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QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP01
Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 về xử phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết

một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thông tư số 119/2021/TT-BTC ngày 23/12/2021 hướng dẫn việc

chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty

Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

NỘI DUNG THÁNG NÀY

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu

một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối

tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thông tư số 111/2021/TT-BTC ngày 14/12/2021 hướng dẫn kế toán

nghiệp vụ thuế nội địa.

Thông tư số 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 quy định mức thu,

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi

trồng thủy sản.

Công văn số 51438/CTHN-TTHT ngày 01/12/2021 về chính sách

thuế TNCN.

Công văn số 56824/CTHN-TTHT ngày 23/12/2021 về việc xuất hóa

đơn cho khách hàng không lấy hóa đơn.

Công văn số 14971/BTC-QLKT ngày 29/12/2021 về việc hạch toán

thuế TNDN tạm nộp đối với tiền thu trước.

Công văn số 54827/CTHN-TTHT ngày 15/12/2021 về việc áp dụng

chính sách thuế GTGT với dịch vụ hàng hải.
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NỘI DUNG THÁNG NÀY

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Thông báo số 4447/TB-BHXH ngày 22/12/2021 về mức đóng bảo

hiểm xã hội đối với người nước ngoài và bảo hiểm xã hội tự nguyện

từ ngày 01/01/2022.

Công văn số 1101/LĐLĐ-TC ngày 22/12/2021 về việc chi hỗ trợ cho

đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo

Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021.
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XUẤT NHẬP KHẨU

Thông tư số 121/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 về thủ tục hải quan

đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch

Covid-19.

Công văn số 5751/TCHQ-GSQL ngày 07/12/2021 về việc thuê kho

ngoài DNCX trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid19.

Thông tư số 24/2021/TT-BCT ngày 16/12/2021 quy định về nguyên

tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt

hàng muối, trứng gia cầm và thuốc lá nguyên liệu năm 2022.
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Ngày 28/12/2021 Chính phủ ban

hành Nghị định số 122/2021/NĐ-

CP về xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực kế hoạch và

đầu tư, theo đó:

Kể từ ngày 01/01/2022, các vi

phạm hành chính trong lĩnh vực

đầu tư, đấu thầu, đăng ký kinh

doanh... sẽ áp dụng mức trần xử

phạt là 300 triệu đồng (đối với lĩnh

vực đầu tư, đấu thầu) và 100 triệu

đồng (đối với lĩnh vực đăng ký

kinh doanh).

Một số vi phạm sẽ bị tăng nặng

mức phạt kể từ 01/01/2022, gồm:

• Đầu tư, kinh doanh trong các

ngành nghề bị cấm, phạt từ

200 - 300 triệu đồng, mức cũ

chỉ phạt từ 30 - 40 triệu đồng;

• Không đáp ứng các điều kiện

khi chuyển nhượng dự án đầu

tư, phạt từ 100-200 triệu, mức

cũ chỉ từ 30 - 40 triệu đồng;

• Góp vốn, mua cổ phần, phần

vốn góp khi không đáp ứng

điều kiện, phạt từ 80 - 100

triệu đồng, mức cũ chỉ từ 30 -

40 triệu đồng.

• Không thông báo cơ quan

đăng ký đầu tư khi chấm dứt

hoạt động văn phòng điều

hành trong thời hạn 7 ngày

làm việc, phạt từ 30 - 50 triệu

đồng, thay vì mức cũ chỉ từ 5 -

10 triệu đồng.
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• Không thông báo cơ quan

đăng ký đầu tư trong thời hạn

5 ngày làm việc kể từ ngày

quyết định ngừng hoạt động

dự án đầu tư, phạt từ 30 - 50

triệu đồng, mức cũ chỉ từ 20 -

30 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể

từ ngày 01/01/2022 và thay thế

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP

ngày 01/06/2016.
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Ngày 23/12/2021 Chính phủ ban

hành Nghị định số 118/2021/NĐ-

CP quy định chi tiết một số điều

và biện pháp thi hành Luật Xử lý

vi phạm hành chính, Theo đó:

Nghị định ban hành mới các quy

định liên quan đến đối tượng bị

xử phạt hành chính, nguyên tắc

xác định hành vi vi phạm, biện

pháp xử phạt, nguyên tắc áp dụng

mức phạt tiền, các biện pháp

khắc phục hậu quả và biểu mẫu

xử phạt hành chính.

Theo Điều 3 Nghị định này, đối

với chi nhánh, văn phòng đại

diện, địa điểm kinh doanh... nếu

thực hiện hành vi vi phạm trong

phạm vi và thời hạn được sự ủy

quyền của doanh nghiệp hoặc

theo sự chỉ đạo, điều hành, phân

công của doanh nghiệp thì doanh

nghiệp là đối tượng bị xử phạt..

http://anvietcpa.com/Upload/Video/05012022175643.pdf


Ngược lại, nếu chi nhánh, văn

phòng đại diện, địa điểm kinh

doanh... thực hiện hành vi vi

phạm không thuộc phạm vi và

thời hạn được sự ủy quyền của

doanh nghiệp hoặc không theo sự

chỉ đạo, điều hành, phân công

của doanh nghiệp thì chi nhánh,

văn phòng, địa điểm kinh doanh là

đối tượng bị xử phạt.

Người đã ban hành quyết định xử

phạt vi phạm hành chính (VPHC)

tự mình hoặc theo yêu cầu của

người khác phải ban hành quyết

định hủy bỏ toàn bộ nội dung

quyết định nếu thuộc một trong

các trường hợp:

• Không đúng đối tượng vi phạm

(quy định mới);

• Vi phạm quy định về thẩm

quyền ban hành quyết định;

• Vi phạm quy định về thủ tục

ban hành quyết định;

• Trường hợp giữ lại vụ vi phạm

có dấu hiệu tội phạm để xử lý

vi phạm hành chính (quy định

mới);

• Trường hợp xác định hành vi

vi phạm hành chính không

đúng, áp dụng hình thức xử

phạt, mức xử phạt, biện pháp

khắc phục hậu quả không

đúng, không đầy đủ đối với

hành vi vi phạm hành chính

(quy định mới);
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• Trường hợp giả mạo, làm sai

lệch hồ sơ xử phạt vi phạm

hành chính, hồ sơ áp dụng

biện pháp xử lý hành chính;

• Trường hợp có quyết định

khởi tố vụ án của cơ quan tiến

hành tố tụng hình sự đối với vụ

việc vi phạm có dấu hiệu tội

phạm;

• Trường hợp không ra quyết

định xử phạt.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể

từ ngày 01/01/2022.

Thay thế Nghị định số

81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013

và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP

ngày 18/08/2017.

Từ năm tài chính 2022, các công

ty chứng khoán, công ty quản lý

quỹ sẽ quản lý tài chính theo các

văn bản sau: Luật Chứng khoán

2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP,

Thông tư 121/2020/TT-BTC,

Thông tư 99/2020/TT-BTC, Thông

tư 91/2020/TT-BTC và Thông tư

48/2019/TT-BTC .

Đối với số dư quỹ dự trữ bổ sung

vốn điều lệ được trích lập theo

Thông tư 146/2014/TT-BTC, các

công ty chứng khoán, công ty

quản lý quỹ được bổ sung vốn

điều lệ theo quy định tại Luật

Chứng khoán 2019 và Điều lệ

hoạt động.

Riêng số dư quỹ dự phòng tài

chính và rủi ro nghề nghiệp đã

trích lập theo Thông tư

146/2014/TT-BTC, các công ty

chứng khoán, công ty quản lý quỹ

được bổ sung vốn điều lệ hoặc

sử dụng theo quyết định của Đại

hội đồng cổ đồng/Hội đồng thành

viên.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể

từ ngày 01/02/2022 và áp dung từ

năm tài chính 2022.

Download

• Nguyên tắc tiếp nhận quyền

đại diện chủ sở hữu tại doanh

nghiệp là công ty mẹ của Tập

đoàn kinh tế, công ty mẹ của

Tổng công ty nhà nước, công

ty mẹ trong nhóm công ty mẹ -

công ty con;

• Giá trị vốn chuyển giao;

• Căn cứ xác định giá trị chuyển

giao khi các bộ, ngành, địa

phương chưa ban hành quyết

định công bố giá trị thực tế

phần vốn nhà nước tại thời

điểm doanh nghiệp cổ phần

hóa được cấp giấy chứng

nhận;

• Số liệu trên báo cáo tài chính

được sử dụng làm số liệu

chuyển giao;

• Thành phần hồ sơ, quy trình

thủ tục chuyển giao;

Thông tư có hiệu lực thi hành kể

từ ngày 15/02/2022.
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Ngày 17/12/2021 Bộ tài chính ban

hành Thông tư số 114/2021/TT-

BTC hướng dẫn chế độ tài chính

đối với công ty chứng khoán,

công ty quản lý quỹ, Theo đó:

Thông tư 146/2014/TT-BTC quy

định chế độ tài chính đối với công

ty chứng khoán, công ty quản lý

quỹ sẽ được bãi bỏ kể từ

01/02/2022.

Ngày 23/12/2021 Bộ tài chính ban

hành Thông tư số 119/2021/TT-

BTC hướng dẫn việc chuyển giao

quyền đại diện chủ sở hữu Nhà

nước tại Tổng công ty Đầu tư và

Kinh doanh vốn Nhà nước

(SCIC), Theo đó:

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số

quy định về chuyển giao quyền

đại diện chủ sở hữu nhà nước tại

các doanh nghiệp từ các bộ,

ngành về SCIC, cụ thể gồm:

• Phạm vi chuyển giao quyền

đại diện chủ sở hữu nhà nước

tại các doanh nghiệp từ các

bộ, ngành về SCIC;

http://anvietcpa.com/Upload/Video/05012022175658.docx
http://anvietcpa.com/Upload/Video/05012022175723.docx
http://anvietcpa.com/Upload/Video/05012022175735.docx


Ngày 24/12/2021 Bộ tài chính ban

hành Thông tư số 120/2021/TT-

BTC quy định mức thu một số

khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ,

tháo gỡ khó khăn cho đối tượng

chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19, cụ thể:

Những khoản phí, lệ phí sau đây

sẽ được cắt giảm đến 50% mức

thu trong giai đoạn từ 01/01/2022

- 30/06/2022:

• Lệ phí cấp giấy phép thành lập

ngân hàng, công ty tài chính;

• Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực

xây dựng, chứng chỉ hành

nghề xây dựng;

• Phí thẩm định dự án, bản vẽ

thiết kế xây dựng;

• Phí thẩm định cấp giấy phép

kinh doanh lữ hành;

• Phí, lệ phí trong lĩnh vực

chứng khoán;

• Phí thẩm định cấp giấy phép

xuất bản;

• Lệ phí cấp giấy phép nhập

khẩu xuất bản phẩm không

kinh doanh;

• Phí đăng ký sử dụng mã số

mã vạch nước ngoài;

• Lệ phí sở hữu công nghiệp;

• Lệ phí cấp Giấy phép xuất
khẩu lao động.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Ngoài ra, một số khoản phí như:

phí thẩm định điều kiện kinh

doanh dịch vụ kiểm định ATLĐ,

phí trong lĩnh vực y tế ... cũng

được giảm đến 30% mức thu kể

từ 01/01 - 30/06/2022.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể

từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày

30/06/2022.
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Ngày 14/12/2021 Bộ tài chính ban

hành Thông tư số 111/2021/TT-

BTC hướng dẫn kế toán nghiệp

vụ thuế nội địa, Theo đó:

Chứng từ kế toán thuế (KTT) phải

thực hiện theo đúng nội dung,

phương pháp lập, ký chứng từ

theo quy định của Luật kế toán và

có đầy đủ thông tin theo khoản 2

Điều 12 Thông tư 111/2021/TT-

BTC .

Chứng từ KTT phản ánh thông tin

số phải thu, đã thu, còn phải thu,

phải hoàn, đã hoàn, còn phải

hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa

nợ được lập trong các trường

hợp sau:

• Trường hợp thay đổi về chính

sách dẫn đến phải điều chỉnh

dữ liệu báo cáo KTT mà không

làm thay đổi nghĩa vụ thuế của

NNT.

http://anvietcpa.com/Upload/Video/05012022175750.docx


Ngày 01/12/2021 Cục thuế TP.Hà

Nội ban hành Công văn số

51438/CTHN-TTHT về chính sách

thuế TNCN, Cụ thể:

Theo quy định tại điểm g.5 khoản

2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-

BTC, khoản chi tiền ăn ca dưới

các hình thức trực tiếp nấu ăn,

mua suất ăn, cấp phiếu ăn được

miễn thuế TNCN và không bị

khống chế hạn mức.

Tuy nhiên, nếu chi bằng tiền, chỉ

được miễn thuế TNCN phần tiền

ăn ca, ăn trưa trong hạn mức

730.000 đồng/người/tháng, phần

chi vượt phải khấu trừ thuế

(khoản 4 Điều 22 Thông tư

26/2016/TT-BLĐTBXH ).

Đối với khoản chi nghỉ mát, nếu

chi riêng từng người lao động thì

phải khấu trừ thuế TNCN, ngược

lại nếu chi chung cho tập thể thì

được miễn thuế (điểm đ khoản 2

Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-

BTC).

Đối với các khoản chi từ quỹ công

đoàn như: chi nâng cao kỹ năng

nghề, chi thành lập công đoàn, chi

tổ chức phong trào thi đua..., nếu

phù hợp với quy định tại Điều 27

Luật Công đoàn số 12/2012/QH13

thì cũng được miễn thuế TNCN.

• Trường hợp cơ quan thuế phải

điều chỉnh số liệu thu NSNN

theo đề nghị của KBNN hoặc

cơ quan có thẩm quyền mà

thông tin điều chỉnh chỉ ảnh

hưởng đến dữ liệu báo cáo

KTT, không làm thay đổi nghĩa

vụ thuế của người nộp thuế

(NNT) trên Phân hệ quản lý

nghĩa vụ NNT.

Danh mục, mẫu và phương pháp

lập chứng từ KTT được quy định

tại Phụ lục II kèm theo Thông tư

111/2021.

Thông tư 111/2021/TT-BTC có

hiệu lực từ 01/07/2022, áp dụng

cho kỳ kế toán thuế năm 2022 và

thay thế Quyết định 1544/QĐ-

BTC ngày 07/07/2014, Quyết định

630/QĐ-BTC ngày 09/04/2015.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

|   © 2022 Công ty TNHH Kiểm toán An Việt                                                                                               www.anvietcpa.com   |

BẢN TIN THÁNG 01/2022

Phí thẩm định cấp giấy chứng

nhận vật tư thủy sản (Thẩm định

cấp giấy chứng nhận thức ăn thủy

sản, sản phẩm xử lý môi trường

nuôi trồng thủy sản nhập khẩu):

• Mức thu là 470.000 đồng/

lần/sản phẩm (Hiện hành, mức

thu bằng 470.000 đồng + Số

lượng mẫu x 80.000

đồng/mẫu).

Phí thẩm định kinh doanh có điều

kiện thuộc lĩnh vực thủy sản

(Thẩm định kinh doanh có điều

kiện thuộc lĩnh vực thức ăn thủy

sản, sản phẩm xử lý môi trường

nuôi trồng thủy sản đối với cơ sở

sản xuất):

• Mức thu bằng 5.700.000

đồng/lần (Hiện hành, phí thẩm

định nêu trên được chia thành

2 trường hợp, nếu có hoạt

động sản xuất thì mức thu là

5.700.000 đồng/ lần, nếu

không có hoạt động sản xuất

mức thu là 1.500.000

đồng/ lần).

Thông tư 112/2021/TT-BTC có

hiệu lực từ ngày 01/02/2022 và

thay thế Thông tư 284/2016/TT-

BTC ngày 14/11/2016 và Thông

tư số 09/2018/TT-BTC ngày

25/01/2018.

Về thuế TNCN đối với các khoản

chi liên quan đến dịch Covid-19,

thực hiện theo hướng dẫn tại

Công văn số 4110/TCT-DNNCN

ngày 27/10/2021.
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Ngày 15/12/2021 Bộ tài chính ban

hành Thông tư số 112/2021/TT-

BTC quy định mức thu, chế độ

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng

thủy sản, Theo đó:

Biểu phí thu trong lĩnh vực quản

lý nuôi trồng thủy sản có một số

thay đổi so với quy định hiện

hành, cụ thể:

Ngày 01/12/2021 Cục thuế TP.Hà

Nội ban hành Công văn số

51360/CTHN-TTHT về chính sách

thuế theo Nghị định số

92/2021/NĐ-CP, Cụ thể:

Theo quy định tại Điều 233 Luật

Thương mại số 36/2005/QH11,

dịch vụ logistics bao gồm các

hoạt động sau: nhận hàng, vận

chuyển, lưu kho, lưu bãi, khai hải

quan, đóng gói bao bì, ghi ký mã

hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ

khác liên quan đến hàng hóa.

Tuy nhiên, căn cứ Phụ lục 1 Nghị

định 92/2021/NĐ-CP, chỉ dịch vụ

vận tải là được giảm 30% thuế

GTGT phát sinh trong tháng 11,

12/2021.

Theo đó, đối với công ty logistics

thì chỉ được giảm 30% thuế

GTGT trên doanh thu từ hoạt

động vận tải, doanh thu từ các

hoạt động lưu kho, lưu bãi, khai

hải quan... không được giảm 30%

thuế GTGT.
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Ngày 23/12/2021 Cục Thuế TP.

Hà Nội ban hành Công văn số

56824/CTHN-TTHT về việc xuất

hóa đơn cho khách hàng không

lấy hóa đơn, Cụ thể:

Trường hợp doanh nghiệp còn

đang áp dụng hóa đơn loại cũ, khi

bán hàng có trị giá từ 200.000

đồng trở lên mà người mua không

lấy hóa đơn hoặc không cung cấp

tên, địa chỉ thì thực hiện theo quy

định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư

26/2015/TT-BTC.

Theo đó, doanh nghiệp phải lập

hóa đơn cho mỗi lần bán và ghi rõ

người mua không lấy hóa đơn

hoặc từ chối cung cấp tên, địa

chỉ.

Trường hợp doanh nghiệp đã

chuyển sang áp dụng HĐĐT, việc

lập hóa đơn phải tuân thủ nguyên

tắc tại khoản 1 Điều 90 Luật Quản

lý thuế số 38/2019/QH13. Theo

đó, mỗi lượt bán hàng đều phải

lập HĐĐT, không phân biệt trị giá

hàng hóa.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

|   © 2022 Công ty TNHH Kiểm toán An Việt                                                                                               www.anvietcpa.com   |

BẢN TIN THÁNG 01/2022

Ngày 15/12/2021 Cục thuế TP.Hà

Nội ban hành Công văn số

54827/CTHN-TTHT về việc áp

dụng chính sách thuế GTGT với

dịch vụ hàng hải, Cụ thể:

Theo quy định tại điểm d khoản 1

Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-

BTC, các dịch vụ hàng hải sau

đây khi cung ứng cho khách hàng

nước ngoài sẽ được hưởng thuế

GTGT 0%: lai dắt tàu biển; hoa

tiêu hàng hải; cứu hộ hàng hải;

cầu cảng, bến phao; bốc xếp;

buộc cởi dây; đóng mở nắp hầm

hàng; vệ sinh hầm tàu; kiểm đếm,

giao nhận; đăng kiểm.

Đối với các khoản thu dịch vụ

khác phải chịu thuế GTGT với

thuế suất 10%.

Về chính sách giảm 30% thuế

GTGT mùa dịch, chỉ áp dụng đối

với các dịch vụ vận tải thuộc Phụ

lục 1 ban hành kèm Nghị định

92/2021/NĐ-CP.
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Ngày 29/12/2021 Bộ tài chính ban

hành Công văn số 14971/BTC-

QLKT về việc hạch toán thuế

TNDN tạm nộp đối với tiền thu

trước, Theo đó:

Công văn hướng dẫn cách hạch

toán kế toán đối với khoản thuế

TNDN tạm nộp tính theo tỷ lệ %

trên doanh thu thu tiền ứng trước

theo tiến độ của hợp đồng chuyển

nhượng BĐS.

Theo đó, khi phản ánh số thuế

TNDN tạm nộp này, doanh nghiệp

ghi: Nợ TK 8211 - Chi phí thuế

TNDN hiện hành và Có TK 3334 -

Thuế TNDN.

Khi nộp thuế TNDN vào NSNN,

ghi: Nợ TK 3334 - Thuế TNDN và

Có TK 111, 112,...

Đồng thời, do có sự chênh lệch

tạm thời giữa lợi nhuận kế toán

và thu nhập chịu thuế trong kỳ

nên căn cứ tại Điều 48, khoản 1

Điều 95 Thông tư 200/2014/TT-

BTC, doanh nghiệp còn phải ghi

nhận tăng tài sản thuế thu nhập

hoãn lại như sau: Nợ TK 243 - Tài

sản thuế thu nhập hoãn lại và Có

TK 8212 - Chi phí thuế TNDN

hoãn lại.

Ngày 22/12/2021 Tổng cục Hải

quan ban hành Công văn số

6096/TCHQ-TXNK về phụ phí vận

chuyển hàng từ cửa khẩu ra

nước ngoài được miễn thuế xuất

khẩu, Cụ thể:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1

Thông tư 60/2019/TT-BTC, trị giá

hải quan đối với hàng hóa xuất

khẩu không bao gồm khoản phí

vận tải quốc tế từ cửa khẩu xuất

đến địa điểm giao hàng.

Tổng cục Hải quan cho rằng, các

khoản phụ phí biến động giá xăng

dầu/phụ phí cước xăng dầu (FAF,

EBS, BUC, FRC), phụ phí giảm

thiểu lưu huỳnh (LSS/LSA), phụ

phí mùa cao điểm (PSS) là chi phí

mà doanh nghiệp phải trả trong

quá trình vận chuyển hàng từ cửa

khẩu xuất đến nước nhập khẩu và

cũng là bộ phận của phí vận tải

quốc tế nên được trừ khỏi trị giá

hải quan.
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Ngày 22/12/2021 Bảo hiểm xã hội

TP.HCM ban hành Thông báo số

4447/TB-BHXH về mức đóng bảo

hiểm xã hội đối với người nước

ngoài và bảo hiểm xã hội tự

nguyện từ ngày 01/01/2022,

Cụ thể:

Theo lộ trình tăng dần mức đóng

BHXH của lao động nước ngoài

quy định tại Khoản 1 Điều 12 và

Khoản 1 Điều 13 Nghị định

143/2018/NĐ-CP, mức đóng

BHXH từ năm 2022 sẽ tăng 22%

(trong đó tăng 14% cho doanh

nghiệp và 8% cho lao động người

nước ngoài). Tổng hợp các mức

đóng tổng mức đóng BHXH,

BHYT, bảo hiểm tai nạn sẽ là

30%. Trong đó, phía doanh

nghiệp đóng 20,5% (gồm: 3%

BHYT; 3% quỹ ốm đau thai sản;

0,5% quỹ TNLĐ và 14% quỹ hưu

trí, tử tuất). Người nước ngoài

đóng 9,5% (gồm: 1,5% BHYT và

8% quỹ hưu trí, tử tuất).

Mức tiền lương tháng trích đóng

BHXH thấp nhất bằng mức lương

tối thiểu vùng và cao nhất bằng

20 lần mức cơ sở tại thời điểm

đóng.

Mức đóng BHXH tự nguyện thấp

nhất kể từ ngày 01/01/2022 là

330.000 đồng/tháng (22% x

1.500.000đ)

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngày 22/12/2021 Liên đoàn lao

động TP.HCM ban hành Công

văn số 1101/LĐLĐ-TC về việc chi

hỗ trợ cho đoàn viên, người lao

động bị ảnh hưởng bởi dịch

Covid-19 theo Quyết định số

3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021,

Cụ thể:

Mức chi nêu tại khoản 1 Điều 1

Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ là

mức tối đa, mức cụ thể do công

đoàn quyết định tùy theo khả

năng cân đối tài chính.

Các trường hợp khác cần hỗ trợ

nêu tại khoản 3 Điều 1 Quyết định

3749/QĐ-TLĐ sẽ do Công đoàn

cấp trên quyết định, tuy nhiên

mức hỗ trợ phải thấp hơn 1,5

triệu đồng/người.

Các trường hợp khác áp dụng đối

với các đơn vị kinh tế, sự nghiệp

trực thuộc và các công đoàn cơ

sở trực thuộc Liên đoàn Lao động

TP. HCM, được hỗ trợ mức 1

triệu đồng/người khi đoàn viên,

người lao động là F0 điều trị

ngoại trú dưới 21 ngày thuộc một

trong các trường hợp: đang mắc

bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo

hoặc bị tai nạn lao động tỷ lệ 61%

trở lên.

Mỗi đối tượng F0 chỉ được hỗ trợ

một lần dù nhiều lần dương tính

với Sars-CoV-2.
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Ngày 24/12/2021 Bộ tài chính ban

hành Thông tư số 121/2021/TT-

BTC về thủ tục hải quan đối với

hàng hóa nhập khẩu phục vụ

công tác phòng, chống dịch

Covid-19; nộp chứng từ thuộc hồ

sơ hải quan và kiểm tra thực tế

đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập

khẩu trong bối cảnh dịch Covid-

19, Cụ thể:

Thông tư quy định các nội dung

sau:

• Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu hàng

viện trợ, quà biếu tặng phục vụ

phòng chống Covid-19;

• Điều kiện chậm nộp chứng từ

giấy đối với hàng thông quan

trong giai đoạn dịch Covid-19;

• Kiểm tra thực tế hàng hóa theo

đề nghị của Chi cục Hải quan

nơi đăng ký tờ khai hải quan.

Theo đó, điều kiện để người khai

hải quan nộp chứng từ thuộc hồ

sơ hải quan để giải quyết ách tắc

hàng hóa khi thông quan trong bối

cảnh dịch Covid 19 như sau:

• Người khai hải quan hoặc Chi

cục hải quan có địa chỉ thuộc

khu vực giãn cách, cách ly

hoặc phong tỏa theo thông báo

của cơ quan có thẩm quyền để

thực hiện các biện pháp

phòng, chống dịch Covid-19.

XUẤT NHẬP KHẨU
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• Thời gian phát sinh việc nộp

chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

trong thời gian công bố của cơ

quan có thẩm quyền về việc

thực hiện các biện pháp giãn

cách, cách ly hoặc phong tỏa.

Ngoài ra, Thông tư 121/2021/TT-

BTC cũng quy định thời hạn nộp

chứng từ:

• Trường hợp doanh nghiệp

hoặc Chi cục Hải quan nơi

đăng ký tờ khai nằm trong khu

vực bị giãn cách, phong tỏa do

Covid-19 thì doanh nghiệp

được khai chậm nộp các

chứng từ bản giấy trong thời

hạn tối đa 30 ngày.

• Tại thời điểm thông quan,

doanh nghiệp được tạm nộp

bản scan có xác nhận bằng

chữ ký số qua hệ thống hải

quan điện tử, tuy nhiên phải

đính kèm văn bản thông báo

của cơ quan thẩm quyền về

việc giãn cách, phong tỏa.

• Riêng trường hợp thời gian

giãn cách, phong tỏa (do

Covid-19) kéo dài trên 30

ngày, doanh nghiệp sẽ được

nộp chậm chứng từ giấy trong

thời hạn 5 ngày kể từ ngày hết

giãn cách, phong tỏa.
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Ngày 16/12/2021 Bộ công thương

ban hành Thông tư số

24/2021/TT-BCT quy định về

nguyên tắc điều hành nhập khẩu

theo hạn ngạch thuế quan đối với

mặt hàng muối, trứng gia cầm và

thuốc lá nguyên liệu năm 2022,

theo đó:

Số lượng hạn ngạch thuế quan

nhập khẩu muối, trứng gia cầm và

thuốc lá nguyên liệu năm 2022

như sau:

• Đối với mặt hàng trứng gà (mã

số 0407.21.00 và 0407.90.10),

trứng vịt, ngan (mã số

0407.29.10 và 0407.90.20),

loại khác (mã số 0407.29.90

và 0407.90.90) là 63.860 tá

(trứng thương phẩm không

phôi).

• Đối với mặt hàng muối (mã số

2501) là 80.000 tấn (số lượng

tạm phân đợt 1 năm 2022).

• Đối với mặt hàng thuốc lá

nguyên liệu (mã số 2401) là

65.156 tấn.

Ngoài ra, đối tượng phân giao

hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

bao gồm

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

trứng gia cầm được phân giao

cho thương nhân có nhu cầu

nhập khẩu.

• Đối với hàng nhập khẩu là

hàng viện trợ, quà biếu tặng

phục vụ phòng chống Covid-

19, cũng được chậm nộp trong

thời hạn 30 ngày các chứng từ

sau: giấy phép nhập khẩu, giấy

kiểm tra chất lượng, tờ khai

xác nhận viện trợ.

• Quá thời hạn, người khai hải

quan bị xử lý vi phạm theo quy

định của pháp luật về hải

quan.

Thông tư 121/2021/TT-BTC có

hiệu lực từ ngày 24/12/2021.

• Hạn ngạch thuế quan nhập

khẩu muối được phân giao cho

thương nhân trực tiếp sử dụng

làm nguyên liệu sản xuất hóa

chất, sản xuất thuốc, sản

phẩm y tế.

• Hạn ngạch thuế quan nhập

khẩu thuốc lá nguyên liệu

được phân giao cho các

thương nhân có giấy phép sản

xuất thuốc lá điếu và có nhu

cầu sử dụng thuốc lá nguyên

liệu nhập khẩu cho sản xuất

thuốc lá điếu.

Thông tư 24/2021/TT-BCT có

hiệu lực từ ngày 01/02/2022 đến

hết ngày 31/12/2022.
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giám sát hải quan theo quy định

tại Điều 80 Thông tư 38/2015/TT-

BTC (như: có tường rào cứng

bao quanh, ngăn cách với bên

ngoài; có camera giám sát tại cửa

ra vào...).

Ngoài ra, DNCX phải đảm bảo

không thực hiện hoạt động sản

xuất tại các kho thuê này.

Thủ tục xác nhận kho thuê bên

ngoài đáp ứng điều kiện kiểm tra,

giám sát hải quan được thực hiện

tương tự quy định đối với kho

thuê bên trong các khu công

nghiệp, khu chế xuất, khu công

nghệ cao... quy định tại Điều 80

Thông tư 38/2015/TT-BTC.

DNCX phải chịu trách nhiệm quản

lý, theo dõi hàng hóa đưa vào,

đưa ra kho thuê ngoài theo quy

định tại Điều 80 Thông tư

38/2015/TT-BTC. Cần lưu ý, Chi

cục Hải quan sẽ tạm dừng cho

thuê kho bên ngoài DNCX nếu

phát hiện vi phạm trong việc thuê

kho (như: kho không đủ điều kiện,

hàng hóa lưu giữ không đúng

hoặc tự ý tiêu thụ nội địa...).

Chậm nhất 6 tháng kể từ ngày có

công bố hết dịch, DNCX phải đưa

toàn bộ hàng hóa lưu giữ tại các

kho thuê bên ngoài về địa điểm

được phép lưu giữ theo quy định.
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Ngày 07/12/2021 Tổng cục hải

quan ban hành Công văn số

5751/TCHQ-GSQL về việc thuê

kho ngoài DNCX trong thời gian

ảnh hưởng của dịch Covid19,

Cụ thể:

Công văn hướng dẫn các điều

kiện, thủ tục cho phép DNCX

được tạm thuê kho bên ngoài để

lưu giữ hàng hóa trong giai đoạn

dịch bệnh.

Theo đó, trong thời gian dịch

Covid-19, DNCX sẽ được phép

thuê kho bên ngoài các khu công

nghiệp, khu chế xuất, khu công

nghệ cao.. để lưu giữ nguyên liệu,

vật tư, sản phẩm, nếu các kho

thuê đáp ứng điều kiện kiểm tra,
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