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Quyết định 1747/QĐ-NHNN năm 2022 quy định về tỷ

giá giao ngay giữa đồng Việt Nam với ngoại tệ của tổ
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Nhà nước Việt Nam ban hành
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A - Tin tức nổi bật
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Nghị định 91/2022/NĐ-CP Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Nếu ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai

thuế, thời hạn nộp thuế rơi vào ngày nghỉ thì ngày

cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời

hạn nộp thuế sẽ được xác định là ngày làm việc tiếp

theo sau ngày nghỉ đó.

Không có quy định. 

1. Quy định về ngày kết thúc thời hạn nộp thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

2. Trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế

Bổ sung thêm 01 trường hợp so với Nghị định

126/2020/NĐ-CP:

Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá

nhân 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 của đối tượng nhận thu nhập.

05 trường hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 

Nghị định 126/2020/NĐ-CP. 

3. Quy định về tỷ lệ tổng thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp

Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp 04 quý không được

thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết

toán năm.

Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 03 quý đầu

năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế

TNDN phải nộp theo quyết toán năm.

5. Thay thế mẫu thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn

Mẫu số 04-1/CC ban hành kèm theo

Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Mẫu số 04-1/CC tại Phụ lục III ban hành kèm theo

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

6. Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giảm tiền chậm nộp

Mẫu số 01/GTC ban hành kèm theo

Nghị định 91/2022/NĐ-CP 
Không có quy định. 

4. Quy định về Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Tổng số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập

các quỹ đã tạm nộp của 04 quý không được thấp

hơn 80% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích

lập các quỹ theo quyết toán năm.

Tổng số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập

các quỹ đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế

không được thấp hơn 75% số lợi nhuận sau thuế còn

lại sau khi trích lập các quỹ theo quyết toán năm.



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI

1

Nghị định 85/2022/NĐ-CP về cơ chế xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt

Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên

hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Ngày ban hành: 24/10/2022 Ngày hiệu lực: 24/10/2022

2

Nghị định 89/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 28/10/2022 Ngày hiệu lực: 01/11/2022

LAO ĐỘNG

3

Nghị định 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ,

công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Ngày ban hành: 18/10/2022 Ngày hiệu lực: 20/10/2022

4

Thông tư 12/2022/TT-BTNMT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên

và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 24/10/2022 Ngày hiệu lực: 09/12/2022
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STT Văn bản pháp luật

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

5

Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật

Quản lý thuế

Ngày ban hành: 30/10/2022 Ngày hiệu lực: 30/10/2022

6

Thông tư 13/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho

vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Thống đốc Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 28/10/2022 Ngày hiệu lực: 28/10/2022

7

Quyết định 1747/QĐ-NHNN năm 2022 quy định về tỷ giá giao ngay giữa đồng Việt

Nam với ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép do Thống đốc Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 17/10/2022 Ngày hiệu lực: 22/10/2022

8

Quyết định 1809/QĐ-NHNN năm 2022 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết

khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay

bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

đối với tổ chức tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày ban hành: 24/10/2022 Ngày hiệu lực: 25/10/2022

9

Quyết định 1812/QĐ-NHNN năm 2022 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng

đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng

nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN do Thống đốc Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 24/10/2022 Ngày hiệu lực: 25/10/2022

10

Quyết định 1813/QĐ-NHNN năm 2022 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa

bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối

với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực, ngành kinh tế theo

quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt

Nam ban hành

Ngày ban hành: 24/10/2022 Ngày hiệu lực: 25/10/2022
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STT Văn bản pháp luật

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

11

Thông tư 25/2022/TT-BGTVT hướng dẫn công tác bảo đảm chuyến bay chuyên

cơ, chuyên khoang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 20/10/2022 Ngày hiệu lực: 15/12/2022

12

Thông tư 64/2022/TT-BTC sửa đổi 2: 2022 QCVN 08: 2018/BTC Quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài

chính ban hành

Ngày ban hành: 25/10/2022 Ngày hiệu lực: 09/12/2022

GIÁO DỤC

13

Nghị định 88/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo

dục nghề nghiệp

Ngày ban hành: 26/10/2022 Ngày hiệu lực: 12/12/2022

TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

14

Nghị định 82/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật

Hóa chất

Ngày ban hành: 18/10/2022 Ngày hiệu lực: 19/10/2022

15

Thông tư 12/2022/TT-BTNMT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và

Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 24/10/2022 Ngày hiệu lực: 09/12/2022

16

Thông tư 13/2022/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt

độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ

1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp do Bộ

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 27/10/2022 Ngày hiệu lực: 12/12/2022

17

Thông tư 17/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT quy định

về biện pháp lâm sinh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban

hành

Ngày ban hành: 27/10/2022 Ngày hiệu lực: 12/12/2022
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