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1. Quy định về trường hợp kết chuyển thuế GTGT chưa 
khấu trừ 
Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng. Theo đó, 
cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo 
phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư, có số thuế GTGT 
đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong giai đoạn đầu tư lũy kế chưa được khấu trừ 
hết từ 300 triệu đồng trở lên được hoàn thuế GTGT. 

Bên cạnh đó, 3 trường hợp cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết 
chuyển số thuế chưa khấu trừ của dự án sang kỳ tiếp theo gồm: 

- Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ 01/7/2016 hoặc 
dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản 
cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án 
đầu tư; 

- Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 
khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định. 

- Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 
nhưng không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động. 

 

 

 

 

 

 

 

Quy định mới về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở 
kinh doanh 
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2. Cơ sở kinh doanh được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu 

vào của cơ sở hạ tầng 
Cũng theo Nghị định 49/2022/NĐ-CP, quy định khấu trừ thuế GTGT được sửa đổi bổ sung với 

những quy định nổi bật sau: 

Nghị định 49/2022/NĐ-CP 

(sắp có hiệu lực) 

Nghị định 209/2013/NĐ-CP 

(sắp hết hiệu lực) 

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá 

nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là 

giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng 

Quy định trước đây bao gồm cả giá trị 

cơ sở hạ tầng 

 

Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế 

GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng (nếu có) 

Trước đây quy định cơ sở kinh doanh 

không được kê khai, khấu trừ thuế 

GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính 

trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ 

không chịu thuế GTGT 

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân thì 

giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là 

giá ghi trong hợp đồng góp vốn.  

 

Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất thấp hơn giá đất nhận góp vốn thì chỉ được 

trừ giá đất theo giá chuyển nhượng 

 

  

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 12/9/2022. 
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3. Đến năm 2050, 100% tàu biển hoạt động tuyến nội địa 

chuyển sang sử dụng năng lượng xanh 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 876/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình 

hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của 

ngành giao thông vận tải. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là phát triển hệ thống giao 

thông vận tải xanh hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính về 0 vào năm 2050. 

Về lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh đối với đường bộ, thúc đẩy sản xuất, lắp ráp, nhập 

khẩu và chuyển đổi sử dụng các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng 

điện; mở rộng phối trộn, sử dụng 100% xăng E5 đối với phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ; phát triển hạ tầng sạc điện đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; 

khuyến khích các bến xe, trạm dừng nghỉ xây dựng mới và hiện hữu chuyển đổi theo tiêu 

chí xanh. 

Ngoài ra, tàu biển đóng mới, hoán cải, nhập khẩu sau năm 2035 sử dụng điện, năng lượng 

xanh; từ năm 2050, 100% tàu biển hoạt động tuyến nội địa chuyển đổi sang sử dụng điện, 

năng lượng xanh. Từ năm 2031, đầu tư phương tiện, trang thiết bị sử dụng điện, năng 

lượng xanh hoặc có các biện pháp tương đương tại các cảng đầu tư mới. 

 

 

 

 

 

 

100% phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ chỉ được sử 
dụng xăng E5 vào năm 2050 
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1. Người lao động làm việc vận hành các công trình khí không quá 12 

giờ/ngày 

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BCT quy định về thời giờ 

làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa 

chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí. Theo đó người lao động làm 

việc không quá 12 giờ trong 01 ngày và phiên làm việc tối đa là 07 ngày. Sau mỗi phiên làm 

việc, người lao động làm việc theo phiên được bố trí nghỉ liên tục với số ngày nghỉ bằng với 

số ngày làm việc trong phiên làm việc trước đó. 

2. Áp dụng các biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với 

một số sản phẩm đường mía 

Ngày 1/8/2022, Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1514/QĐ-BCT áp dụng biện 

pháp chống phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ 

Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar. Theo đó các sản phẩm đường mía từ 

những quốc gia nêu trên có sử dụng nguyên liệu đường của Thái Lan sẽ bị áp dụng cùng mức 

thuế là 47,64%; trong đó thuế chống bán phá giá là 42,99% và thuế chống trợ cấp là 4,65%. 

Biện pháp sẽ có hiệu lực đến hết ngày 15/6/2026. 

3. Người lao động có thể được nghỉ 4 ngày vào dịp lễ Quốc khánh 

02/9/2022 

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 245/VPCP-KGVX về việc nghỉ lễ Quốc khánh 

năm 2022 của người lao động. Theo đó, người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 2 

ngày/tuần (nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần) sẽ được nghỉ 2 ngày cùng 2 ngày cuối tuần 

là 4 ngày (1-4/9). Nếu người lao động làm việc tại tổ chức, cơ sở theo chế độ nghỉ 1 ngày/tuần 

(Chủ nhật hàng tuần) thì được quy định như sau: 

- Trường hợp người sử dụng lao động chọn ngày nghỉ ngày liền trước ngày 02/9 thì người 

lao động được nghỉ 02 ngày liên tục từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022. 

- Trường hợp người sử dụng lao động chọn ngày nghỉ ngày liền sau ngày 02/9 thì người 

lao động được nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 02/9/2022 đến hết ngày 04/9/2022. 

 

4. Chính thức giảm 10 % thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng 

Ngày 08/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi mức thuế 
suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng. Nghị định 51/2022 điều chỉnh giảm mức 
thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng từ 20% xuống 10%.  
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