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QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP01
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn 2022

Chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, 

sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ.

NỘI DUNG THÁNG NÀY

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Thông tư 79/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư số  72/2022/TT-BTC  về việc ngưng hiệu lực của Thông 

tư số 31/2022/TT-BTC

Công văn số 64221/CTHN-TTHT về chính sách ưu đãi thuế TNDN 

đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Công văn số 64951/CTHN-TTHT về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh 

cho NPT là cá nhân không nơi nương tựa.

Công văn số 63653/CTHN-TTHT về việc xuất hóa đơn đối với hàng 

cho, biếu, tặng, trả thay lương.

Công văn số 4755/TCT- DNNCN về việc thực hiện quản lý đối với 

doanh nghiệp, đại lý kinh doanh ô tô, xe máy.

Công văn số 62544/CTHN-TTHT về hướng dẫn về xử lý hóa đơn

Công văn số 60516/CTHN-TTHT về việc ưu đãi thuế TNDN đối với 

doanh nghiệp sản xuất phần mềm

công văn số 61429/CTHN-TTHT về việc  thuế GTGT tại Nghị định 

số 15/2022/NĐ-CP
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Ngày 16/06/2022 Quốc hội đã

thông qua Luật Sở hữu trí tuệ sửa

đổi, theo đó

Cho phép tác giả có quyền

chuyển quyền sử dụng quyền đặt

tên tác phẩm (quyền nhân thân

của quyền tác giả) cho tổ chức,

cá nhân nhận chuyển giao quyền

tài sản theo quy định.

Tác giả là người trực tiếp sáng

tạo tác phẩm. (Thay vì quy định

tác giả là người tạo ra một phần

hoặc toàn bộ tác phẩm như nội

dung tại Nghị định 22/2018/NĐ-

CP).

Về đồng tác giả, trường hợp có từ

hai người trở lên cùng trực tiếp

sáng tạo tác phẩm với chủ ý là sự

đóng góp của họ được kết hợp

thành một tổng thể hoàn chỉnh thì

những người đó là các đồng tác

giả. (Trong khi theo Nghị định

22/2018/NĐ-CP thì đồng tác giả

là những tác giả cùng trực tiếp

sáng tạo ra một phần hoặc toàn

bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật

và khoa học.)

Bổ sung quy định về các trường

hợp ngoại lệ không xâm phạm

quyền tác giả dành cho người

khuyết tật.

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
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Ngày 16/06/2022 Quốc hội đã

thông qua Luật kinh doanh bảo

hiểm 2022, theo đó:

Doanh nghiệp bảo hiểm không

được kinh doanh bất động sản từ

ngày 01/01/2028.

Không quy định về thời hiệu khởi

kiện về hợp đồng bảo hiểm và

thời điểm phát sinh trách nhiệm

bảo hiểm nhằm trong Luật Kinh

doanh bảo hiểm để đảm bảo

thống nhất với các quy định tại Bộ

luật Dân sự 2015. (Tại Điều 429

Bộ luật Dân sự 2015 quy định thời

hiệu khởi kiện về hợp đồng là 03

năm, kể từ ngày người có quyền

yêu cầu biết; hoặc phải biết quyền

và lợi ích hợp pháp của mình bị

xâm phạm và dễ áp dụng hơn

trên thực tế.)

Quy định 05 loại Hợp đồng bảo

hiểm gồm: Hợp đồng bảo hiểm

nhân thọ; Hợp đồng bảo hiểm sức

khỏe; Hợp đồng bảo hiểm tài sản;

Hợp đồng bảo hiểm thiệt hại; Hợp

đồng bảo hiểm trách nhiệm. Đối

với loại Hợp đồng bảo hiểm hàng

hải được thực hiện theo quy định

của Bộ luật Hàng hải; nội dung

không quy định tại Bộ luật Hàng

hải thì thực hiện theo quy định

của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Bãi bỏ Quỹ bảo vệ người được

bảo hiểm từ ngày 01/01/2023.
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Ngày 30/12/2022 Ủy ban Thường

vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết

30/2022/UBTVQH15 về mức thuế

bảo vệ môi trường đối với xăng,

dầu, mỡ nhờn. Theo đó:

Mức thuế bảo vệ môi trường đối

với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày

01/01/2023 đến hết ngày

31/12/2023 được quy định như

sau:

- Xăng, trừ etanol: 2.000 đồng/lít 

(tăng 1.000 đồng/lít).

- Nhiên liệu bay: 1.000 đồng/lít 

(giữ nguyên);

- Dầu diesel: 1.000 đồng/lít 

(tăng 500 đồng/lít);

- Dầu hỏa: 600 đồng/lít (tăng 

300 đồng/lít);

- Dầu mazut: 1.000 đồng/lít 

(tăng 700 đồng/lít);

- Dầu nhờn: 1.000 đồng/lít (tăng 

700 đồng/lít);

- Mỡ nhờn: 1.000 đồng/kg (tăng 

700 đồng/kg).

Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15

có hiệu lực thi hành từ ngày

01/01/2023.
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Ngày 29/11/2022 Chính phủ ban

hành Nghị định 97/2022/NĐ-CP

quy định chính sách đối với người

lao động dôi dư khi chuyển đổi sở

hữu, sắp xếp lại công ty TNHH

MTV do Nhà nước nắm giữ 100%

vốn điều lệ.

Theo đó, thời gian làm việc để

tính chế độ với NLĐ dôi dư như

sau:

- Thời gian làm việc có đóng

BHXH làm căn cứ tính khoản

tiền hỗ trợ quy định tại điểm c

khoản 1 và điểm b khoản 2

Điều 3 Nghị định 97/2022/NĐ-

CP là thời gian tính hưởng chế

độ BHXH theo quy định.

- Thời gian làm việc để tính

hưởng trợ cấp mất việc làm,

trợ cấp thôi việc quy định tại

điểm a khoản 4, điểm a khoản

5 Điều 3 và Điều 4 Nghị định

97/2022/NĐ-CP: Thực hiện

theo quy định tại khoản 2 Điều

47, khoản 2 Điều 46 Bộ luật

Lao động 2019 và khoản 3, 4

Điều 8 Nghị định

145/2020/NĐ-CP.
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- Thời gian làm việc để tính

khoản tiền hỗ trợ theo quy định

tại điểm b khoản 4 và điểm b

khoản 5 Điều 3 Nghị định

97/2022/NĐ-CP là tổng thời

gian NLĐ đã làm việc thực tế

tại doanh nghiệp thực hiện sắp

xếp lại.

- Thời gian làm việc thực tế tại

doanh nghiệp thực hiện sắp

xếp lại thực hiện theo điểm a

khoản 3 và khoản 4 Điều 8

Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

- Thời gian làm việc để tính

khoản tiền hỗ trợ tại điểm c

khoản 1 và điểm b khoản 2,

điểm b khoản 4 và điểm b

khoản 5 Điều 3 Nghị định

97/2022/NĐ-CP: Được tính

theo năm (đủ 12 tháng),

trường hợp có tháng lẻ thì từ

đủ 1 tháng đến đủ 06 tháng thì

được tính bằng 1/2 năm, trên

06 tháng được tính bằng 01

năm làm việc.

Nghị định 97/2022/NĐ-CP có hiệu

lực thi hành từ ngày 15/01/2023.
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Ngày 30/12/2022 Bộ Tài chính

ban hành Thông tư 79/2022/TT-

BTC về việc sửa đổi, bổ sung một

số văn bản quy phạm pháp luật

do Bộ Tài chính ban hành.

Trong đó, Điều 1 Thông tư

79/2022/TT-BTC thực hiện sửa

đổi, bổ sung một số nội dung tại

điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư

111/2013/TT-BTC về hồ sơ

chứng minh người phụ thuộc.

Cụ thể, hồ sơ chứng minh người

phụ thuộc khi đóng thuế TNCN

được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Đối với con dưới 18 tuổi và

con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết

tật, không có khả năng lao

động: Bổ sung thêm bản chụp

Căn cước công dân để thay

Chứng minh dân nhân (nếu

có);

- Đối với vợ hoặc chồng:

+ Bổ sung thêm bản chụp Căn

cước công dân để thay Chứng

minh dân nhân (nếu có);

+ Bỏ "Bản chụp sổ hộ khẩu

(chứng minh được mối quan

hệ vợ chồng)" thay bằng "Bản

chụp Giấy xác nhận thông tin

về cư trú hoặc Thông báo số

định danh cá nhân và thông tin

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia

về cư trú hoặc giấy tờ khác do

cơ quan Cơ quan Công an

cấp";

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

- Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ,

mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ

chồng), cha dượng, mẹ kế,

cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi

hợp pháp:

+ Bổ sung thêm bản chụp Căn

cước công dân để thay Chứng

minh dân nhân (nếu có);

+ Bỏ "bản chụp sổ hộ khẩu

(nếu có cùng sổ hộ khẩu)",

thay bằng " bản chụp Giấy xác

nhận thông tin về cư trú hoặc

Thông báo số định danh cá

nhân và thông tin trong Cơ sở

dữ liệu quốc gia về cư trú hoặc

giấy tờ khác do cơ quan Cơ

quan Công an cấp";
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Ngày 26/12/2022, Cục thuế TP

Hà Nội ban hành công văn số

64221/CTHN-TTHT về chính sách

ưu đãi thuế TNDN đối với doanh

nghiệp khoa học công nghệ, theo

đó:

Trường hợp Công ty được Sở

Khoa học và Công nghệ tỉnh hoặc

thành phố cấp Giấy chứng nhận

doanh nghiệp khoa học và công

nghệ và đáp ứng các điều kiện

quy định tại Điều 2 Thông tư

03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021

của Bộ Tài chính thì được hưởng

ưu đãi thuế thu nhập doanh

nghiệp đối với doanh nghiệp khoa

học và công nghệ (miễn thuế 04

năm và giảm 50% số thuế TNDN

phải nộp trong 09 năm tiếp theo

đối với thu nhập từ hoạt động sản

xuất, kinh doanh các sản phẩm

hình thành từ kết quả khoa học và

công nghệ theo quy định tại

Khoản 1 Điều 3 Thông tư

03/2021/TT-BTC). Thời gian miễn

thuế, giảm thuế TNDN đối với

doanh nghiệp khoa học và công

nghệ được tính liên tục kể từ

ngày được cấp Giấy chứng nhận

doanh nghiệp khoa học và công

nghệ.

0706

Về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế

TNDN: Công ty tự xác định các

điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế

suất ưu đãi, thời gian miễn thuế,

giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào

thu nhập tính thuế để tự kê khai

và tự quyết toán thuế với cơ quan

thuế theo quy định tại Điều 22

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày

18/06/2014 của Bộ Tài chính.

Ngày 30/11/2022, Bộ tài chính

ban hành Thông tư số

72/2022/TT-BTC về việc ngưng

hiệu lực của Thông tư số

31/2022/TT-BTC ngày 08/06/2022

của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban

hành danh mục hàng hóa xuất

khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Trong thời gian ngưng hiệu lực

của Thông tư, các văn bản quy

phạm pháp luật và các quy định

sau đây tiếp tục có hiệu lực thi

hành:

1. Thông tư số 65/2017/TT-BTC

ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính ban hành Danh mục

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Việt Nam;

2. Thông tư số 09/2019/TT-BTC

ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung

một số nội dung tại các Phụ lục

của Thông tư số 65/2017/TT-BTC

ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính ban hành Danh mục

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành

kể từ ngày 01 tháng 12 năm

2022.

Ngày 28/12/2022, Cục thuế TP

Hà Nội ban hành công văn số

64951/CTHN-TTHT về việc đăng

ký giảm trừ gia cảnh cho NPT là

cá nhân không nơi nương tựa.

Theo đó:

Trường hợp người nộp thuế đăng

ký người phụ thuộc là cô ruột do

người nộp thuế trực tiếp nuôi

dưỡng được xác định là cá nhân

không nơi nương tựa theo quy

định của pháp luật chuyên ngành

và đáp ứng điều kiện được tính là

người phụ thuộc theo quy định tại

điểm đ, khoản 1, điều 9 Thông tư

số 111/2013/TT-BTC, đồng thời

có đủ hồ sơ chứng minh người

phụ thuộc theo quy định tại điểm

g4, khoản 1, điều 9 Thông tư số

111/2013/TT-BTC của Bộ Tài

chính thì người nộp thuế được

khai giảm trừ gia cảnh cho cô ruột

khi xác định thu nhập chịu thuế

TNCN theo quy định.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ BẢN TIN THÁNG 01/2023
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5. Trường hợp Công ty phát hiện

hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ

quan thuế có sai, sót thì Công ty

thực hiện kê khai bổ sung cho

từng hồ sơ khai thuế có sai, sót

theo quy định tại Điều 47 Luật

Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và

Khoản 4 Điều 7 Nghị định

126/2020/NĐ-CP.

Ngày 16/12/2022, Tổng cục Thuế

ban hành công văn số 4755/TCT-

DNNCN về việc thực hiện quản lý

đối với doanh nghiệp, đại lý kinh

doanh ô tô, xe máy, theo đó:

Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương tiếp tục thực

hiện các biện pháp quản lý thuế

như sau:

1. Thực hiện rà soát, đánh giá

phân loại các doanh nghiệp, hộ

kinh doanh có hoạt động đại lý,

kinh doanh ô tô, xe máy trên địa

bàn quản lý có dấu hiệu rủi ro về

việc không xuất hóa đơn, ghi giá

hóa đơn thấp hơn giá thực tế giao

dịch để xem xét bổ sung vào kế

hoạch thanh tra, kiểm tra thuế đột

xuất.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên

truyền tới người tiêu dùng về việc

yêu cầu các cơ sở kinh doanh,

đại lý bán hàng xuất hóa đơn theo

đúng giao dịch thực tế; chủ động

có những biện pháp tuyên truyền,

hỗ trợ cho người dân, doanh

nghiệp trên địa bàn về chính sách

thuế, đảm bảo người dân và

doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ các

quy định tại các văn bản pháp luật

hiện hành; đồng thời cảnh báo

người nộp thuế có hành vi gian

lận sẽ bị cơ quan thuế xử lý

nghiêm, từ đó nâng cao tính tuân

thủ pháp luật thuế của người nộp

thuế, góp phần giảm tình trạng

gian lận, trốn thuế. Các Cục

Thuế, Chi cục Thuế cần bố trí,

thông báo công khai các hòm thư,

địa chỉ thư điện tử, các kênh tiếp

nhận thông tin trên nền tảng khác

nhau để mở rộng phương thức

thu thập thông tin, tạo điều kiện

cho các tổ chức và cá nhân cung

cấp kịp thời thông tin về những

đại lý, cơ sở kinh doanh không

xuất hóa đơn khi bán hàng, lập

hóa đơn ghi giá thấp hơn giá giao

dịch thực tế để trốn thuế.
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2. Tăng cường giám sát, chỉ đạo,

phân công nhiệm vụ cho từng

đơn vị (phòng, đội) quản lý người

nộp thuế có hoạt động kinh doanh

ô tô, xe máy, định kỳ tiến hành rà

soát hệ thống quản lý hóa đơn

điện tử, thu thập thông tin và đánh

giá dữ liệu đối với các trường hợp

có dấu hiệu nghi vấn, từ đó thực

hiện các biện pháp nghiệp vụ

quản lý thuế theo quy định tại

Luật Quản lý thuế và các văn bản

hướng dẫn thi hành.

3. Phối hợp với các cơ quan quản

lý nhà nước có thẩm quyền trong

lĩnh vực quản lý giá (UBND các

cấp, Sở Tài chính, Cơ quan Quản

lý thị trường,...) để xử lý đối với

các hành vi vi phạm theo quy

định; phối hợp với các cơ quan

liên quan đề xuất tham mưu

UBND đồng cấp thành lập các

Đoàn kiểm tra liên ngành để tăng

cường công tác quản lý; trao đổi

thông tin với các ngân hàng

thương mại để xác minh việc

thanh toán qua ngân hàng đối với

tài khoản của tổ chức, cá nhân có

giao dịch đáng ngờ trong hoạt

động mua bán ô tô, xe máy.

Trường hợp phát hiện hành vi

trốn thuế có dấu hiệu tội phạm,

các Cục Thuế chủ động phối hợp,

chuyển hồ sơ sang cơ quan công

an đề nghị điều tra, khởi tố, theo

dõi xử lý theo quy định của pháp

luật.

Ngày 22/12/2022, Cục thuế TP

Hà Nội ban hành công văn số

63653/CTHN-TTHT về việc xuất

hóa đơn đối với hàng cho, biếu,

tặng, trả thay lương, theo đó:

1. Trường hợp Công ty có phát

sinh các hóa đơn mua vào của

hàng hóa, dịch vụ cho sản xuất,

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu

thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu

vào được khấu trừ nếu đáp ứng

quy định tại Khoản 10 Điều 1

Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

2. Trường hợp Công ty có phát

sinh tặng quà cho cán bộ nhân

viên thì khi tặng quà Công ty phải

lập hóa đơn theo quy định tại

Điều 4 Nghị định số

123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Trường hợp cán bộ nhân viên

của Công ty nhận được các

khoản lợi ích bằng tiền hoặc

không bằng tiền ngoài tiền lương,

tiền công do Công ty trả thì các

khoản lợi ích này thuộc các khoản

thu nhập chịu thuế TNCN theo

hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 2

Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

4. Về việc xác định các khoản chi

được trừ và không được trừ khi

xác định thu nhập chịu thuế

TNDN, đề nghị Công ty thực hiện

theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông

tư 96/2015/TT-BTC.
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Ngày 16/12/2022, Cục thuế TP

Hà Nội ban hành công văn số

61434/CTHN-TTHT về việc xử lý

hóa đơn điện tử đã lập có sai sót,

theo đó:

Kể từ thời điểm Công ty sử dụng

hóa đơn điện tử theo quy định tại

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và

quy định tại Thông tư này, nếu

phát hiện hóa đơn đã lập theo quy

định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-

CP ngày 14/5/2010, Nghị định số

04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014

của Chính phủ và các văn bản

hướng dẫn của Bộ Tài chính mà

hóa đơn này có sai sót thì người

bán và người mua phải lập văn

bản thỏa thuận ghi rõ sai sót,

người bán thực hiện thông báo

với cơ quan thuế theo Mẫu số

04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và

lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới

(hóa đơn điện tử có mã của cơ

quan thuế hoặc hóa đơn điện tử

không có mã) thay thế cho hóa

đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn

điện tử thay thế hóa đơn đã lập

có sai sót phải có dòng chữ “Thay

thế cho hóa đơn Mẫu số... ký

hiệu... số... ngày... tháng... năm”

theo quy định tại Khoản 6, Điều

12 Thông tư 78/2021/TT-BTC

ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.

Ngày 12/12/2022, Cục thuế TP

Hà Nội ban hành công văn số

61429/CTHN-TTHT về việc thuế

GTGT tại Nghị định số

15/2022/NĐ-CP, theo đó:

Trường hợp Công ty ký hợp đồng

cung cấp dịch vụ có thu tiền trước

hoặc trong khi cung cấp dịch vụ,

đã lập hóa đơn tại thời điểm thu

tiền trước ngày 01/02/2022 với

thuế suất 10% nhưng dịch vụ

hoàn thành trong thời gian từ

ngày 01/02/2022 đến hết ngày

31/12/2022 thì đối với phần tiền

đã lập hóa đơn trước ngày

01/02/2022 không thuộc trường

hợp được áp dụng chính sách

giảm thuế GTGT; đối với phần

tiền còn lại chưa thanh toán,

được lập hóa đơn từ ngày

01/02/2022 đến hết ngày

31/12/2022 theo quy định của

pháp luật thì được áp dụng chính

sách giảm thuế GTGT.

1110

Ngày 08/12/2022, Cục thuế TP

Hà Nội ban hành công văn số

60516/CTHN-TTHT về việc ưu

đãi thuế TNDN đối với doanh

nghiệp sản xuất phần mềm, theo

đó:

Trường hợp dự án đầu tư của

công ty được hưởng ưu đãi thuế

thu nhập doanh nghiệp do đáp

ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi

đầu tư thì các khoản thu nhập từ

lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các

khoản thu nhập như thanh lý phế

liệu, phế phẩm của sản phẩm

thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu

tư, chênh lệch tỷ giá liên quan

trực tiếp đến doanh thu, chi phí

của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền

gửi ngân hàng không kỳ hạn, các

khoản thu nhập có liên quan trực

tiếp khác cũng được hưởng ưu

đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

theo quy định tại khoản 2 Điều 10

Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Ngày 16/12/2022, Cục thuế TP

Hà Nội ban hành công văn số

62544/CTHN-TTHT về hướng

dẫn về xử lý hóa đơn, theo đó:

Trường hợp Công ty đã lập hóa

đơn theo Nghị định số

51/2010/NĐ-CP của Chính phủ,

sau đó thực hiện điều chỉnh giảm

doanh thu theo giá trị thực tế

quyết toán công trình thì người

bán và người mua phải lập văn

bản thỏa thuận ghi rõ sai sót,

người bán thực hiện thông báo

với cơ quan thuế theo Mẫu số

04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và

lập hóa đơn điện tử mới thay thế

cho hóa đơn điện tử đã lập có sai

sót theo hướng dẫn tại Khoản 6

Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-

BTC của Bộ Tài chính.
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