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Công văn số 304/LĐLĐ ngày 24/06/2022 về việc thực hiện Nghị
quyết số 17/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
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Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 quy định về việc
cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà
nước trên môi trường mạng.
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Quyết định số 1100/QĐ-BKHĐT ngày 14/06/2022 về việc ban hành
Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết
quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/06/2022 về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày
19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
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Công văn số 2194/TCT-KK ngày 23/06/2022 tổ chức triển khai Nghị
định số 34/2022/NĐ-CP về hướng dẫn làm thủ tục ân hạn thuế năm
2022.
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Công văn số 27971/CTHN-TTHT ngày 15/06/2022 về việc khai, nộp
thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
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Công văn số 28218/CTHN-TTHT ngày 16/06/2022 về hóa đơn
điện tử.
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Công văn số 2402/TCHQ-TXNK ngày 20/06/2022 về thuế GTGT
thiết bị, dụng cụ y tế.
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Công văn số 3288/BHXH-QLT ngày 21/06/2022 hướng dẫn thực
hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/07/2022.
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Thông báo số 3208/TB-BHXH ngày 17/06/2022 về việc điều chỉnh
Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.
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XUẤT NHẬP KHẨU
Công văn số 1413/HQTPHCM-GSQL ngày 21/06/2022 về việc
hướng dẫn khai xuất xứ.
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Công văn số 2054/TCHQ-GSQL ngày 03/06/2022 về việc sử dụng
hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu.
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Công văn số 2428/TCHQ-TXNK ngày 21/06/2022 về việc miễn thuế
đối với máy bay huấn luyện nhập khẩu.
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Công văn số 2376/TCHQ-GSQL ngày 17/06/2022 về việc tái xuất
hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế.
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Công văn số 2426/TCHQ-TXNK ngày 21/06/2022 về việc hướng
dẫn khai mã số hàng hóa cho mặt hàng vải không dệt
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Ngày 24/06/2022 Liên đoàn lao
động TP.Hà Nội ban hành Công
văn số 304/LĐLĐ về việc thực
hiện
Nghị
quyết
số
17/2022/UBTVQH15 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, Cụ thể:

•

Theo Công văn số 4359/TLĐQHLĐ ngày 16/06/2022 của Tổng
Liên Đoàn Lao động Việt Nam,
khi áp dụng hạn mức tăng ca mới
(300 giờ/năm và 60 giờ/tháng)
theo
Nghị
quyết
17/2022/UBTVQH15,
doanh
nghiệp cần chú ý một số điểm
sau:

Ngoài ra, Tổng Liên Đoàn Lao
động cũng khuyến khích doanh
nghiệp nên trả lương tăng ca cao
hơn mức quy định và tăng thêm
thời gian nghỉ giải lao,… để động
viên người lao động tham gia
tăng ca.

•

Các trường hợp được tăng ca
đến 300 giờ/năm bao gồm: các
trường hợp quy định tại khoản
1 Điều 1 Nghị quyết 17 và
khoản 3 Điều 107 Bộ luật lao
động 2019.

•

Tất cả các trường hợp được
tăng ca đến 300 giờ/năm đều
sẽ được tổ chức tăng ca đến
60 giờ/tháng kể từ 1/4/2022.

•

Khi áp dụng hạn mức tăng ca
300 giờ/năm, doanh nghiệp
phải thông báo cho Sở Lao
động TB&XH theo quy định tại
khoản 4 Điều 107 Bộ luật lao
động 2019.

Việc nâng hạn mức tăng ca
theo
Nghị
quyết
17/2022/UBTVQH15 chỉ áp
dụng đến hết ngày 31/12/2022
(trừ trường hợp được Quốc
hội cho kéo dài thêm).

Download
Ngày 24/06/2022 Chính phủ ban
hành Nghị định số 42/2022/NĐCP quy định về việc cung cấp
thông tin và dịch vụ công trực
tuyến của cơ quan nhà nước trên
môi trường mạng, Cụ thể:
Nghị định quy định chi tiết về các
kênh cung cấp thông tin và dịch
vụ công trực tuyến trên môi
trường mạng đối với các bộ,
ngành, địa phương.

Theo Điều 12 Nghị định này,
Cổng dịch vụ công trực tuyến của
bộ, ngành, địa phương phải được
tổ chức, phân loại theo đối tượng
sử dụng (tổ chức, cá nhân), theo
nhóm dịch vụ (theo chủ đề), theo
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mức độ và cơ quan thực hiện để
thuận tiện cho việc tìm kiếm, sử
dụng.
Dịch vụ công trực tuyến khi cung
cấp trên môi trường mạng phải
được chuẩn hóa, đồng bộ về mã,
tên dịch vụ công trực tuyến; có
cung cấp biểu mẫu điện tử kèm
theo và hướng dẫn quy trình sử
dụng cho tổ chức, cá nhân
nắm rõ.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ
ngày 15/8/2022 và thay thế Nghị
định số 43/2011/NĐ-CP ngày
13/06/2011.
Download
Ngày 16/06/2022 Quốc hội ban
hành luật số 08/2022/QH15 về
Luật kinh doanh bảo hiểm,
Theo đó:
05 loại Hợp đồng bảo hiểm được
quy định như sau:
•

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.

BẢN TIN THÁNG 07/2022
thuộc loại hình bảo hiểm phi nhân
thọ.
Như vậy, so với hiện hành thì đã
mở rộng hơn các loại Hợp đồng
bảo hiểm hơn, tại Luật kinh doanh
bảo hiểm 2000 chỉ quy định 03
loại là:
•

Hợp đồng
người;

bảo

hiểm

•

Hợp đồng bảo hiểm tài sản;

•

Hợp đồng bảo hiểm trách
nhiệm dân sự.

con

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 này.
Luật kinh doanh bảo hiểm 2022
có hiệu lực từ 01/01/2023, trừ
Khoản 3 Điều 86, khoản 4 và
khoản 5 Điều 94, Điều 95, khoản
3 và khoản 4 Điều 99, các điều
109, 110, 111, 112, 113, 114 và
116 của Luật có hiệu lực thi hành
từ ngày 01/01/2028.

Trong đó, Hợp đồng bảo hiểm tài
sản; Hợp đồng bảo hiểm thiệt hại;
Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm
03 | © 2022 Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Download

Ngày 16/06/2022 Tổng cục hải
quan ban hành Công văn số
2354/TCHQ-PC về việc cung cấp
danh mục thu phạt vi phạm hành
chính, cụ thể:
Công văn đính kèm Danh mục
tổng hợp các Nghị định có quy
định thẩm quyền xử phạt hành
chính của cơ quan Hải quan, bao
gồm trong lĩnh vực hải quan và
các lĩnh vực chuyên ngành khác.
Chi tiết xem Phụ lục đính kèm.
Hải quan sẽ căn cứ 2 Nghị định
sau đây khi xác định mức phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực
hải quan:
- Nghị định số 128/2020/NĐ-CP
ngày 19 tháng 10 năm 2020 của
Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực
hải quan;
- Nghị định số 102/2021/NĐ-CP
ngày 16/11/2021 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của
các Nghị định về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực thuế,
hóa đơn; hải quan; kinh doanh
bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản
lý, sử dụng tài sản công; thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự
trữ quốc gia; kho bạc nhà nước;
kế toán, kiểm toán độc lập.
Download

Ngày 14/06/2022 Bộ kế hoạch và
đầu tư ban hành Quyết định số
1100/QĐ-BKHĐT về việc ban
hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả giải quyết thủ tục
hành chính tại Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, Theo đó:
Quyết định thay mới Quy chế tiếp
nhận và giải quyết hồ sơ tại Bộ
phận một cửa của Bộ Kế hoạch &
Đầu tư, áp dụng kể từ ngày
14/06/2022.
Đính kèm các biểu mẫu mới gồm:
•

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và
hẹn trả kết quả (Mẫu số 01)

•

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung
hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02)

•

Mẫu Từ chối tiếp nhận giải
quyết hồ sơ (Mẫu số 03)

•

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày
trả kết quả (Mẫu số 04)

•

Mẫu Phiếu kiểm soát quá
trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số
05)

•

Mẫu Sổ theo dõi (Mẫu số 06)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể
từ ngày ký và thay thế Quyết định
số
2015/QĐ-BKHĐT
ngày
25/12/2018.
Download
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Ngày 20/06/2022 Chính phủ ban
hành Nghị định số 41/2022/NĐCP về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số
123/2020/NĐ-CP
ngày
19/10/2020 của Chính phủ quy
định về hóa đơn, chứng từ và
Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
ngày 28/01/2022 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, cụ thể:
Nghị định này sửa đổi khoản 4
Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐCP nhằm gỡ bỏ quy định phải lập
riêng hóa đơn đối với hàng hóa,
dịch vụ được giảm 2% thuế
GTGT.
Theo đó, đối với hàng hóa, dịch
vụ được áp dụng mức thuế suất
GTGT 8%, doanh nghiệp vẫn
được lập chung hóa đơn với các
loại hàng hóa, dịch vụ áp dụng
mức thuế suất khác (5%, 10%).
Tuy nhiên, trên hóa đơn GTGT
phải ghi rõ thuế suất của từng
hàng hóa, dịch vụ.
Riêng các cơ sở kinh doanh tính
thuế GTGT theo phương pháp tỷ
lệ, khi bán hàng hóa, dịch vụ
được giảm thuế thì trên hóa đơn
bán hàng phải ghi rõ số tiền
được giảm.

Các trường hợp đã lập chung hóa
đơn đối với hàng hóa, dịch vụ
được giảm thuế GTGT từ
01/02/2022 đến trước ngày Nghị
định này có hiệu lực (20/6/2022)
thì vẫn được giảm thuế và không
phải điều chỉnh lại hóa đơn,
không bị xử phạt.
Ngoài ra, Nghị định này đồng thời
thay mới Mẫu số 01/TB-SSĐT
Phụ lục IB ban hành kèm Nghị
định số 123/2020/NĐ-CP, đây là
mẫu Thông báo về việc tiếp nhận
và kết quả xử lý HĐĐT đã lập có
sai sót.
Nghị định có hiệu lực từ ngày ký
ban hành.
Download
Ngày 23/06/2022 Tổng cục thuế
ban hành Công văn số 2194/TCTKK về việc tổ chức triển khai Nghị
định số 34/2022/NĐ-CP, Theo đó:
Nhằm tháo gỡ khó khăn về tài
chính cho doanh nghiệp, Tổng
cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế
các tỉnh chủ động phổ biến và tạo
mọi điều kiện thuận lợi để doanh
nghiệp kịp thời hưởng các chính
sách ân hạn nộp thuế năm 2022
theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP
Trong đó:
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•

Thuế GTGT, ân hạn nộp từ 4 6 tháng đối với số thuế phát
sinh từ tháng 3 - tháng 8/2022
hoặc từ quý I - quý II/2022.

•

Thuế TNDN, ân hạn nộp 3
tháng đối với số thuế tạm nộp
của quý I và quý II/2022.

•

Tiền thuê đất, ân hạn nộp 6
tháng đối với số tiền thuê đất
phải nộp kỳ đầu năm 2022.

Riêng hộ, cá nhân kinh doanh
được ân hạn nộp đến ngày
30/12/2022 đối với toàn bộ số
thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp
năm 2022.
Để được ân hạn thuế, doanh
nghiệp sẽ phải gửi giấy đề nghị
ân hạn cho cơ quan thuế chậm
nhất vào ngày 30/09/2022. Nội
dung Giấy đề nghị ân hạn thuế
xem tại Phụ lục 1 đính kèm Công
văn này.
Giấy đề nghị ân hạn thuế có thể
nộp trực tuyến thông qua các ứng
dụng: ETax 2.2.2, iCaNhan 3.2.8,
iTaxViewer 1.9.6, HTKK 4.8.5,
TMS 5.48.
Download
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Ngày 15/06/2022 Cục thuế TP.Hà
Nội ban hành Công văn số
27971/CTHN-TTHT về việc khai,
nộp thuế TNDN đối với hoạt động
chuyển nhượng bất động sản,
Theo đó:
Đối với hoạt động chuyển nhượng
BĐS phát sinh trước năm 2021,
việc kê khai, nộp thuế TNDN thực
hiện theo quy định tại Điều 16
Thông tu 151/2014/TT-BTC.
Trường hợp doanh nghiệp có thu
tiền ứng trước của khách hàng
theo tiến độ thực hiện dự án nhà
ở, nếu xác định được chi phí
tương ứng với doanh thu thì được
khai nộp thuế TNDN theo doanh
thu trừ chi phí. Tuy nhiên, nếu
chưa xác định được chi phí tương
ứng với doanh thu thì phải tạm
nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 1% trên
doanh thu.
Số thuế TNDN tạm nộp theo tiến
độ được quyết toán chính thức
khi doanh nghiệp bàn giao nhà
cho khách hàng.

Ngày 16/06/2022 Cục thuế TP.Hà
Nội ban hành Công văn số
28218/CTHN-TTHT về hóa đơn
điện tử, cụ thể:

Ngày 20/06/2022 Tổng cục hải
quan ban hành Công văn số
2402/TCHQ-TXNK về thuế GTGT
thiết bị, dụng cụ y tế, cụ thể:

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, đối
với trường hợp hoàn trả hàng
hóa, doanh nghiệp vẫn phải phát
hành hóa đơn và ghi đầy đủ các
nội dung theo quy định tại khoản
1 Điều 4, Điều 10 Nghị định
123/2020/NĐ-CP.

Đối với thiết bị y tế, nếu được
nhập khẩu trước ngày 01/08/2021
thì chính sách thuế GTGT sẽ thực
hiện theo quy định tại khoản 8
Điều 1 Thông tư 26/2015/TTBTC. Theo đó, trường hợp thiết bị
y tế nhập khẩu không thuộc các
loại được nêu tại khoản 8 Điều 1
Thông tư 26 thì chỉ được hưởng
thuế GTGT 5% khi có xác nhận
của Bộ Y tế.

Sau khi lập HĐĐT, nếu phát hiện
có sai sót về hàng hóa ghi trên
hóa đơn thì doanh nghiệp xử lý
theo trình tự quy định tại điểm b
khoản 2 Điều 19 Nghị định
123/2020/NĐ-CP.
Kể từ thời điểm doanh nghiệp
được cơ quan thuế chấp nhận sử
dụng HĐĐT theo Nghị định
123/2020/NĐ-CP thì phải dừng
sử dụng các hóa đơn cũ trước đó
và tiêu hủy.

Theo đó, lưu ý, từ 2021, khi thu
tiền theo tiến độ thực hiện dự án
nhà ở, doanh nghiệp buộc phải
trích nộp thuế với tỷ lệ 1% doanh
thu, bất kể xác định được chi phí.

Đối với hóa đơn trả hàng, doanh
nghiệp phải kê khai thuế tại kỳ
phát sinh lập hóa đơn. Đối với
hóa đơn điều chỉnh, thay thế thì
kê khai bổ sung, điều chỉnh tại kỳ
tính thuế có sai sót (Điều 47 Luật
số 38/2019/QH14, khoản 4 Điều 7
Nghị định 126/2020/NĐ-CP ).

Download
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Từ 1/8/2021 trở về sau, chính
sách thuế GTGT thực hiện theo
quy định sửa đổi tại Điều 1 Thông
tư 43/2021/TT-BTC. Theo đó,
thiết bị y tế nhập khẩu sẽ được
hưởng thuế GTGT 5% khi có một
trong các giấy tờ sau: giấy phép
nhập khẩu/giấy đăng ký lưu
hành/phiếu tiếp nhận công bố tiêu
chuẩn áp dụng theo quy định
pháp luật về y tế hoặc thuộc Danh
mục thiết bị chuyên ngành y tế
ban
hành
tại
Thông
tư
14/2018/TT-BYT.
Download
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BẢO HIỂM XÃ HỘI
Ngày 21/06/2021 Bảo hiểm xã hội
TP.HCM ban hành Công văn số
3288/BHXH-QLT hướng dẫn thực
hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp từ ngày 01/07/2022,
Cụ thể:
Mức lương đóng BHXH kể từ
1/7/2022 phải đảm bảo không
thấp hơn: 4.680.000 (vùng I);
4.160.000 (vùng II); 3.640.000
(vùng III); 3.250.000 (vùng IV)
(Nghị định 38/2022/NĐ-CP ).
Chậm nhất đến ngày 25/07/2022,
doanh nghiệp phải nộp hồ sơ điều
chỉnh mức lương đóng BHXH
theo lương tối thiểu mới. Quá thời
hạn này nếu doanh nghiệp chưa
điều chỉnh, cơ quan BHXH sẽ tạm
điều chỉnh mức đóng bằng mức
lương tối thiểu cho đến khi doanh
nghiệp nộp hồ sơ điều chỉnh.
Cơ quan BHXH khuyến cáo sẽ
chỉ xác nhận quá trình đóng
BHXH, BHTN và giải quyết các
chế độ khi doanh nghiệp lập hồ
sơ điều chỉnh mức đóng theo quy
định.
Về mức đóng bảo hiểm tai nạn
lao động (TNLĐ), từ 01/07/2022
doanh nghiệp đóng trở lại theo
mức 0,5% quỹ lương.

Ngày 17/06/2021 Bảo hiểm xã hội
TP.HCM ban hành Thông báo số
3208/TB-BHXH về việc điều chỉnh
Quy trình và Phiếu giao nhận hồ
sơ theo cơ chế một cửa, Cụ thể:
Kể từ ngày 20/6/2022, BHXH TP.
HCM sẽ thay mới Quy trình giải
quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ
cấp dưỡng sức cho NLĐ.
Theo đó, hồ sơ hưởng chế độ ốm
đau, thai sản, trợ cấp dưỡng
sức... có thể nộp "trực tuyến" cho
cơ quan BHXH thông qua một
trong các địa chỉ: Cổng dịch vụ
công quốc gia; Cổng dịch vụ công
của BHXH Việt Nam hoặc nộp
qua tổ chức I-VAN.
Lưu ý, đối với chứng từ bản giấy,
phải được chuyển đổi sang dạng
điện tử theo đúng quy định tại
Điều 9 NĐ 166/2016/NĐ-CP.
Trường hợp chứng từ bản giấy
chưa được chuyển đổi sang dạng
điện tử thì sau khi kê khai giao
dịch điện tử thành công, doanh
nghiệp phải in 01 bản Thông báo
xác nhận nộp hồ sơ giao dịch
điện tử (Mẫu số 02/TB-GDĐT) và
01 Phiếu giao nhận hồ sơ
201/.../CĐBHXH kèm toàn bộ các
chứng từ bản giấy chuyển cho cơ
quan BHXH qua bưu điện..
Download
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XUẤT NHẬP KHẨU

Ngày 21/06/2022 Cục hải quan
TP.HCM ban hành Công văn số
1413/HQTPHCM-GSQL về việc
hướng dẫn khai xuất xứ, Theo đó:
Theo quy định tại chỉ tiêu 1.79
Phụ lục I Thông tư 39/2018/TTBTC, đối với chỉ tiêu "Mã nước
xuất xứ" trên tờ khai nhập khẩu,
doanh nghiệp sẽ nhập mã nước,
vùng lãnh thổ nơi hàng hóa được
sản xuất, chế tạo theo bảng mã
UN/LOCODE.
Trường hợp là hàng XNK tại chỗ,
nếu xuất xứ trên tờ khai XK tại
chỗ được khai theo cấu trúc
"#&KXĐ" thì trên tờ khai NK tại
chỗ sẽ nhập mã "ZZ" tại chỉ tiêu
"Mã nước xuất xứ" (Công văn số
2437/TCHQ-GSQL
ngày
21/5/2021).
Về mã Biểu thuế nhập khẩu,
doanh nghiệp nhập một trong các
mã sau: "B01" (nếu áp dụng thuế
suất MFN); "B03" (nếu áp dụng
thuế suất nhập khẩu thông
thường). Chi tiết xem hướng dẫn
tại chỉ tiêu 1.80 Phụ lục I Thông
tư 39/2018/TT-BTC.
Căn cứ xác định hàng hóa nhập
khẩu thuộc trường hợp áp dụng
thuế suất thông thường hay thuế
suất MFN được quy định tại
khoản 3 Điều 5 Luật thuế số
107/2016/QH13.

Ngày 03/06/2022 Tổng cục hải
quan ban hành Công văn số
2054/TCHQ-GSQL về việc sử
dụng hóa đơn điện tử cho hàng
hóa xuất khẩu, Cụ thể:
Công văn nêu quan điểm của
Tổng cục Hải quan đối với việc
doanh nghiệp có phải nộp thêm
hóa đơn GTGT điện tử cùng với
hóa đơn thương mại tại thời điểm
làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.
Theo đó, Tổng cục Hải quan cho
rằng, Điều 24 Luật Hải quan và
điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư
38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại
khoản 5 Điều 1 Thông tư
39/2018/TT-BTC) chỉ yêu cầu
doanh nghiệp nộp hóa đơn
thương mại khi làm thủ tục xuất
khẩu, không có yêu cầu phát
hành thêm hóa đơn GTGT điện tử
để nộp vào hồ sơ xuất khẩu.
Hơn nữa, tại điểm b, điểm c
khoản 3 Điều 13 Nghị định
123/2020/NĐ-CP đã quy định rõ,
thời điểm phát hành hóa đơn
GTGT điện tử đối với hàng xuất
khẩu là sau khi hoàn thành thủ tục
hải quan (không bắt buộc phát
hành trước khi làm thủ tục xuất
khẩu như hóa đơn thương mại).
Download
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XUẤT NHẬP KHẨU
Ngày 21/06/2022 Tổng cục hải
quan ban hành Công văn số
2428/TCHQ-TXNK về việc miễn
thuế đối với máy bay huấn luyện
nhập khẩu, Cụ thể:
Tổng cục Hải quan lưu ý, hàng
hóa nhập khẩu tạo TSCĐ cho dự
án ưu đãi được miễn thuế nhập
khẩu (NK) theo khoản 11 Điều 16
Luật thuế số 107/2016/QH13
không bao gồm mặt hàng “máy
bay huấn luyện”.
Tuy nhiên, trường hợp mặt hàng
“máy bay huấn luyện” nhập khẩu
được xác định là hàng hóa
chuyên dùng nhập khẩu phục vụ
trực tiếp cho giáo dục, đáp ứng
quy định tại Thông tư 11/2018/TTBGDĐT, đồng thời không thuộc
Danh mục hàng hóa trong nước
đã sản xuất được ban hành tại
Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT thì
được miễn thuế NK theo khoản
20 Điều 16 Luật thuế số
107/2016/QH13 .
Về thuế TTĐB, các trường hợp
miễn thuế TTĐB quy định tại
khoản 2 Điều 1 Luật số
70/2014/QH13 không bao gồm
“máy bay dùng cho mục đích
huấn luyện”.

BẢN TIN THÁNG 07/2022
Về thuế GTGT, trường hợp “máy
bay huấn luyện” được nhập khẩu
để tạo TSCĐ và không thuộc
Danh mục hàng hóa trong nước
đã sản xuất được ban hành tại
Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT thì
được miễn thuế GTGT theo
khoản 17 Điều 4 Thông tư
219/2013/TT-BTC.
Download
Ngày 17/06/2022 Tổng cục hải
quan ban hành Công văn số
2376/TCHQ-GSQL về việc tái
xuất hàng hóa bán tại cửa hàng
miễn thuế, Theo đó:

Ngày 21/06/2022 Tổng cục hải
quan ban hành Công văn số
2426/TCHQ-TXNK về việc hướng
dẫn khai mã số hàng hóa cho mặt
hàng vải không dệt, Theo đó:
Tổng cục Hải quan cho rằng
không đủ cơ sở để phân loại mặt
hàng Vải không dệt nếu doanh
nghiệp chỉ khai thông tin rằng đây
là mặt hàng có cùng một nhà
cung cấp nước ngoài với các
hàng hóa đã có kết quả phân tích
phân loại.

Để phân loại chính xác mặt hàng
này, doanh nghiệp cần phải căn
cứ tài liệu kỹ thuật, bản phân tích
thành phần của nhà sản xuất,
thực tế hàng hóa,... đặc biệt xác
định được đây là vải không dệt
bằng sợi filament nhân tạo hay xơ
staple hay loại xơ, sợi khác, đã
được ngâm tẩm, tráng phủ hay ép
lớp chưa, màu sắc, trọng lượng,
kích cỡ,... và đối chiếu với mô tả
tại Danh mục hàng hóa XNK Việt
Nam để khai báo mã số phù hợp.
Download

Công văn hướng dẫn thủ tục cấp
mã tạm trên Hệ thống quản lý cửa
hàng miễn thuế để doanh nghiệp
thực hiện việc tái xuất hàng hóa
bán tại cửa hàng miễn thuế.
Cần lưu ý, mã kho tạm được cấp
chỉ sử dụng để thực hiện việc tái
xuất hàng hóa.
Sau khi được cấp mã kho tạm,
doanh nghiệp phải truyền phiếu
kê khai hàng hóa xuất từ cửa
hàng miễn thuế về kho (phiếu X7)
theo lượng hàng tương ứng, đảm
bảo hàng tồn không bị âm trên hệ
thống.
Download
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