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Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam sẽ cung 

cấp đến bạn 03 nội dung sau đây: 

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ; 

2. Áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; và 

3. Chuyên mục câu hỏi pháp lý thường gặp. 

THÁNG 07/2022 

CÂP NHÂT 

PHÁP LUÂT 



SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Cập nhật pháp luật | Tháng 7/2022 01 

Quốc hội đã ban hành Luật số 07/2022/QH15 đề ngày 16/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/

QH12 và Luật số 42/2019/QH14. Một số nội dung đáng lưu ý như sau: 

Về quyền tác giả và quyền liên quan: 

• Bổ sung khái niệm đồng tác giả. Theo đó, đồng tác giả là trường hợp có từ hai người trở lên cùng trực 

tiếp sáng tạo ra tác phẩm với chủ ý là sự đóp góp của họ được kết hợp thành một tổng thể hoàn chỉnh; 

Người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo tác phẩm không phải là 

tác giả, đồng tác giả. 

• Bổ sung thêm một loại quyền nhân thân có thể chuyển giao: Tác giả có quyền chuyển quyền sử dụng 

quyền đặt tên tác phẩm cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền tài sản. 

• Về trường hợp ngoại lệ không xâm phạm đến quyền tác giả: Sử dụng tác phẩm đã công bố không phải 

xin phép, không phải trả tiền bản quyền hoặc không phải xin phép, trả tiền bản quyền với điều kiện là 

phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm. 

• Bổ sung quy định không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca. 

Cụ thể, Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng 

Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca. 

• Quy định trách nhiệm pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan đối với doanh nghiệp cung cấp dịch 

vụ trung gian. 

Về quyền Sở hữu công nghiệp: 

• Dấu hiệu âm thanh dưới dạng đồ hoạ có thể được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu. 

• Nhãn hiệu nổi tiếng được xác định dựa trên sự biết đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam của “một bộ 

phận công chúng có liên quan” thay vì “người tiêu dùng” như trước đây. 

• Thêm một trường hợp sáng chế mất đi tính mới: Bị bộc lộ trong đơn đăng ký sáng chế khác có ngày 

nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn nhưng được công bố vào hoặc sau ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên 

của đơn đăng ký sáng chế đó. 

• Đặt ra vấn đề kiểm soát an ninh đối với sáng chế có tác động đến quốc phòng, an ninh. Theo đó, sáng 

chế được tạo ra tại Việt Nam và thuộc quyền đăng ký của các đối tượng theo quy định chỉ được nộp 

đơn đăng ký sáng chế ở nước ngoài nếu đã được nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam. 
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ÁP DỤNG LÃI SUẤT RÚT TRƯỚC HẠN TIỀN GỬI TẠI TỔ CHỨC TÍN 

DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 04/2022/TT-NHNN đề ngày 16/6/2022 quy định về việc áp dụng 

lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư có những nội 

dung chính sau: 

Rút trước hạn tiền gửi quy định tại Thông tư này bao gồm: rút trước hạn, chi trả trước hạn và thanh toán trước hạn 

tiền gửi.  

Lãi suất rút trước hạn tiền gửi được áp dụng như sau:  

 Rút trước hạn toàn bộ tiền gửi: áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất 

của tổ chức tín dụng theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút 

trước hạn tiền gửi. 

 Rút trước hạn một phần tiền gửi: 

• Đối với phần tiền gửi rút trước hạn: áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn 

thấp nhất của tổ chức tín dụng theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm 

khách hàng rút trước hạn tiền gửi; và 

• Đối với phần tiền gửi còn lại: áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút 

trước hạn một phần. 

Hỏi: Dự án đầu tư ở nước ngoài sau khi đã đóng thuế thu nhập doanh nghiệp (“Thuế TNDN”) ở nước ngoài 

thì có phải đóng Thuế TNDN tại Việt Nam không?  

Đáp: Nếu dự án đầu tư ở nước ngoài phát sinh lợi nhuận và đã đóng Thuế TNDN ở nước ngoài rồi thì nhà đầu tư 

không phải đóng thuế TNDN ở Việt Nam, mà cơ quan thuế sẽ tiến hành khấu trừ theo quy định tại Hiệp định tránh 

đánh thuế hai lần, cụ thể như sau: 

Nhà đầu tư Việt Nam ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã nộp Thuế TNDN ở nước ngoài về Việt Nam 

đối với các nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì thực hiện theo quy định của Hiệp định; 

Đối với các nước chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì trường hợp Thuế TNDN ở các nước mà nhà đầu tư 

Việt Nam đầu tư có mức thuế suất Thuế TNDN thấp hơn thì thu phần chênh lệch so với số Thuế TNDN tính theo 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam. 

Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã chịu Thuế TNDN (hoặc một loại thuế có bản chất 

tương tự như Thuế TNDN) ở nước ngoài, khi tính Thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, nhà đầu tư được trừ số thuế 

đã nộp ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận đầu tư trả thay (kể cả thuế đối với tiền lãi cổ phần), nhưng 

số thuế được trừ không vượt quá số Thuế TNDN tính theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt 

Nam. 
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