
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 

1. Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực 

thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính; 

2. Quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động 

sản, quy hoạch đô thị; và 

3. Chuyên mục câu hỏi pháp lý thường gặp. 

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam 

sẽ cung cấp đến bạn 03 nội dung sau đây: 

THÁNG 08/2022 
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QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, QUY 

Bộ Công thương đã ban hành Công văn số 3977/BCT-PC về quy định pháp luật về nhà ở, 

kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị đề ngày 11/7/2022. Nội dung đáng chú ý như sau: 

• Luật Nhà ở năm 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 chưa quy định thống nhất về 

việc công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản, cụ thể: 

 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 cho phép các bên thỏa thuận việc công chứng, 

chứng thực hợp đồng. 

 Luật Nhà ở năm 2014 quy định hợp đồng về nhà ở phải được công chứng, chứng thực. Bên 

cạnh đó, quy định công chứng, chứng thực hợp đồng kinh doanh, mua bán bất động sản, nhà 

ở là cơ sở xác định thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng.  

• Bộ Công thương đã nêu lên đề nghị về việc sửa đổi quy định về công chứng, chứng thực hợp 

đồng mua bán nhà ở trong Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 và Luật Nhà ở năm 2014 để 

bảo đảm tính thống nhất và tránh phát sinh tranh chấp trong việc thực thi pháp luật. 

CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC THUẾ THUỘC 

PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH 

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1421/QĐ-BTC công bố danh mục báo 

cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính đề ngày 15/7/2022. 

Danh mục báo cáo định kỳ gồm 1 chế độ báo cáo mới ban hành, 4 chế độ báo cáo thay thế, 3 chế 

độ báo cáo bãi bỏ, cụ thể như sau:  

• Báo cáo định kỳ mới ban hành: 

 Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (đối với biên lai điện tử).  

• Báo cáo định kỳ thay thế: 

 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; 

 Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (đối với biên lai giấy); 

 Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế; và 

 Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế. 

• Báo cáo định kỳ bị bãi bỏ: 

 Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn; 

 Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in biên lai/cung cấp giải pháp tự in biên lai điện tử; 

và 

 Bảng kê thanh toán biên lai.  
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CHUYÊN MỤC CÂU HỎI PHÁP LÝ THƯỜNG GẶP 

Hỏi: Điều kiện để người nước ngoài nhận con nuôi tại Việt Nam? 

Đáp: 

Theo quy định, người nước ngoài thuộc các trường hợp sau đây mới được nhận trẻ em Việt 

Nam làm con nuôi: 

(i) Người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của điều ước quốc tế về 

nuôi con nuôi với Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi; 

(ii) Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các 

trường hợp sau đây: 

• Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi; 

• Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi; 

• Có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi; 

• Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác làm 

con nuôi; và 

• Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 

01 năm.  

(iii) Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi ở Việt Nam. 

Để biết thêm các lưu ý đối với người nước ngoài nhận con nuôi tại Việt Nam, bạn đọc vui 

lòng xem thêm tại: 3 lưu ý về điều kiện để người nước ngoài nhận con nuôi tại Việt Nam 

(blawyersvn.com), hoặc liên hệ với BLawyers Vietnam theo địa chỉ                                

consult@blawyersvn.com. 
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