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- Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu

tư

- Thông tư 17/2022/TT-BGTVT về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và

dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

- Nghị định 64/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định liên quan

đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng

- Nghị dịnh 65/2022 Sửa quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

- Thông tư 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính đơn

vị sự nghiệp công lập

- Quyết định 1607/QĐ-NHNN mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam

(VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước

ngoài

- Công văn số 9670/BTC-QLKT về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh

doanh dịch vụ kế toán
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- Nghị định 62/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Quyết định 19/2022/QĐ-TTg chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,

bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

- Nghị định 49/2022/NĐ-CP 06 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng

- Công văn số 3805TCHQ-TXNK xử lý thuế DNCX gia công cho doanh nghiệp nội địa

- Công văn số 9517/BTC-TCT hóa đơn điện tử
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Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch,

Đầu tư

Ngày 10/8/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư đã ban hành Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT

quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Theo đó, 05 biểu mẫu báo cáo về đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

- Biểu số 01.N.QLBKKD: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới;

- Biểu số 02.N.QLBKKD: Số doanh nghiệp giải thể;

- Biểu số 03a.N.QLBKKD: Tống vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới;

- Biểu số 03b.N.QLBKKD: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo quy mô vốn đăng

ký;

- Biểu số 04.N.QLBKKD: Tổng số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới.

Đơn vị báo cáo: Được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu báo cáo thống kê.

Đơn vị nhận báo cáo: Được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu báo cáo thống

kê, dưới dòng đơn vị báo cáo.

Đơn vị đầu mối báo cáo: Là đơn vị có chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực báo cáo,

bao gồm: Tổng cục Thống kê, Cục Quản lý đãng ký kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp,

Cục Phát triển hợp tác xã, ….

Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.
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Thông tư 17/2022/TT-BGTVT về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô

và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Ngày 15/7/2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 17/2022/TT-BGTVT sửa đổi

Thông tư 12/2020/TT-BGTVT về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận

tải đường bộ.

Theo đó, bổ sung Lệnh vận chuyển bản điện tử trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô được quy định như

sau:

- Đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định:

+ Lệnh vận chuyển bằng bản giấy hoặc điện tử do doanh nghiệp, hợp tác xã tự phát hành theo mẫu quy

định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 12/2020/TT-BGTVT .

Ngoài những nội dung bắt buộc quy định tại Phụ lục 6, doanh nghiệp, hợp tác xã được bổ sung những

nội dung khác để phục vụ công tác quản lý của đơn vị.

+ Khi thực hiện chuyến đi, lái xe mang theo Lệnh vận chuyển bằng bản giấy hoặc có thiết bị truy cập

được nội dung của Lệnh vận chuyển điện tử; xuất trình Lệnh vận chuyển bản giấy hoặc bản điện tử khi

lực lượng chức năng yêu cầu.

+ Việc cung cấp thông tin trên Lệnh vận chuyển thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 51 Thông tư

12/2020/TT-BGTVT .

(So với hiện hành, bổ sung hình thức Lệnh vận chuyển bản điện tử; bổ sung về trách nhiệm của lái xe

về việc mang theo, xuất trình Lệnh vận chuyển và quy định về cung cấp thông tin trên Lệnh vận chuyển)

Thông tư 17/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.
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Nghị định 64/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định liên

quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Ngày 15/09/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2022/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số

điều của các nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân

dụng.

Theo đó, điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

- Đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b, d khoản 2 Điều 65 Luật hàng không dân dụng Việt Nam

và được Cục Hàng không Việt Nam thẩm định, đánh giá theo phân ngành dịch vụ tương ứng quy định

tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 92/2016/NĐ-CP .

- Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng

không, sân bay:

a. Cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách: 30 tỷ đồng Việt Nam;

b. Cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa: 30 tỷ đồng Việt Nam;

c. Cung cấp dịch vụ xăng dầu hàng không: 30 tỷ đồng Việt Nam.

- Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, dịch vụ xăng

dầu hàng không, dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, dịch vụ khai thác khu bay, tỷ lệ vốn

góp của cá nhân, tổ chức nước ngoài không được quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Nghị định 64/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2022, đồng thời bãi bỏ Nghị định số 07/2019/NĐ-

CP ngày 23 tháng 01 năm 2019.

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

TÀI CHÍNH 

DOANH NGHIỆP

http://asa-audit.com/
mailto:kiemtoanasa@gmail.com


BẢN TIN THUẾ & HẢI QUAN| THÁNG 09/2022 |TRANG 5

Nghị dịnh 65/2022 Sửa quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị

trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Theo đó, mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của

chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Doanh

nghiệp phải nêu cụ thể mục đích phát hành tại phương án phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư

đăng ký mua trái phiếu. Việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phải đảm bảo

đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư.

Các quy định cụ thể và có thay đổi bao

gồm:

- Bổ sung nguyên tắc phát hành trái phiếu;

- Quy định rõ cách thức xác định nhà đầu

tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- Bổ sung quy định về Đại diện người sở

hữu trái phiếu;

- Sửa thời hạn công bố thông tin, tăng

cường tính minh bạch.
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Thông tư 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính

đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính

đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP.

Theo đó, hướng dẫn xác định mức đảm bảo chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp như sau:

Mức tự đảm bảo chi thường xuyên = (A / B) x 100%

Trong đó:

- A là tổng các khoản thu xác định mức tự chủ tài chính theo Điều 10, khoản 1, điểm a Nghị định 60/2021/NĐ-

CP

- B là tổng các khoản chi xác định mức tự chủ tài chính theo Điều 10, khoản 1, điểm b Nghị định 60/2021/NĐ-

CP

Ngoài ra, Thông tư 56/2022/TT-BTC giải thích thêm nội dung:

- Các khoản thu chi theo quy định trên được tính trên cơ sở dự toán thu, chi tại năm kế hoạch xây dựng phương

án tự chủ tài chính, có xét đến yếu tố biến động do thay đổi chính sách, chế độ của Nhà nước, khả năng chi trả

của các đối tượng thụ hưởng, tác động khách quan do thiên tai, dịch bệnh và các biến động kinh tế - xã hội bất

thường khác.

- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu báo cáo và dự kiến về yếu tố do

thay đổi chính sách, chế độ của Nhà nước, thiên tai, dịch bệnh và điều kiện kinh tế - xã hội.

Thông tư 56/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2022.
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Quyết định 1607/QĐ-NHNN mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt

Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân

hàng nước ngoài

Ngày 22/09/2022, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 1607/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối

với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân

hàng nước ngoài.

Theo đó, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức (trừ TCTD, chi nhánh ngân hàng nước

ngoài) và cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại Thông tư 07/2014/TTNHNN như

sau:

- Đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng là 0,5%/năm;

- Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng là 5,0%/năm.

Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ

hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5%/năm.

Ngoài ra, lãi suất phát sinh trước ngày 23/9/2022 thì được thực hiện cho đến khi hết thời hạn;

Trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận mà tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền thì áp dụng lãi suất mới theo

Quyết định 1607/QĐ-NHNN năm 2022.

Quyết định 1607/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 23/9/2022 và thay thế Quyết định 1729/QĐ-NHNN ngày

30/9/2020.
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Công văn số 9670/BTC-QLKT về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về

kinh doanh dịch vụ kế toán

Ngày 22/9/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 9670/BTC-QLKT, gửi tới các đơn vị kinh

doanh dịch vụ kế toán về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán.

Căn cứ Chỉ thị số 2/CT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 5/9/2022 về việc tăng cường

công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn, ổn định thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính

yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán:

1. Nghiêm túc thực hiện các nội dung yêu cầu tại Công văn số 3823/BTC-QLKT ngày 27/4/2022 của

Bộ Tài chính. (nội dung chi tiết công văn anh chị vui lòng xem tại văn bản chính thức của Bộ Tài

chính)

2. Nâng cao sự thận trọng và thái độ hoài nghi nghề nghiệp trước khi xem xét chấp nhận khách hàng

và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán theo các thủ tục và quy trình của đơn vị.

3. Tăng cường công tác đào tạo trong nội bộ các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, đảm bảo các kế

toán viên hành nghề có đủ năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp khi thực hiện cung cấp dịch

vụ kế toán.

4. Thực hiện đầy đủ các quy trình đánh giá rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của hệ thống chuẩn

mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp khi cung cấp dịch vụ kế toán cho khách hàng,

đảm bảo chất lượng dịch vụ kế toán.
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Công văn số 9670/BTC-QLKT về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về

kinh doanh dịch vụ kế toán (tiếp)

5. Nâng cao sự thận trọng và thái độ hoài nghi nghề nghiệp khi thu thập và đánh giá độ tin cậy

về các hồ sơ tài liệu của khách hàng, đánh giá khả năng hoạt động liên tục của khách hàng, tính

đầy đủ và chính xác về giao dịch và số dư với các bên liên quan của khách hàng, rà soát đầy đủ

các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo tài chính, nhận biết các giao dịch lòng vòng

để “làm đẹp” các chỉ số tài chính và báo cáo tài chính.

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ tài liệu; Tổ chức công tác văn

thư; Quản lý chữ ký, con dấu, tránh các rủi ro trong hồ sơ tài liệu của doanh nghiệp.

7. Ngày 16/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao

dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh

nghiệp ra thị trường quốc tế. Do đó, đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán và các kế

toán viên hành nghề khẩn trương nghiên cứu các nội dung liên quan quy định tại Nghị định số

65/2022/NĐ-CP để tuân thủ trong quá trình cung cấp dịch vụ kế toán cho khách hàng đảm bảo

chất lượng dịch vụ.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán và người hành nghề dịch vụ kế

toán nghiêm túc thực hiện các yêu cầu nêu trên./.
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Nghị định 49/2022/NĐ-CP 06 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia

tăng

Căn cứ theo Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 7 năm 2022, sửa đổi,

bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP, theo đó, có sáu trường hợp giá đất được trừ để tính

thuế giá trị gia tăng. Cụ thể:

- Thứ 1, được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế

giá trị gia tăng bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp NSNN theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất và

tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).

- Thứ 2, đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất trúng đấu giá.

- Thứ 3, trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế

giá trị gia tăng là tiền thuê đất phải nộp NSNN và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).

- Thứ 4, trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì

giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất,

không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng.

- Thứ 5, trường hợp cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân thì giá đất

được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá ghi trong hợp đồng góp vốn.

- Thứ 6, cơ sở kinh doanh bất động sản thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao thanh toán bằng giá

trị quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá tại thời điểm ký hợp đồng BT.

Nghị định 49/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 9 năm 2022.
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Công văn số 3805TCHQ-TXNK xử lý thuế DNCX gia công cho doanh nghiệp nội

địa

Ngày 14/09/2022, Tổng cục Hải Quan đã ban hành Công văn số 3805/TCHQ-TXNK, trả lời doanh nghiệp

về xử lý thuế DNCX gia công cho doanh nghiệp nội địa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải Quan có ý kiến như

sau:

Liên quan đến việc xử lý thuế đối với trường hợp DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, Tổng

cục Hải quan đã có hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 5589/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2020, công văn số

3634/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2021 (đính kèm), theo đó:

a) Đối với doanh nghiệp nội địa:

- Về thuế nhập khẩu: Trường hợp DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, khi nhận lại sản phẩm

đặt gia công từ DNCX thì doanh nghiệp nội địa phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản

8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 2 Điều 22 Nghị định số

134/2016/NĐ-CP .

Trị giá tính thuế nhập khẩu là tiền thuê gia công, trị giá của nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình gia

công do DNCX cung cấp và các khoản điều chỉnh (nếu có) theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số

39/2015/TT-BTC. Không tính vào trị giá tính thuế trị giá của vật tư, nguyên liệu mà doanh nghiệp nội địa

đưa đi gia công tại DNCX.

- Về thuế GTGT: Doanh nghiệp nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT theo giá tính thuế GTGT quy định

tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

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 - LỆ 

PHÍ

http://asa-audit.com/
mailto:kiemtoanasa@gmail.com


BẢN TIN THUẾ & HẢI QUAN| THÁNG 09/2022 |TRANG 1 2

Công văn số 3805TCHQ-TXNK xử lý thuế DNCX gia công cho doanh nghiệp nội

địa (tiếp)

b) Đối với DNCX:

Về thuế GTGT đối với dịch vụ gia công của DNCX cung cấp

cho doanh nghiệp nội địa: Đề nghị đối chiếu quy định tại khoản

7 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 (nay là

khoản 6 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022

của Chính phủ) xác định rõ hoạt động gia công của DNCX có

hay không thuộc hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động

liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam để áp

dụng chính sách thuế GTGT theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp hoạt động gia công của DNCX thuộc hoạt động

mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua

bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định tại khoản 7 Điều 30

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 (nay là khoản 6

Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của

Chính phủ) thì DNCX hạch toán riêng và kê khai, nộp thuế

GTGT riêng đối với hoạt động gia công nêu trên với thuế suất

thuế GTGT 10%.
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Công văn số 9517/BTC-TCT hóa đơn điện tử

Ngày 19/09/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 9517/BTC-TCT, trả lời doanh nghiệp về

sử dụng hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc lập hóa đơn điện tử cho hàng xuất khẩu

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4, khoản 3 Điều 13, Điều 59, Điều 60 Nghị định số 123/2020/NĐ-

CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính về xử

lý chuyển tiếp.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp cơ sở kinh

doanh chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo quy

định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày

17/9/2021 của Bộ Tài chính thì cơ sở kinh doanh kê

khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu

trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công

hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử

dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.
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Công văn số 9517/BTC-TCT hóa đơn điện tử

2. Về việc sử dụng bảng kê kèm theo hóa đơn

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 6, Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của

Chính phủ về nội dung hóa đơn.

Căn cứ quy định trên, các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ

công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán,

bảo hiểm được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Đối với các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch

vụ đã bán kèm theo hóa đơn; bảng kê 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”. 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. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo

phương pháp khấu trừ thì Bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất 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. Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa

đơn số ngày... tháng... năm”.
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Công văn số 9517/BTC-TCT hóa đơn điện tử

3. Về thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử:

Căn cứ quy định tại Điều 59, Điều 60 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy

định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày của Bộ Tài Chính hướng dẫn

thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ quy định nêu trên, Nghị định số

123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Thông tư

số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 ngày

20/9/2021 có hiệu lực thi hành từ ngày

1/7/2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá

nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ

thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng

từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư số

78/2021/TT-BTC và Nghị định số

123/2020/NĐ-CP trước ngày 01/7/2022.
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Nghị định 62/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 12/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, trong lĩnh vực việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ và quyền hạn

như sau:

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về việc làm; tuyển dụng và quản lý

người lao động Việt Nam; thống nhất quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Hướng dẫn và tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp, … các thông tin thị trường lao động thuộc

ngành, lĩnh vực phụ trách ngoài các thông tin thị trường lao động thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê

quốc gia;

Ban hành quy chế quản lý, khai thác sử dụng và phổ biến thông tin thị trường lao động.

- Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật.

Nghị định 62/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 12/9/2022 và thay thế Nghị định 14/2017/NĐ-CP

ngày 17/02/2017.
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Quyết định 19/2022/QĐ-TTg chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất

nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

Ngày 22/09/2022, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định 19/2022/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.

Theo đó, mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như sau:

- Mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bằng 1,8 lần mức lương đối

với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định được áp dụng đối với các đối tượng sau đây trong

chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt

Nam;

+ Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo

hiểm xã hội Công an nhân dân;

+ Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động - thương binh và xã hội.

- Tiền lương tăng thêm 0,8 lần nêu trên không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp

trách nhiệm theo nghề, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc

biệt khó khăn, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ.

Tiền lương tăng thêm cũng không dùng để tính đóng, hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, kinh

phí công đoàn và được thực hiện cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới.
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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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