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CÂP NHÂT 

PHÁP LUÂT 

1. Giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính; 

2. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; và 

3. Tổng hợp những bài viết đã đăng của tháng 7/2022 

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam sẽ 

cung cấp đến bạn 03 nội dung sau đây: 
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GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH  

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2022/TT-BTC quy định về giám định tư pháp 

trong lĩnh vực tài chính đề ngày 29/6/2022. Nội dung đáng chú ý bao gồm: 

• Bổ sung 02 lĩnh vực giám định tư pháp là giám định tư pháp về tài sản công và giám 

định tư pháp về tài chính doanh nghiệp. 

• Bổ sung quy định mới về thời hạn giám định như sau: 

 Thời hạn giám định tư pháp tối đa không quá 3 tháng, thời hạn này có thể được 

gia hạn nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa. 

 Trường hợp vụ việc giám định có từ 02 nội dung giám định khác nhau trong lĩnh 

vực tài chính trở lên hoặc có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, 

liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc phụ thuộc vào kết quả giám 

định của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thì thời hạn giám định tối đa không quá 4 

tháng. 

• Bổ sung quy định mới về tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư 

pháp, trình tự, thủ tục công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài 

chính. 

• Quy định về điều kiện cơ sở vật chất của văn phòng giám định tư pháp, tổ chức giám 

định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài chính; lập công bố danh sách tổ chức giám 

định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài chính; việc tiếp nhận, thực hiện trưng cầu 

giám định tư pháp của Văn phòng giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ 

việc trong lĩnh vực tài chính. 

• Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.  

KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU VÀO  

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã ban hành Công văn 3780/CTHYE-TTHT về khấu trừ 

thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) đầu vào đề ngày 17/6/2022. Một số nội dung đáng lưu ý 

như sau: 

• Khi doanh nghiệp đã nộp tờ khai thuế GTGT sau đó phát hiện thuế suất của hàng hóa 

mua vào trên hóa đơn cao hơn thuế suất theo quy định thì doanh nghiệp thực hiện khai 

bổ sung hồ sơ khai thuế với GTGT đầu vào được khấu trừ theo thuế suất quy định tại các 

văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT. 

• Trường hợp doanh nghiệp chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì doanh 

nghiệp khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo thuế suất quy định, số thuế GTGT tương ứng 

với phần chênh lệch giữa thuế suất ghi trên hóa đơn với thuế suất được tính vào chi phí 

được trừ khi xác định thu nhấp chịu thuế TNDN.. 

• Trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế đúng thuế suất ghi trên hóa đơn 

thì doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn 

nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán. 
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Dưới đây là những bài viết đã được đăng tải trên website của BLawyers Vietnam tháng 

này. Độc giả vui lòng bấm vào những đường link bên dưới để xem thêm. 

1/ Bài toán nào phải giải quyết khi doanh nghiệp cho người lao động nghỉ việc trước 

thời hạn hợp đồng lao động theo luật Việt Nam? BLawyers Vietnam sẽ nêu ra một số 

vấn đề để doanh nghiệp cân nhắc kỹ lưỡng, nhằm hạn chế rủi ro khi cho người lao động 

nghỉ việc cũng như tránh việc “vô phúc đáo tụng đình”.  

2/ Cơ chế nào để cơ quan cấp phép chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Việt 

Nam? Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang thu hút được sự quan tâm 

của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, các cơ quan có thẩm quyền cấp phép của Việt 

Nam đang áp dụng một cơ chế đặc biệt khi xem xét chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, 

mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. 

BLawyers Vietnam sẽ nêu dưới góc độ kinh nghiệm thực tiễn hỗ trợ cho các khách hàng 

của chúng tôi trong thời gian vừa qua. 

3/ Vấn đề về thời hiệu trong giải quyết tranh chấp tại Việt Nam: Luật Việt Nam quy 

định như thế nào về thời hiệu trong giải quyết tranh chấp? Qua bài viết, BLawyers Vietnam 

sẽ bàn về vấn đề liên quan. 

4/ 4 điều cần lưu ý để nhượng quyền thương mại hợp pháp tại Việt Nam: Qua bai viết 

này, BLawyers Vietnam sẽ trình bày về việc nhượng quyền thương mại hợp pháp tại Việt 

Nam 

5/ Tại sao báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư tại Việt Nam đóng một vai trò tối quan 

trọng? Nhà đầu tư tại Việt Nam cần phải chấp hành quy định về thực hiện báo cáo đầu tư. 

BLawyers Vietnam sẽ giải thích lý do tại bài viết này. 
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TỔNG HỢP NHỮNG BÀI VIẾT ĐÃ ĐĂNG CỦA THÁNG  
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