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- Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm của người lao động trong bối cảnh 

phòng, chống dịch Covid 19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội;

- Nghị quyết số 26/NQ-CP về Hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại;

- Nghị định số 20/2022/NĐ-CP Sửa đổi quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu 

tư xây dựng

- Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 về thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; 

- Thông tư 19/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số;

- Công văn số 824/TCT-CS về hóa đơn điện tử;

- Công văn số 590/TCT-CS ngày 02/03/2022 về việc giảm tiền thuê đất;

- Công văn số 663/HQTPHCM-GSQL về vướng mắc tiêu thụ nội địa.

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ 
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TÀI CHÍNH 

DOANH NGHIỆP

Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm của người lao động trong

bối cảnh phòng, chống dịch Covid 19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 23/03/2022 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15, quy định

về về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch

covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng

người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 01 năm (trừ người lao động từ đủ

15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, người làm nghề,

công việc lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trở lên, lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 (tháng thứ

6 nếu ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo), lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi).

Trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm

có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 40 giờ

nhưng không quá 60 giờ trong 01 tháng.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất lao động và các biện

pháp khác nhằm giảm thiểu việc làm them giờ; trong trường hợp phải làm thêm giờ, người sử dụng lao

động thực hiện các chế độ phúc lợi bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy

định của pháp luật về lao động.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho

cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định khi tổ chức làm thêm

giờ..
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Ngày 07/03/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị

quyết số 26/NQ-CP về hạn mức bảo lãnh chính

phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2022.

Theo đó, Chính phủ thống nhất phê duyệt hạn

mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về

cho vay lại năm 2022 theo đề nghị của Bộ Tài

chính tại văn bản số 216/TTr-BTC và văn bản

số 26/TTr-BTC. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm

toàn diện về nội dung, số liệu đề xuất. Nghị

quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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TÀI CHÍNH 

DOANH NGHIỆP

Nghị quyết số 26/NQ-CP về Hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay

về cho vay lại
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THUẾ, PHÍ VÀ 

LỆ PHÍ

Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 về thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ngày 23/03/2022, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị Quyết số 18/2022/UBTVQH15 quy định

về mức thuế Bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn, cụ thể:

Từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 31/12/2022, giảm 50% mức thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ

ethanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn và giảm 70% mức thuế Bảo vệ môi trường đối với

dầu hỏa.

Cụ thể, mức thuế Bảo vệ môi trường sau khi miễn giảm như sau:

- Xăng (trừ ethanol) còn 2.000 đồng/lít;

- Dầu Diesel còn 1.000 đồng/lít;

- Dầu hỏa còn 300 đồng/lít;

- Dầu Mazut còn 1.000 đồng/lít;

- Dầu nhờn còn 1.000 đồng/lít;

- Mỡ nhờn còn 1.000 đồng/lít;

Riêng mức thuế suất bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay tiếp tục được áp dụng ở mức 1.500 đồng/lít

theo quy định tại Nghị quyết 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021.
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Thông tư 19/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử

dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Ngày 21/03/2022 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Theo đó, thời gian tính phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số được tính:

- Từ tháng chứng thư số được cấp cho thuê bao bắt đầu có hiệu lực hoạt động đến tháng trước

liền kề tháng thuê bao hết hạn sử dụng;

- Trường hợp chứng thư số có hiệu lực và hết hiệu lực trong cùng 1 tháng thì tính là 1 tháng.

Website: http://asa-audit.com/

Email: kiemtoanasa@gmail.com

Bản tin Thuế & Hải quan cho mục đích tham khảo 

chuyên môn, không phát hành hoặc bán trên thị

trường

© 2021 Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á

THUẾ, PHÍ VÀ 

LỆ PHÍ

Mức thu phí dịch vụ này là 3.000 đồng/tháng/01

chứng thư số của doanh nghiệp cung cấp dịch

vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao là tổ

chức, doanh nghiệp (không bao gồm các cá

nhân).

Thông tư 19/2022/TT-BTC có hiệu lực kể từ

ngày 01/06/2022, thay thế Thông tư

305/2016/TT-BTC nagyf 15/11/2016 và Thông

tư 17/2018/TT-BTC nagyf 09/02/2018.
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Công văn số 824/TCT-CS về hóa đơn điện tử

Ngày 21/03/2022, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 824/TCT-CS về định dạng số trên hóa đơn điện

tử. Cụ thể, nếu sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số

78/2021/TT-BTC thì định dạng số tiền trên hóa đơn thực hiện theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày

07/10/2021 của Tổng cục thuế, phần thập phân có tối đa 6 chữ số.

Về sử dụng bảng kê đính kèm hóa đơn điện tử: Nếu sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định

số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC thì các trường hợp sử dụng bảng kê để liệt kê các

loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn được thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 6, điều 10

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Bảng kê phải được lưu giữ cùng hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm

quyền. Hóa đơn phải ghi rõ kèm theo bảng kê số… ngày…tháng…năm và ngược lại. Bảng kê phải có tên,

mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền hàng hóa, dịch

vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Nếu người bán nộp thuế GTGT theo phương pháp

khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”, tổng cộng tiền

thanh toán đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng, hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê

theo thứ tự bán hàng trong ngày.
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Công văn số 590/TCT-CS ngày 02/03/2022 về việc giảm tiền thuê đất

Ngày 02/03/2022, Tổng cục thuế đã ban hành

Công văn số 590/TCT-CS về việc giảm tiền thuê

đất theo quyết định số 27/2021/QĐ-TTg. Về vấn

đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2, Điều 3 và

Điều 4 Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày

25/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc

giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối

tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, nếu doanh

nghiệp nhận chuyển nhượng quyền thuê đất nhưng

chưa thực hiện thủ tục pháp lý về đất, chưa có

quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước

có thẩm quyền cho thuê đất thì không thuộc đối

tượng áp dụng theo quy định tại Quyết định

27/2021/QĐ-TTg.
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Công văn số 663/HQTPHCM-GSQL về vướng mắc tiêu thụ nội địa

Trả lời thắc mắc của doanh nghiệp về chính sách mặt

hàng khi thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử

dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, Cục Giám sát quản lý về

hải quan - Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số

663/HQTPHCM-GSQL ngày 31/03/2022. Ý kiến của

Tổng cục Hải Quan về vấn đề này như sau:

Căn cứ vào khoản 3, Điều 85, Thông tư 38/2018/TT-

BTC, sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTC về điều

kiện, thủ tục bán thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn

thuế.

Trường hợp dự án sử dụng vốn
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HỘI

Quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được sửa đổi tại Nghị định số

20/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/03/2022.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022 và có một số điểm mới đáng lưu ý sau:

- Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường

và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

- Bổ sung các quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho bên thứ ba và phí bảo hiểm được

tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Thời hạn bảo hiểm là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu

đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo

hiểm. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là một trăm (100) triệu đồng cho

một người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất…

- Các hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân

sự đối với bên thứ ba đã giao kết trước ngày 01/7/2022 được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại

thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm có nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Nghị

định 20/2022/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Nghị định số 20/2022/NĐ-CP Sửa đổi quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt

động đầu tư xây dựng
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Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á (ASA)

Là một tổ chức tư vấn hợp pháp chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Thuế - Tài chính, được thành lập và hoạt 

động theo Luật Doanh nghiệp, Giấy phép số 0102000577, cấp ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Sở Kế hoạch

và Đầu tư Hà Nội.

Nguyên tắc hoạt động

"Độc lập, khách quan và bí mật nghề nghiệp"

Phương châm hoạt động

"Uy tín và chất lượng là tiêu chí khẳng định thương hiệu ASA"

Slogan

"Hướng tới sự phát triển bền vững"

Cam kết dịch vụ

ASA đã và đang thực hiện cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn cho hàng trăm khách hàng hoạt động trên

phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động. Với sự am hiểu về hệ thống luật

pháp của Việt Nam cùng với thái độ làm việc nghiêm túc và sự hiểu biết sâu sắc về đặc điểm hoạt động kinh

doanh của mỗi khách hàng, ASA cam kết sẽ mang đến những dịch vụ tốt nhất.

Nhân sự ASA

Đội ngũ nhận sự với phong cách chuyên nghiệp, có chiều sâu về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nghề

nghiệp, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, tốt nghiệp đại học và sau đại học chuyên ngành về kế toán,

kiểm toán, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh tế xây dựng và luật học.
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