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1. Nghị định số 41/2022/NĐ-CP (NĐ 41) ngày 20.06.2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (NĐ 123) 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 

Theo đó, NĐ 41 ban hành Mẫu mới sửa đổi, bổ sung Mẫu Thông báo về việc tiếp nhận và 
kết quả xử lý về HĐĐT đã lập có sai sót thay cho Mẫu tại NĐ 123.  

Bên cạnh đó, NĐ 41 cũng sửa đổi quy định NĐ 15 liên quan đến nội dung giảm thuế GTGT. 
Cụ thể, NĐ 15 quy định giảm 2% thuế suất thuế GTGT từ ngày 01.02.2022 đến hết ngày 
31.12.2022 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 
10% (còn 8%) trừ một số hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai NĐ 15, việc 
quy định phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT thì 
mới được áp dụng thuế suất 8% theo phản ánh của doanh nghiệp là làm tăng chi phí của 
doanh nghiệp (tăng chi phí thời gian của kế toán và chi phí sử dụng hóa đơn) vì đối với cùng 
một khách hàng, thay vì lập 01 hóa đơn ghi nhiều thuế suất khác nhau (5%, 8%, 10%) thì 
doanh nghiệp phải lập 02 hóa đơn: 01 hóa đơn ghi thuế suất 8% và 01 hóa đơn ghi các thuế 
suất khác (5%, 10%). 

Để tháo gỡ các vướng mắc trong việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng 
giảm thuế GTGT, đảm bảo phù hợp với các nội dung trên hóa đơn, tại NĐ 41, Chính phủ đã 
sửa đổi như sau: 

“Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì 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 theo quy định. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh 
thu thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số 
tiền được giảm theo quy định.” 

NĐ 41 có hiệu lực kể từ ngày 20.06.2022. 

2. Thông tư số 41/2022/TT-BTC ngày 05.07.2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế 
toán cho các hoạt động xã hội, từ thiện 

Theo đó, yêu cầu của hoạt động kế toán đối với hoạt động xã hội, từ thiện như sau:  

▪ Các tổ chức, cơ quan, đơn vị có các hoạt động xã hội, từ thiện có tổ chức kế toán riêng 

đối với các hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự 

nguyện phải thực hiện mở sổ kế toán ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh, lập báo cáo tài chính đầy đủ, minh bạch theo quy định của Thông tư này. 

▪ Các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện kiêm nhiệm, 

không tổ chức kế toán riêng để hạch toán các hoạt động vận động, tiếp nhận, phân 

phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện phải hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế 

toán của đơn vị, theo chế độ kế toán mà đơn vị đang áp dụng. Đơn vị phải mở sổ chi tiết 

để theo dõi riêng cho các hoạt động này, đảm bảo quản lý, sử dụng đúng mục đích. 

Hàng năm hoặc định kỳ phải lập báo cáo thu chi, đối với hoạt động từ thiện của đơn vị 

theo quy định tại Thông tư này; thực hiện công khai số liệu theo quy định của pháp luật, 

đồng thời phải thuyết minh riêng số liệu các hoạt động xã hội, từ thiện trên báo cáo tài 

chính chung của đơn vị rõ ràng và minh bạch. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI 
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▪ Các cá nhân có các hoạt động xã hội, từ thiện có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ 

thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện phải 

thực hiện theo quy định của Thông tư này; đồng thời lập báo cáo và công khai tình hình 

tiếp nhận và phân phối và sử dụng nguồn đóng góp theo quy định của pháp luật. 

Thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.09.2022.  

3. Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06.07.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 
Công điện số 12/CĐ-TCT ngày 08.07.2022 của Tổng cục Thuế gửi Cục thuế các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương và các Vụ, Đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế về việc 
thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn  

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 11.07.2022 

đến hết ngày 31.12.2022 giảm so với quy định trước đây theo Nghị quyết số 

18/2022/UBTVQH15 ngày 23.03.2022, cụ thể như sau: 

▪ Xăng, trừ etanol: 1.000 đồng/lít (giảm 1.000 đồng/lít) 

▪ Nhiên liệu bay: 1.000 đồng/lít (giảm 500 đồng/lít); 

▪ Dầu diesel: 500 đồng/lít (giảm 500 đồng/lít); 

▪ Dầu hỏa: 300 đồng/lít (giữ nguyên); 

▪ Dầu mazut: 300 đồng/lít (giảm 700 đồng/lít); 

▪ Dầu nhờn: 300 đồng/lít (giảm 700 đồng/lít); 

▪ Mỡ nhờn: 300 đồng/kg (giảm 700 đồng/kg). 

Sau thời gian quy định tại Nghị quyết 20 này, mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 

ngày 01.01.2023 thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 Nghị 

quyết 579/2018/UBTVQH14 ngày 26.09.2018. 

4. Quyết định số 1366/QĐ-BTC ngày 06.07.2022 của Bộ Tài chính công bố 6 Chuẩn mực 
kế toán công Việt Nam đợt 2 

Theo đó, 6 Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam đợt 2 bao gồm: 

 Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 05 "Chi phí đi vay" 

 Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 09 "Doanh thu từ các giao dịch trao đổi" 

 Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 11 "Hợp đồng xây dựng" 

 Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 14 "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc 

kỳ kế toán năm" 

 Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 23 "Doanh thu từ các giao dịch không trao 

đổi" 

 Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 24 "Trình bày thông tin ngân sách trong báo 

cáo tài chính" 

Trước đó, tại Quyết định 1676/QĐ-BTC ngày 01.09.2021, Bộ Tài chính cũng đã công bố 05 

chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1, gồm: 

 Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính” 

 Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” 

 Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho” 

 Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị” 

 Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình” 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-579-2018-UBTVQH14-Bieu-thue-bao-ve-moi-truong-374960.aspx
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1. Công văn số 2455/TCT-DNNCN ngày 
12.07.2022 của Tổng cục Thuế về việc 
triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ 
điện tử 

Theo đó, để xử lý các vướng mắc trong triển 
khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử 
(sau đây gọi tắt là “HĐĐT”) từ 01.07.2022, 
Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung 
được chúng tôi tóm tắt như dưới đây: 

1.1. Duy trì hoạt động của Trung tâm 
Điều hành triển khai HĐĐT tại 
Tổng cục và các Cục Thuế 

- Là bộ phận thường trực tham mưu 
trong công tác tổ chức chỉ đạo triển khai 
HĐĐT. 

- Kịp thời hỗ trợ cho các tổ chức, doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh có khó khăn, 
vướng mắc trong thực hiện HĐĐT. 

1.2. Về việc sử dụng biên lai điện tử 

- Tổng cục Thuế đang trong quá trình xây 
dựng định dạng chuẩn dữ liệu biên lai 
điện tử và quy trình thực hiện. 

- Trong thời gian chưa có hướng dẫn của 
Tổng cục Thuế thì các tổ chức (bao 
gồm cả tổ chức UNIT) vẫn tiếp tục sử 
dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của 
cơ quan thuế hoặc biên lai điện tử theo 
Thông tư số 32/2011/TT-BTC. 

1.3. Về việc sử dụng chứng từ khấu 
trừ thuế TNCN điện tử 

- Tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ 
khấu trừ thuế TNCN điện tử không bắt 
buộc phải đăng ký, thông báo phát 
hành, chuyển dữ liệu điện tử đến cơ 
quan thuế CQT, tổ chức khấu trừ tự xây 
dựng hệ thống phần mềm để sử dụng 
chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung 
bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 
123/2020/NĐ-CP.  

- Trong thời gian chưa kịp triển khai 
chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, 
tổ chức (bao gồm cả cơ quan thuế), 
doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ 
khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự 
phát hành.  

 

- Từ 01.07.2022, cơ quan thuế không 
tiếp tục bán chứng từ khấu trừ 
thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in; 
đối với trường hợp đang còn tồn 
chứng từ khấu trừ mua của cơ quan 
thuế thì tiếp tục sử dụng. 

1.4. Về Quy chế cung cấp thông tin 
HĐĐT 

- Hiện nay, Hệ thống HĐĐT đã đáp 
ứng nhu cầu tra cứu HĐĐT 
trên Cổng điện tử và qua app (tra 
cứu được đầy đủ nội dung hóa đơn). 

- Về việc chia sẻ cơ sở dữ liệu cho các 
cơ quan liên quan, Tổng cục Thuế đã 
có công văn số 1737/TCT-QLRR 
ngày 23.05.2022 về việc hướng dẫn 
Cơ quan thuế các cấp ký kết Quy 
chế mẫu về trao đổi thông tin HĐĐT. 

- Trường hợp Cơ quan thuế các cấp 
nhận được đề nghị cung cấp thông 
tin từ cơ quan quản lý nhà nước 
khác tại địa phương có đề nghị thì 
trao đổi với Tổng cục Thuế (Ban 
QLRR) để hướng dẫn thêm. 

2. Công văn số 2487/TCT-CS ngày 
14.07.2022 của Tổng cục Thuế về thuế 
GTGT 

Trường hợp doanh nghiệp chuyển giao 
quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng 
hóa cho người mua; hoàn thành việc cung 
ứng dịch vụ trong tháng 12/2021 và hàng 
hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm 
thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 
92/2021/NĐ-CP thì doanh nghiệp thuộc 
trường hợp được giảm 30% thuế GTGT 
theo quy định tại Nghị định số 92/2021/NĐ-
CP nêu trên. Trường hợp doanh nghiệp lập 
hóa đơn không đúng thời điểm thì bị xử phạt 
vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy 
định.  

 

CÔNG VĂN MỚI CẦN LƯU Ý 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-32-2011-tt-btc-huong-dan-ve-khoi-tao-phat-hanh-su-dung-hoa-don-dien-tu-120233.aspx
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3. Công văn số 2492/TCT-KK ngày 
14.07.2022 của Tổng cục Thuế về kê khai 
thuế nhà thầu 

3.1. Về việc hướng dẫn Chi nhánh thực 
hiện đúng quy định về đăng ký và kê khai 
thuế 

Trường hợp Chi nhánh của Công ty A có 
phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế 
thay cho nhà thầu nước ngoài thì Chi nhánh 
phải đăng ký thuế để được cấp mã số thuế 
và sử dụng mã số thuế được cấp để kê khai, 
nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài theo 
quy định. 

Trường hợp Chi nhánh đã sử dụng mã số 
thuế của Chi nhánh để kê khai thay cho nhà 
thầu nước ngoài từ thời điểm phát sinh khấu 
trừ thuế nhà thầu đến kỳ kê khai tháng 
8/2021, các tờ khai này không được hệ 
thống thuế điện tử chấp nhận và có thông 
báo “Gói tin ghi sổ nhận hồ sơ không thành 
công do lỗi của NNT” (Thông tin MST trên 
HSKT là chưa phù hợp) thì Chi nhánh phải 
thực hiện kê khai lại các kỳ kê khai này theo 
mã số thuế kê khai thay nhà thầu nước 
ngoài và bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ 
sơ khai thuế theo quy định. 

Ngoài ra đề nghị Cục thuế xem xét, xử lý 
hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế đối 
với Chi nhánh. 

3.2. Về trách nhiệm của cơ quan thuế 
trong việc theo dõi tình hình kê khai, nộp 
thuế của Chi nhánh 

Việc phải thực hiện kiểm soát số lượng lớn 
tờ khai của Chi nhánh có thông báo không 
chấp nhận của hệ thống thuế điện tử và theo 
dõi, rà soát số tiền nộp NSNN của Chi nhánh 
tương ứng với các tờ khai không được chấp 
nhận để tránh làm phát sinh số tiền thuế nộp 
thừa lớn, kéo dài qua nhiều năm thuộc trách 
nhiệm của cơ quan thuế. Vì vậy, đề nghị 
Cục thuế tổ chức xem xét, làm rõ trách 
nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan 
trong việc chưa kiểm soát tình hình thực 
hiện nghĩa vụ của người nộp thuế làm ảnh 
hưởng đến công tác quản lý thuế của cơ 
quan thuế và nghĩa vụ của người nộp thuế.  

 

4. Công văn số 2224/TCT-TVQT ngày 
24.06.2022 của Tổng cục Thuế hướng 
dẫn triển khai ứng dụng Quản lý tem điện 
tử giai đoạn 01 

Ngày 24.05.2022, Tổng cục Thuế đã ban 
hành Quyết định 568/QĐ-TCT kèm theo Quy 
trình Quản lý tem điện tử rượu và tem điện 
tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước, 
theo đó Tổng cục Thuế đã xây dựng Hệ 
thống Quản lý tem điện tử để phục vụ công 
tác quản lý trong các lĩnh vực: In ấn, cấp 
phát và xuất bán cho các tổ chức, cá nhân 
sử dụng. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
triển khai sử dụng hệ thống Quản lý tem 
điện tử giai đoạn 1. 

Đối với các doanh nghiệp, cần thực hiện 
các nghiệp vụ: 

Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng tem điện 
tử mẫu 01/TEM và đơn đề nghị mua tem 
điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá sản xuất 
để tiêu thụ trong nước trên hệ thống Thuế 
điện tử. 

Cơ quan thuế hướng dẫn tổ chức, cá nhân 
thực hiện tải ứng dụng thuế điện tử mobile 
(E-tax mobile) để thực hiện quét mã Qrcode 
gắn trên thùng tem, Block tem, dữ liệu được 
truyền về Hệ thống Quản lý Tem điện tử. Hệ 
thống Quản lý Tem điện tử cập nhật thông 
tin về tình trạng xuất tem cho bộ phận sản 
xuất, số lượng tem còn tồn tại kho của tổ 
chức, cá nhân (Tổng cục Thuế sẽ có công 
văn thông báo triển khai ứng dụng). 

Đối với Biên lai phí, lệ phí:  

Cơ quan thuế bán tem điện tử cho các tổ 
chức, cá nhân và lập hóa đơn bán hàng trên 
Cổng điện tử dành cho NNT lập hóa đơn 
điện tử tại địa 
chỉ https://hoadondientu.gdt.gov.vn để gửi 
cho doanh nghiệp đến mua tem điện tử (việc 
ký hóa đơn bán tem điện tử thực hiện như 
bán hóa đơn). 
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Ông Nguyễn Trọng Hiếu CPA, Ph.D. 
Chủ tịch Hội đồng thành viên 
Mobile: 0914 015 678 
Email: hieu.nguyen@ecovis.com.vn 

 Các thông tin trên Bản tin ECOVIS AFA 
VIETNAM được chúng tôi cập nhật từ các văn 
bản pháp quy do các cơ quan nhà nước ban 
hành trên các phương tiện thông tin đại chúng 
và cho mục đích tham khảo. Mặc dù đã cố gắng 
cung cấp thông tin một cách chính xác cụ thể 
nhất, việc áp dụng các thông tin này trong các 
trường hợp cụ thể có thể không hoàn toàn phù 
hợp, do đó cần tham khảo ý kiến của các 
chuyên gia tư vấn của chúng tôi. 
 
 

Ông Phạm Quang Trung CPA, MBA 
Tổng Giám đốc 
Mobile: 0935 58 3456 
Email: trung.pham@ecovis.com.vn 
 
Ông Nguyễn Hải Nam MEng, CPA 
Phó Tổng Giám đốc 
Mobile: 0916 020 113 
Email: nam.nguyen@ecovis.com.vn 
 

 

Ông Trần Dương Nghĩa CPA AU, CPA, 
MBA 
Phó Tổng Giám đốc 
Mobile: 0916 538 539 
Email: nghia.tran@ecovis.com.vn  
 
Ông Nguyễn Trung Dũng CPA 
Phó Tổng Giám đốc 
Mobile: 0917 705 379 
Email: dung.nguyen@ecovis.com.vn 
 
Ông Lê Huy Đông CPA 
Trưởng phòng Tư vấn đào tạo 
Mobile: 0944 322 988 
Email: dong.le@ecovis.com.vn 
 

  

Bà Nguyễn Thị Hiền Giang CPA, MBA 
Phó phòng Hành chính kế toán  
- phụ trách bản tin 
Mobile: 0944 686 905 
Email: giang.nguyen@ecovis.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luôn đồng hành  
              cùng doanh nghiệp 
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