chức triển khai Nghị định số 34/2022/NĐ-CP 

- Tuyên truyền chính sách gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất theo Nghị định số 

34/2022/NĐ-CP. 

- Hướng dẫn người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn. 

- Tiếp nhận và cập nhật thông tin trên Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế. 

- Xử lý đề nghị gia hạn của người nộp thuế. 

- Xử lý trong trường hợp người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn. 

- Phân công trong cơ quan thuế. 

- Hỗ trợ tại Tổng cục Thuế. 

 

11. Số 2252/TCT-CS ngày 27 tháng 6 năm 2022 

V/v thuế GTGT tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP 

- “Hóa chất cơ bản” không thuộc hàng hóa bị loại trừ không được giảm thuế GTGT tại 

khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP và không được quy định tại các Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP. 

- Trường hợp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh "Hóa chất cơ bản" và đang áp dụng 

mức thuế suất thuế GTGT là 10% thì được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị 

định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

 

12. Số 2295/TCT-QLN ngày 29 tháng 6 năm 2022 

V/v tính tiền chậm nộp đối với tiền thuế TNDN tạm nộp 

- Công ty cổ phần đầu tư phát triến đô thị Hoàng Mai chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh 

nghiệp tạm nộp 1% trên số tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ so với thời hạn 

quy định thì thuộc trường hợp phải nộp tiền chậm nộp. Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển đô thị Hoàng Mai tự xác định số tiền chậm nộp và nộp vào ngân sách nhà nước 

theo quy định. Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai không 

tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì Cục Thuế tỉnh Hòa Bình 

xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho Công ty biết. 



 

- Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai thuộc đối tượng được 

gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế 

năm 2020 theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính 

phủ, thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 

của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 theo quy định tại Nghị 

định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ, thuộc đối tượng được miễn 

tiền chậm nộp phát sinh năm 2020 và năm 2021 theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị 

quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và 

Điều 4 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ, đồng thời Công 

ty thực hiện đúng trình tự, thủ tục gia hạn, miễn tiền chậm nộp theo quy định thì Cục 

Thuế tỉnh Hòa Bình căn cứ hồ sơ cụ thể để xử lý đảm bảo quyền lợi cho người nộp 

thuế. 

 

• CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH  
 

13. Số 8625/TB-CTTPHCM ngày 01 tháng 6 năm 2022 

Về việc hướng dẫn đăng ký, sử dụng và cung cấp thông tin hóa đơn điện tử trong một số 

trường hợp theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-

BTC 

Trong quá trình áp dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông 

tư số 78/2021/TT-BTC, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều vướng mắc của 

người nộp thuế về việc áp dụng HĐĐT theo quy định mới, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh 

hướng dẫn một số trường hợp vướng mắc thường gặp như sau: 

- Về việc đăng ký sử dụng, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký sử dụng. 

- Về việc lập HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 

78/2021/TT-BTC. 

- Về việc xử lý HĐĐT đã lập có sai sót. 

- Cung cấp thông tin hóa đơn điện tử. 

- Các kênh hỗ trợ của Cơ quan thuế 

 

14. Số 7563/CTTPHCM-TTHT ngày 29 tháng 6 năm 2022 

V/v chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 

- Xử lý chuyển tiếp về chứng từ khấu trừ thuế: Từ ngày 01/07/2022, các tổ chức khấu trừ 

thuế TNCN bắt buộc phải chuyển đổi áp dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN 

theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Thủ tục đăng ký, sử dụng theo thủ tục 

đăng ký chứng từ khấu trừ tự in theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC. Tổ chức khấu trừ 

thuế TNCN khi sử dụng chứng từ theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP theo 

hình thức điện tử 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 quy định về nội dung chứng từ 

khấu trừ thuế TNCN. 

- Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP: Tổ chức trả thu nhập có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ phải nộp 

hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý qua Cổng thông tin thuedientu. Hồ sơ bao 

gồm: Thông báo phát hành chứng từ khấu trừ. Sử dụng mẫu thông báo phát hành biên 

lai 02/PH-BLG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thông 

báo phát hành cho chứng từ khấu trừ thuế điện tử. Trường hợp Cổng thông tin 

thuedientu (ứng dụng HTKK) chưa cập nhật mẫu 02/PH-BLG thì các tổ chức chi trả thu 

nhập gửi hồ sơ đến cổng hcmtax. 

 

 


