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1. Chính phủ ban hành nghị định mới hướng dẫn Luật 
quản lý thuế 

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Nghị định mới 
có những thay đổi đáng chú ý sau: 

Quy định Nghị định 91/2022 (mới) Nghị định 126/2020 (cũ) 

Hạn khai nộp 
thuế 

Hạn cuối trùng ngày nghỉ: 
Nộp vào ngày làm việc ngay sau 
đó 

Không quy định 

Khai thuế TNCN 

Không khai thuế nếu: 
- Không trả thu nhập 
- Thu nhập không đến mức khấu 
trừ 

Không quy định 

Tạm nộp thuế 
TNDN 

Tổng số thuế 04 quý không được 
thấp hơn 80% số thuế thu nhập 
doanh nghiệp phải nộp theo 
quyết toán năm 

Tổng số thuế 03 quý đầu năm 
không được thấp hơn 75% số 
thuế thu nhập doanh nghiệp 
phải nộp theo quyết toán năm 

Sàn TMĐT phải 
cung cấp thông 

tin 

- Thông tin người bán, doanh thu 
- Kỳ cung cấp: Theo quý 
- Thời hạn: Chậm nhất ngày cuối 
tháng đầu tiên quý tiếp theo 
- Nộp điện tử 

Không quy định 

Không phải nộp 
hồ sơ khai thuế 

Tổ chức trả thu nhập thuộc 
trường hợp khai thuế thu nhập 
cá nhân theo tháng, quý mà trong 
tháng, quý đó không phát sinh 
việc khấu trừ thuế thu nhập cá 
nhân. 

Không quy định 
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2. Hướng dẫn xử lý trường hợp giao nhầm hàng đối với 
doanh nghiệp 

Theo Công văn 3945 của Tổng cục Hải Quan ngày 22/9/2022, hiện nay có một số trường hợp doanh 
nghiệp đã được thông quan nhưng sau khi hàng hóa đưa về kho, doanh nghiệp mới phát hiện việc gửi 
nhầm hàng. Do việc gửi nhầm hàng liên quan đến giấy phép, nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành về 
chất lượng, Tổng cục Hải Quan hướng dẫn cách giải quyết theo 04 trường hợp dưới đây: 

Trường hợp 1: Doanh nghiệp từ chối nhận phần hàng hóa gửi nhầm, hàng hóa đã có giấy phép, kết quả 
kiểm tra chuyên ngành đủ điều kiện nhập khẩu. 

Nếu các thông tin khai báo khớp với thực tế hàng hóa thì xử lý theo quy định tại Điều 8 Nghị định 
128/2020/NĐ-CP và doanh nghiệp mở tờ khai xuất khẩu đối với phần hàng hóa bị gửi nhầm để 
thực hiện thủ tục tái xuất. 

Trường hợp 2: Doanh nghiệp từ chối nhận phần hàng hóa gửi nhầm, hàng hóa chưa có giấy phép, chưa 
có kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc kết quả kiểm tra chuyên ngành không đủ điều kiện nhập khẩu. 

Nếu doanh nghiệp không có giấy phép, kết quả kiểm tra chuyên ngành đủ điều kiện nhập khẩu và 
từ chối nhận hàng thì liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng kí tờ khai. Trường hợp có vi phạm, hàng 
hóa bị buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa gửi nhầm trong thời hạn 
30 ngày.  

Trường hợp 3: Doanh nghiệp đồng ý nhận phần hàng gửi nhầm, hàng hóa đã có giấy phép, kết quả kiểm 
tra chuyên ngành đủ điều kiện nhập khẩu. 

Nếu doanh nghiệp đã có giấy phép, kết quả kiểm tra chuyên ngành thì doanh nghiệp liên hệ Chi 
cục Hải quan nơi đăng kí tờ khai xuất trình các giấy tờ liên quan.   

Trường hợp 4: Doanh nghiệp đồng ý nhận phần hàng gửi nhầm, hàng hóa không có giấy phép, kết quả 
kiểm tra chuyên ngành  

Nếu doanh nghiệp không có giấy phép, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định 
xử phạt, trường hợp cơ quan kiểm tra chuyên ngành cho phép nhập khẩu hàng hóa thì Chi cục 
Hải quan nơi đăng ký tờ khai căn cứ vào Quyết định xử phạt và văn bản cho phép nhập khẩu để 
kiểm tra đối chiếu thông tin. Nếu thông tin phù hợp thì công chức hải quan ghi nhận kết quả và 
hoàn tất thủ tục nhập khẩu. 
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3. Tỷ giá giao ngay đồng Việt Nam và Đô la Mỹ không vượt 
quá biên độ ± 5% 

Ngày 17/20/2022, Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định 1747/QĐ-NHNN quy định về 
tỷ giá giao ngay giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép. 
Văn bản được ban hành nhằm  chủ động can thiệp để duy trì hoạt động thông suốt của thị 
trường tiền tệ, ngoại hối, kiểm soát lạm phát trước tình hình thế giới có nhiều biến động 
như Cục dự trữ liên bang Mỹ và nhiều ngân hàng trung ương lớn thắt chặt chính sách tiền 
tệ, giá xăng dầu và hàng hóa tăng cao…  

Theo đó, ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
được hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối được ấn định tỷ giá mua, tỷ giá 
bán giao ngay (spot) của đồng Việt Nam với các ngoại tệ theo nguyên tắc sau: 

Thứ nhất, với Đô la Mỹ: không được vượt quá biên độ ± 5% (năm phần trăm) so với tỷ giá 
trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày giao dịch đó. 

Thứ hai, đối với các ngoại tệ khác: do tổ chức tín dụng được phép xác định. 

Thứ ba, chênh lệch giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán do tổ chức tín dụng được phép xác định. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 
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1. Bên đi vay có thể sử dụng các tài sản khác làm tài sản bảo đảm để vay 
đặc biệt 

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 13/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung quy định 
về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Trường hợp bên đi 
vay đã sử dụng hết tài sản bảo đảm như là tín phiếu, trái phiếu, quyền đòi nợ… theo quy 
định, bên đi vay có thể sử dụng các tài sản sau đây làm tài sản bảo đảm để vay đặc biệt, 
gia hạn vay đặc biệt và không phải áp dụng các quy định tại Khoản 3, 4, 5 Điều 12 Thông 
tư số 08/2021/TT-NHNN đối với các khoản vay đặc biệt còn dư nợ:  

- Thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ khoản cấp tín dụng của bên đi vay đối với khách 
hàng (trừ tổ chức tín dụng)  

- Thế chấp quyền tài sản là khoản lãi phải thu phát sinh từ khoản cấp tín dụng bên đi 
vay đối với khách hàng (trừ tổ chức tín dụng). 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 27/10/2021. 

2. Triển khai ứng dụng CCCD gắn chip trong một số lĩnh vực quan trọng 

Ngày 17/10/2022, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản số 7262/NHNN-TT về việc 
nghiên cứu ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong một số hoạt 
động ngân hàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài nghiên cứu, triển khai một số nội dung đáng chú ý sau: 

- Nộp tiền, rút tiền tại quầy giao dịch và máy giao dịch tự động thông qua CCCD gắn 
chip. 

- Xác thực danh tính khách hàng trong dữ liệu CCCD đối với hoạt động vay các khoản 
nhỏ lẻ của tổ chức tín dụng. 

Đối với lĩnh vực khác, một số dự án được triển khai như sau: 

- Y tế: Cung cấp thông tin thẻ BHYT để các cơ sở khám, chữa bệnh tra cứu thông tin 
khi người dân sử dụng CCCD gắn chip đi khám, chữa bệnh BHYT. 

- Hàng không: Thử nghiệm ứng dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử bằng phương pháp 
nhận dạng khuôn mặt hành khách tại một số chuyến bay nội địa trong vòng 6 tháng,  

- Thương mại: Ứng dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip để định danh - xác 
thực điện tử trong ký kết hợp đồng điện tử phục vụ thương mại điện tử. 
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