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QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP01
Lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 01/07/2023

Bộ Tài chính khuyến cáo doanh nghiệp thanh toán đúng hạn gốc và

lãi trái phiếu

Sắp tăng cường thanh tra các dự án chậm tiến độ sử dụng đất trên

cả nước

Nghĩa vụ thuế TNDN khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ

phát triển khoa học và công nghệ

NỘI DUNG THÁNG NÀY

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Thuế nộp thừa sau 10 năm sẽ không được hoàn trả

Quy trình mới về cưỡng chế nợ thuế

Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022

Hướng dẫn lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế

GTGT

Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế

GTGT và 0,5% thuế TNCN

Không phân bổ thuế GTGT cho các công trình xây dựng vãng lai

trong khu phi thuế quan

Máy móc thiết bị của DNCX đem thuê sẽ không được ưu đãi

Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự kê khai, tự nộp thuế

TNCN

Ngành thuế sẽ kiểm soát chặt chẽ các hồ sơ đề nghị hoàn thuế

GTGT để chống gian lận

Cách tính thuế nhà thầu đối với thu nhập từ nhượng quyền sử dụng

nhãn hiệu
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NỘI DUNG THÁNG NÀY

BẢO HIỂM XÃ HỘI - LAO ĐỘNG

Sửa đổi quy trình giải quyết và chi trả chế độ BHXH

Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyên trên Cổng dịch vụ công
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Các giải pháp phát triển xuất khẩu đến năm 2030 của Chính phủ

Thủ tục xử lý nguyên liệu, phế liệu của hợp đồng gia công
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Ngày 11/11/2022 Quốc hội ban

hành Nghị quyết 69/2022/QH15

về dự toán ngân sách nhà nước

năm 2023, theo đó:

Nghị quyết phê duyệt dự toán

NSNN năm 2023, theo đó tổng số

thu NSNN năm 2023 là 1.620.744

tỷ đồng, tổng số chi NSNN năm

2023 là 2.076.244 tỷ đồng, tổng

mức vay của NSNN năm 2023 là

648.213 tỷ đồng. Chi tiết xem các

phụ lục số I, II, III, IV đính kèm.

Đáng chú ý, Điều 3 Nghị quyết

này đã cho phép tăng mức lương

cơ sở kể từ ngày 1/7/2023 lên 1,8

triệu đồng/tháng, đồng thời tăng

thêm 12,5% mức lương hưu, trợ

cấp BHXH cho đối tượng do

NSNN bảo đảm.

Ngoài ra, kể từ 1/1/2023, phụ cấp

ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế

dự phòng và y tế cơ sở cũng

được điều chỉnh tăng.

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
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Ngày 25/11/2022 Bộ tài chính ban

hành Công văn số 12389/BTC-

TCNH về việc thanh toán đầy đủ,

đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu,

theo đó:

Nhằm giữ ổn định thị trường trái

phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính

đã nhắc nhở các doanh nghiệp có

phát hành trái phiếu phải chịu

trách nhiệm đảm bảo thanh toán

đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái

phiếu cho nhà đầu tư và ưu tiên

sử dụng mọi nguồn lực của chính

doanh nghiệp để thực hiện đúng

các cam kết với nhà đầu tư khi

phát hành trái phiếu.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng lưu ý

các doanh nghiệp phát hành trái

phiếu phải tuân thủ đúng chế độ

công bố thông tin về phát hành

trái phiếu riêng lẻ theo quy định

tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP,

Nghị định 65/2022/NĐ-CP và các

văn bản hướng dẫn. Đồng thời,

chủ động, kịp thời cung cấp thông

tin chính thống về tình hình hoạt

động, tài chính của doanh nghiệp

để chủ đầu tư nắm rõ.
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Ngày 13/10/2022 Bộ tài nguyên

và Môi trường ban hành Công

văn số 6118/BTNMT-TCQLĐĐ về

việc tăng cường kiểm tra xử lý

các dự án, công trình không đưa

đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử

dụng đất, theo đó:

Công văn đôn đốc các tỉnh, thành

trên cả nước khẩn trương rà soát,

lập danh sách những dự án, công

trình đã được giao đất, cho thuê

đất mà không sử dụng đất 12

tháng liên tục hoặc tiến độ đưa

đất vào sử dụng chậm 24 tháng

để tổ chức thanh tra, xử lý

nghiêm.

Đặc biệt, kiên quyết thu hồi đất

đối với các dự án, công trình đã

chấm dứt đầu tư, đã hết thời hạn

cho gia hạn sử dụng đất nhưng

vẫn chưa hoàn thành đầu tư đưa

đất vào sử dụng.

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi

trường đồng thời cũng sẽ phối

hợp với Tổng cục Quản lý đất đai

để tổ chức thanh tra đối với các

tỉnh, thành phố có nhiều dự án

không đưa đất vào sử dụng hoặc

chậm tiến độ sử dụng đất mà

chưa được xử lý và các dự án sử

dụng nhiều diện tích đất nhưng

chậm tiến độ đã quá lâu.
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Ngày 07/11/2022, Bộ trưởng Bộ

Tài chính ban hành Thông tư

67/2022/TT-BTC hướng dẫn

nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp

trích lập và sử dụng Quỹ phát

triển khoa học và công nghệ

(KH&CN), theo đó:

Theo quy định thì Quỹ khoa học

và công nghệ chỉ được sử dụng

cho hoạt động nghiên cứu khoa

học và công nghệ của doanh

nghiệp. Tuy nhiên, để kịp thời

tháo gỡ khó khăn cho doanh

nghiệp, phục hồi kinh tế sau đại

dịch Covid -19, tại điểm c khoản 1

Điều 5 Thông tư 67 đã hướng dẫn

cụ thể doanh nghiệp được sử

dụng Quỹ phát triển khoa học và

công nghệ của doanh nghiệp

trong 02 năm (năm 2022 và năm

2023) để mua mua máy móc, thiết

bị cho đổi mới công nghệ, phục

vụ trực tiếp hoạt động sản xuất,

kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông tư cũng bổ sung hướng

dẫn quản lý tài sản đối với trường

hợp tài sản cố định (TSCĐ) dùng

đồng thời cho hoạt động nghiên

cứu khoa học công nghệ và hoạt

động sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp.

Cụ thể, tại điểm b khoản 4 Điều 4

Thông tư 67 hướng dẫn trường

hợp doanh nghiệp có trích Quỹ

trong thời gian đang được hưởng

ưu đãi thuế thu nhập doanh

nghiệp, có nhận điều chuyển Quỹ

từ doanh nghiệp khác (doanh

nghiệp điều chuyển), nếu doanh

nghiệp sử dụng không đúng mục

đích hoặc không sử dụng hoặc sử

dụng không hết 70% đối với số

Quỹ đã trích và nhận điều chuyển,

thì số thuế thu nhập doanh nghiệp

thu hồi được xác định đối với

từng trường hợp cụ thể: trường

hợp doanh nghiệp trích Quỹ được

hưởng ưu đãi và doanh nghiệp

điều chuyển cũng được hưởng

ưu đãi; trường hợp doanh nghiệp

trích Quỹ được hưởng ưu đãi và

doanh nghiệp điều chuyển không

được hưởng ưu đãi; Việc xác

định số tiền nhận điều chuyển sử

dụng không đúng mục đích, chưa

sử dụng hoặc sử dụng không hết

70% được phân bổ theo tỷ lệ giữa

số tiền nhận điều chuyển với số

Quỹ trong kỳ tính thuế (bao gồm

cả số trích Quỹ và số tiền nhận

điều chuyển).
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Theo đó, tại khoản 4 Điều 5

Thông tư 67 hướng dẫn khi

TSCĐ hình thành từ nguồn Quỹ

dùng đồng thời cho hoạt động

nghiên cứu khoa học và công

nghệ thì doanh nghiệp chỉ việc

tiếp tục theo dõi quản lý theo quy

định và không phải tính khấu hao

tài sản cố định vào chi phí được

trừ khi xác định thu nhập chịu

thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nội dung này tạo thuận lợi cho

doanh nghiệp trong trường hợp

TSCĐ hình thành từ nguồn Quỹ

nhưng không sử dụng hết công

suất, khi doanh nghiệp dùng tài

sản này đồng thời cho sản xuất

kinh doanh, nhằm tránh lãng phí

nguồn lực của doanh nghiệp thì

doanh nghiệp chỉ cần theo dõi

TSCĐ này, không tính khấu hao

TSCĐ vào chi phí được trừ khi

xác định thu nhập chịu thuế

TNdoanh nghiệp.

Thông tư 67 cũng hướng dẫn rõ

hơn việc xác định thuế thu nhập

doanh nghiệp đối với trường hợp

trích lập Quỹ trong thời gian

doanh nghiệp đang được hưởng

ưu đãi thuế thu nhập doanh

nghiệp và có nhận điều chuyển

Quỹ khoa học và công nghệ từ

doanh nghiệp khác.
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Ngày 08/11/2022 Tổng cục Hải

quan ban hành Công văn số

4699/TCHQ-TXNK về việc xử lý

tiền thuế quá hạn 10 năm,

theo đó:

Quy định tại điểm c khoản 3 Điều

60 Luật Quản lý thuế số

38/2019/QH14, một trong các

trường hợp không được xét hoàn

thuế nộp thừa là khoản thuế đã

nộp quá thời hạn 10 năm kể từ

ngày nộp tiền vào NSNN mà

người nộp thuế không đề nghị bù

trừ hay hoàn thuế.

Theo đó, trường hợp doanh

nghiệp có khoản thuế nộp thừa tại

cơ quan hải quan đã quá thời hạn

10 năm thì sẽ không được giải

quyết hoàn thuế.

Ngày 11/11/2022 Tổng cục thuế

ban hành Quyết định số 1795/QĐ-

TCT về việc ban hành Quy trình

cưỡng chế tiền nợ thuế, theo đó:

Quyết định ban hành Quy trình

mới về cưỡng chế nợ thuế, bao

gồm các biện pháp cưỡng chế

sau được quy định tại Điều 125

Luật Quản lý thuế số

38/2019/QH14 :

1. Cưỡng chế bằng biện pháp

trích tiền từ tài khoản, yêu cầu

phong tỏa tài khoản của người

nộp thuế

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

2. Cưỡng chế bằng biện pháp

khấu trừ một phần tiền lương

hoặc thu nhập

3. Đề nghị cơ quan Hải quan

cưỡng chế bằng biện pháp dừng

làm thủ tục hải quan đối với hàng

hóa xuất, nhập khẩu

4. Cưỡng chế bằng biện pháp

ngừng sử dụng hóa đơn

5. Cưỡng chế bằng biện pháp kê

biên tài sản, bán đấu giá tài sản

kê biên

6. Cưỡng chế bằng biện pháp thu

tiền, tài sản khác của người nộp

thuế do tổ chức, cá nhân khác

đang giữ

7. Cưỡng chế bằng biện pháp thu

hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh

Về nguyên tắc, các biện pháp

cưỡng chế nợ thuế sẽ được áp

dụng lần lượt từ trước đến sau;

tuy nhiên, trường hợp đang áp

dụng biện pháp cưỡng chế này

mà có thông tin, điều kiện thực

hiện biện pháp cưỡng chế trước

hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp

theo hiệu quả hơn thì cơ quan

thuế sẽ đồng thời áp dụng nhiều

biện pháp cưỡng chế để thu hồi

nợ thuế.
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Ngày 22/07/2022 Tổng cục thuế

ban hành Công văn số 2619/TCT-

CS hướng dẫn về giảm thuế

GTGT theo Nghị định số

15/2022/NĐ-CP, theo đó:

Liên quan đến việc lập hóa đơn

đối với hàng hóa, dịch vụ được

giảm 2% thuế GTGT, Tổng cục

Thuế đã yêu cầu căn cứ quy định

tại Điều 2, khoản 1 Điều 3 Nghị

định 41/2022/NĐ-CP (sửa đổi

Nghị định 123/2020/NĐ-CP) và

Nghị định 15/2022/NĐ-CP để

thực hiện.

Trường hợp cơ sở kinh doanh

tính thuế GTGT theo phương

pháp trực tiếp 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.

Trường hợp cơ sở kinh doanh

tính thuế GTGT theo phương

pháp tỷ lệ % trên doanh thu khi

bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

thì trên hóa đơn bán hàng phải

ghi rõ số tiền được giảm.

0706

Ngày 04/11/2022 Cục thuế TP Hà

Nội ban hành Công văn số

53394/CTHN-TTHT về chính sách

thuế khi chi trả các khoản hỗ trợ

đạt doanh số cho hộ kinh doanh,

cá nhân kinh doanh, theo đó:

Theo quy định tại tiết đ khoản 5

Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-

CP, khi chi trả các khoản hỗ trợ

đạt doanh số, chi hỗ trợ bằng tiền

hoặc không bằng tiền cho hộ, cá

nhân kinh doanh nộp thuế khoán,

doanh nghiệp có trách nhiệm khai

nộp thuế thay.

Số thuế nộp thay bao gồm 1%

thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN

(Phụ lục số 01 Thông tư

40/2021/TT-BTC).

Doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ

các chỉ tiêu trên Phụ lục 01-1/BK-

CNKD kèm theo Tờ khai mẫu số

01/CNKD theo quy định tại khoản

1 Điều 16 Thông tư 40/2021/TT-

BTC.

Cần lưu ý, khoản thuế nộp thay

cho hộ, cá nhân kinh doanh nêu

trên không được hạch toán vào

chi phí hợp lý theo quy định tại

Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-

BTC.

Tháng 12/2022 Cục thuế TP. Hà

Nội ban hành Thư ngỏ về việc

nộp các khoản tiền thuế hết thời

hạn gia hạn nộp thuế trong tháng

12/2022, theo đó:

Theo khuyến cáo của Cục thuế

TP. Hà Nội, doanh nghiệp cần

chủ động sắp xếp nguồn tài chính

để kịp thời nộp các khoản thuế

GTGT ngay sau khi kết thúc thời

gian được ân hạn theo Nghị định

34/2022/NĐ-CP, cụ thể ngày

20/12/2022 đối với số thuế GTGT

của các tháng 5, 6, 7, 8/2022 và

ngày 31/12/2022 đối với số thuế

GTGT của quý II/2022.

Trường hợp doanh nghiệp chưa

nộp đầy đủ tiền thuế GTGT ngay

sau khi hết thời gian ân hạn nêu

trên, cơ quan thuế sẽ phải áp

dụng biện pháp cưỡng chế nộp

thuế theo quy định của Luật số

38/2019/QH14 .

Ngày 21/11/2022 Cục thuế TP Hà

Nội ban hành Công văn số

56701/CTHN-TTHT về việc khai

thuế GTGT kinh doanh vãng lai

ngoại tỉnh, theo đó:

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý,

trường hợp doanh nghiệp có hoạt

động xây dựng ở ngoài tỉnh, thực

hiện hạch toán tập trung tại trụ sở

chính theo quy định tại khoản 2,

khoản 4 Điều 11 Nghị định

126/2020/NĐ-CP thì khai thuế,

tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế

cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

và phân bổ số thuế phải nộp cho

từng tỉnh nơi có hoạt động kinh

doanh theo quy định tại khoản 1

Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-

BTC .

Trường hợp hoạt động xây dựng

công trình ngoài tỉnh thuộc khu

phi thuế quan được hưởng thuế

GTGT 0% theo Điều 9 Thông tư

219/2013/TT-BTC nên không phát

sinh số thuế GTGT phải nộp thì

không phải kê khai, phân bổ thuế

GTGT cho tỉnh nằm trong khu phi

thuế quan.

Download

Download

Download

Download

http://anvietcpa.com/Upload/Video/04122022190925.docx
http://anvietcpa.com/Upload/Video/04122022190959.pdf
http://anvietcpa.com/Upload/Video/04122022191016.pdf
http://anvietcpa.com/Upload/Video/04122022191032.pdf


BẢN TIN THÁNGVĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

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

BẢN TIN THÁNG 12/2022

Ngày 04/11/2022 Cục thuế TP.

Hà Nội ban hành Công văn số

53405/CTHN-TTHT về việc chi trả

hộ và thực hiện kê khai, khấu trừ,

quyết toán thuế TNCN của người

lao động ký hợp động lao động

với công ty mẹ ở nước ngoài,

theo đó:

Quy định tại khoản 1 Điều 25

Thông tư 111/2013/TT-BTC,

trường hợp Công ty trực tiếp chi

trả lương cho người lao động của

Công ty mẹ ở nước ngoài thì có

trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN

trước khi chi trả.

Tuy nhiên, nếu người lao động

trực tiếp nhận lương trả từ nước

ngoài thì phải trực tiếp khai thuế

TNCN (điểm a.2 khoản 3 Điều 19

Thông tư 80/2021/TT-BTC ).

Trường hợp người lao động

không đáp ứng điều kiện ủy

quyền quyết toán thuế theo quy

định tại điểm d.2 khoản 6 Điều 8

Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì

phải trực tiếp khai quyết toán. Tuy

nhiên, việc khai quyết toán chỉ bắt

buộc nếu có số thuế phải nộp

thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề

nghị hoàn hoặc bù trừ.

Ngày 27/10/2022 Cục thuế TP.

Hà Nội ban hành Công văn số

51874/CTHN-TTHT về chính sách

thuế liên quan đến việc chuyển

quyền sử dụng nhãn hiệu,

theo đó:

Theo hướng dẫn tại Công văn số

15888/BTC-CST ngày 7/11/2016,

doanh nghiệp nước ngoài phải

chịu thuế nhà thầu khi phát sinh

thu nhập từ nhượng quyền sử

dụng nhãn hiệu cho doanh nghiệp

Việt Nam, bao gồm thuế TNdoanh

nghiệp và thuế GTGT.

Trong đó, tỷ lệ tính thuế TNdoanh

nghiệp là 10% và thuế GTGT áp

dụng thuế suất 10% (nếu khai

thuế theo phương pháp khấu trừ)

hoặc tỷ lệ 5% (nếu khai thuế theo

phương pháp trực tiếp).

Doanh nghiệp Việt Nam nếu đã

kê khai, khấu trừ nộp thuế nhà

thầu đúng quy định khi chi trả phí

sử dụng nhãn hiệu nước ngoài và

đáp ứng các điều kiện tại Điều 4

Thông tư 96/2015/TT-BTC thì

được chấp nhận hạch toán.

0908

Ngày 06/09/2022 Tổng cục thuế

ban hành Công văn số 3271/TCT-

KK về việc quản lý hoàn thuế

GTGT, theo đó:

Nhằm chống gian lận hoàn thuế,

Tổng cục Thuế đã yêu cầu các

Cục thuế trên cả nước tăng

cường kiểm soát chặt chẽ việc

giải quyết hoàn thuế GTGT theo

đúng hướng dẫn tại các Công

văn: số 633/TCT-TTKT ngày

7/3/2022; số 769/TCT-TTKT ngày

17/3/2022; số 1616/TCT-TTKT

ngày 17/5/2022 và số 1991/TCT-

TTKT ngày 10/6/2022.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng

yêu cầu các Cục thuế đẩy mạnh

công tác rà soát hồ sơ khai thuế

GTGT của các doanh nghiệp có

hoạt động sản xuất kinh doanh

hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và

các doanh nghiệp có dự án đầu

tư đang triển khai trên địa bàn để

hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ

sơ đề nghị hoàn thuế theo đúng

quy định, đặc biệt là những quy

định mới về chính sách, hồ sơ,

thủ tục hoàn thuế GTGT theo

Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Ngày 20/09/2022, Tổng cục Hải

quan ban hành Công văn số

3879/TCHQ-GSQL về việc DNCX

cho mượn tài sản, máy móc thiết

bị, theo đó:

Để giải quyết vướng mắc liệu

DNCX có phải hoàn trả số thuế

đã được ưu đãi miễn, giảm theo

quy định tại điểm c khoản 6 Điều

26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP,

Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ

Kế hoạch & Đầu tư xác định

trường hợp DNCX cho bên gia

công, SXXK thuê, mượn máy

móc, thiết bị có được hiểu là hoạt

động kinh doanh khác của DNCX

hay không?

Theo quy định điểm c khoản 6

Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-

CP, DNCX không được sử dụng

tài sản, máy móc, thiết bị được

hưởng ưu đãi về thuế để phục vụ

cho hoạt động sản xuất, kinh

doanh khác (chỉ được sử dụng

cho hoạt động chế xuất). Nếu sử

dụng tài sản, máy móc, thiết bị

được hưởng ưu đãi về thuế để

thực hiện hoạt động kinh doanh

khác thì phải hoàn trả số thuế đã

được miễn, giảm. Download
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Ngày 18/11/2022 Bảo hiểm xã hội

Việt Nam ban hành Quyết định số

3503/QĐ-BHXH về việc sửa đổi,

bổ sung một số điều của Quy

trình giải quyết hưởng các chế độ

bảo hiểm xã hội, chi trả các chế

độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất

nghiệp ban hành kèm theo Quyết

định số 166/QĐ-BHXH ngày

31/01/2019 của Tổng Giám đốc

Bảo hiểm xã hội Việt Nam,

theo đó:

Quyết định sửa đổi, bổ sung một

số quy định của Quy trình giải

quyết hưởng và chi trả các chế độ

BHXH, BHTN ban hành kèm

Quyết định số 166/QĐ-BHXH

ngày 31/01/2019 liên quan đến:

- Việc lập danh sách chi trả chế

độ BHXH thuộc thẩm quyền của

BHXH tỉnh;

- Việc lập danh sách chi trả chế

độ BHXH thuộc thẩm quyền của

BHXH huyện;

- Việc chi trả trợ cấp BHXH một

lần đối với trường hợp người

hưởng đăng ký nhận tiền mặt tại

cơ quan bưu điện;

- Trách nhiệm lập Danh sách chi

trả trợ cấp BHXH một lần (Danh

sách C97-HD);

- Trách nhiệm lập Danh sách chi

trả lương hưu, trợ cấp BHXH

hàng tháng;

BẢO HIỂM XÃ HỘI - LAO ĐỘNG

Ngày 21/11/2022 Bảo hiểm xã hội

ban hành Quyết định số 3511/QĐ-

BHXH về việc ban hành Quy trình

đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

tự nguyện trên Cổng Dịch vụ

công theo Quyết định số 422/QĐ-

TTg ngày 04/4/2022 của Thủ

tướng Chính phủ phê duyệt Danh

mục dịch vụ công trực tuyến tích

hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ

công quốc gia năm 2022, theo đó:

Quyết định này hướng dẫn trình

tự giải quyết thủ tục đăng ký tham

gia BHXH tự nguyện trên Cổng

dịch vụ công, bao gồm:

1. Quy trình đăng ký tham gia

BHXH tự nguyện đối với người

tham gia thuộc hộ nghèo hoặc hộ

cận nghèo. Chi tiết các bước xem

Điều 4.

2. Quy trình đăng ký tham gia

BHXH tự nguyện đối với người

tham gia thuộc đối tượng khác.

Chi tiết các bước xem Điều 5.

Các quy trình này được áp dụng

đồng thời trong trường hợp: đăng

ký tham gia lần đầu, chuyển từ

tham gia BHXH bắt buộc sang

BHXH tự nguyện, tiếp tục tham

gia BHXH tự nguyện theo

phương thức và mức đóng đã

đăng ký, đăng ký lại phương thức

đóng và mức thu nhập tháng

đóng BHXH tự nguyện.
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Ngày 19/11/2022 Thủ tướng

chính phủ ban hành Quyết định

số 1445/QĐ-TTg về việc ban

hành Chương trình hành động

thực hiện Chiến lược xuất nhập

khẩu hàng hóa đến năm 2030,

theo đó:

Quyết định này cụ thể hóa những

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà

các Bộ, ngành, địa phương sẽ

triển khai để thực hiện Chiến lược

xuất nhập khẩu hàng hóa đến

năm 2030 theo Quyết định số

493/QĐ-TTg ngày 19/4/2022, bao

gồm:

1. Phát triển sản xuất, tạo nguồn

cung bền vững cho xuất khẩu

2. Phát triển thị trường xuất khẩu,

nhập khẩu, bảo đảm tăng trưởng

bền vững trong dài hạn

3. Hoàn thiện thể chế, tăng cường

quản lý nhà nước trong tổ chức

hoạt động xuất nhập khẩu nhằm

tạo thuận lợi thương mại, chống

gian lận thương mại

4. Huy động và sử dụng hiệu quả

các nguồn lực cho phát triển xuất

khẩu

5. Quản lý và kiểm soát nhập

khẩu đáp ứng đủ nhu cầu cho sản

xuất trong nước và hướng đến

cán cân thương mại lành mạnh,

hợp lý

XUẤT NHẬP KHẨU
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Ngày 14/11/2022 Tổng cục Hải

quan ban hành Công văn số

4835/TCHQ-GSQL về việc tiêu

hủy nguyên liệu, vật tư,

theo đó:

Liên quan đến thủ tục xử lý

nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế

liệu, phế phẩm của hợp đồng gia

công, Tổng cục Hải quan đã yêu

cầu doanh nghiệp thực hiện theo

đúng quy định tại Điều 64 Thông

tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại

khoản 42 Điều 1 Thông tư

39/2018/TT-BTC).

Về việc cơ quan hải quan giám

sát quá trình tiêu hủy tại Việt Nam

đối với nguyên liệu, vật tư, phế

liệu, phế phẩm của hợp đồng gia

công, thực hiện theo quy định tại

Điều 38, Điều 59 Luật Hải quan,

điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư

38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại

khoản 42 Điều 1 Thông tư

39/2018/TT-BTC ).
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