
Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật  

hàng tuần của BLawyers Vietnam, một bản  

cập nhật các tin tức pháp lý cho những ai  

quan tâm đến các chính sách và quy định  

của pháp luật mới nhất của Việt Nam 

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam sẽ 

cung cấp đến bạn 03 nội dung sau đây: 

1. Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu 

nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền 

thuế đất trong năm 2022; 

2. Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ    

doanh nghiệp nhỏ và vừa; và 

3. Chuyên mục câu hỏi pháp lý thường gặp. 

THÁNG 06/2022 

CÂP NHÂT 

PHÁP LUÂT 



GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”), 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”), THUẾ THU NHẬP CÁ 

NHÂN (“TNCN”) VÀ TIỀN THUẾ ĐẤT TRONG NĂM 2022 
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Chính Phủ ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP đề ngày 28/5/2022 về việc gia hạn thời 

hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022. Theo đó, do-

anh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh 

trong các ngành kinh tế sau đây sẽ được gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN 

và tiền thuê đất: 

 Nhóm ngành sản xuất: 

• Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 

• Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi 

tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, 

ghế; 

• Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất 

bản âm nhạc; 

• Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên;  

• Xây dựng; 

• Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc,…; và 

• Thoát nước và xử lý nước thải. 

 Nhóm ngành kinh doanh: 

• Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp 

xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản; 

• Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua 

du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; 

• Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các 

hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim; 

• Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động 

khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin; và 

• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng. 

Bên cạnh đó, chính sách gia hạn cũng áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh do-

anh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí 

trọng điểm và doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định. 
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HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT đề ngày 10/5/2022 để hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một số nội dung đáng lưu ý như sau: 

 Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: 

• Doanh nghiệp nhỏ và vừa (“DNNVV”) được hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị do-

anh nghiệp bao gồm khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp cơ bản và khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp 

chuyên sâu. 

• Các khóa đào tạo trực tuyến được tổ chức thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn như Zoom 

Cloud Meeting, Microsoft Teams, Google Classroom và các công cụ tương tự khác. 

• Chi tiết về các khóa đào tạo (bao gồm quy định về chuyên đề đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng học viên, 

số học viên tối thiểu/khóa) được nêu cụ thể tại Điều 12, 13 của Thông tư này. 

 Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo: 

• DNNVV phải có một trong các tài liệu được nêu tại Điều 14 của Thông tư này để được lựa chọn là 

DNNVV khởi nghiệp sáng tạo để được hưởng các hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 

• Học viên của DNNVV tham gia đào tạo, huấn luyện chuyên sâu trong nước và nước ngoài được hỗ trợ: học 

phí, tài liệu, ăn, ở, đi lại (bao gồm vé máy bay). 

• Nội dung các khóa đào tạo huấn luyện chuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài gồm: xây dựng, phát triển sản 

phẩm; thương mại hóa sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết 

nối mạng lưới khởi nghiệp và các nội dung khác theo nhu cầu của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. 

 Thông tư có hiệu lực vào ngày 25/6/2022. 

CHUYÊN MỤC CÂU HỎI PHÁP LÝ THƯỜNG GẶP  

Hỏi: Trường hợp nào Doanh Nghiệp FDI bắt buộc phải có Giấy phép kinh doanh cho hoạt động mua bán 

hàng hoá? 

Đáp: Khi thực hiện các hoạt động sau đây, Doanh Nghiệp FDI phải thực hiện việc cấp GPKD: 

 Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, không bao gồm: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi 

hình; sách, báo và tạp chí; 

 Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn; 

 Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí; 

 Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường 

trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 

 Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành; 

 Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo; 

 Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại; 

 Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; và 

 Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ. 

http://www.blawyersvn.com/

