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1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 08 năm 2022. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực. 

Trong tháng 9/2022, các chính sách mới ban hành có hiệu lực liên quan đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty và người lao động gồm: 01 Nghị định, 02 

Thông tư. Phòng Tổng hợp tóm tắt trích dẫn, đăng tải các văn bản trên để người lao 

động trong Công ty được biết, tham khảo, phục vụ công việc. 

 

DANH SÁCH VÀ NỘI DUNG ĐĂNG BÀI  

BẢN TIN PHÁP LUẬT 

 

STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Hiệu lực 

văn bản 

Nghị định 

01 

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-

CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP 

29/7/2022 12/9/2022 

Thông tư 

01 

Thông tư số 41/2022/TT-BTC ngày 05/7/2022 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng 

cho các hoạt động xã hội, từ thiện 

05/7/2022 01/9/2022 

02 

Thông tư số 12/2022/TT-BCT ngày 25/7/2022 của 

Bộ Công Thương 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 

25/7/2022 09/9/2022 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-119-2015-nd-cp-quy-dinh-bao-hiem-bat-buoc-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-286180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-209-2013-nd-cp-nam-2013-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-216679.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-100-2016-nd-cp-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-quan-ly-thue-sua-doi-318277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-100-2016-nd-cp-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-quan-ly-thue-sua-doi-318277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-146-2017-nd-cp-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-100-2016-nd-cp-nghi-dinh-12-2015-nd-cp-355919.aspx
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Tóm tắt và trích dẫn 

I. Nghị định 

1. Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia 

tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị 

định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP 

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 tại địa bàn cùng hoặc 

khác tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính (trừ một số trường hợp) đang trong giai 

đoạn đầu tư hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí 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, giá tính thuế đối với hoạt động sản xuất điện của Tập đoàn điện 

lực Việt Nam như sau: 

- Đối với điện của các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam, hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện, giá tính thuế giá trị 

gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương nơi có nhà máy thủy 

điện được tính bằng 35% giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia 

tăng theo quy định của pháp luật điện lực và pháp luật giá. 

- Đối với điện của các công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam, hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện, giá tính thuế giá trị 

gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương nơi có nhà máy nhiệt 

điện là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện áp 

dụng cho từng nhà máy nhiệt điện. Trường hợp chưa có hợp đồng mua bán điện áp 

dụng cho từng nhà máy nhiệt điện thì giá tính thuế giá trị gia tăng được xác định là 

giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp 

luật điện lực và pháp luật giá. 

- Đối với điện của các công ty sản xuất điện (trừ thủy điện, nhiệt điện) hạch 

toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty 

phát điện, giá tính thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa 

phương nơi có nhà máy sản xuất điện là giá bán điện chưa có thuế giá trị gia tăng do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cho từng loại hình phát điện. Trường hợp 

chưa có giá bán điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cho từng loại 

hình phát điện nêu tại điểm này thì giá tính thuế giá trị gia tăng được xác định là giá 

bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật 

điện lực và pháp luật giá. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-119-2015-nd-cp-quy-dinh-bao-hiem-bat-buoc-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-286180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-209-2013-nd-cp-nam-2013-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-216679.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-100-2016-nd-cp-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-quan-ly-thue-sua-doi-318277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-146-2017-nd-cp-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-100-2016-nd-cp-nghi-dinh-12-2015-nd-cp-355919.aspx
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II. Thông tư 

1. Thông tư số 41/2022/TT-BTC ngày 05/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện 

Theo đó, tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có các hoạt động liên 

quan đến vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để 

thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện đều phải mở sổ để ghi chép đầy đủ các nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo và minh bạch thông tin theo quy định của Thông tư 

này và pháp luật có liên quan. 

Ngoài ra, các cá nhân có các hoạt động xã hội, từ thiện có trách nhiệm mở sổ 

ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng 

góp tự nguyện phải thực hiện theo quy định của Thông tư này; đồng thời lập báo cáo 

và công khai tình hình tiếp nhận và phân phối và sử dụng nguồn đóng góp theo quy 

định của pháp luật. 

2. Thông tư số 12/2022/TT-BCT ngày 25/7/2022 của Bộ Công Thương 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 vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 

đường ống phân phối khí và các công trình khí 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. 

Bên cạnh đó, bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm 

không quá 12 giờ trong 01 ngày, số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm; 

việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ quy 

định tại Điều 59 và Điều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. 

Ngoài ra, người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định cụ thể ca làm việc 

và phiên làm việc của người lao động trong nội quy lao động và thông báo cho người 

lao động trước khi đến làm việc theo đúng quy định của pháp luật. 

 

 Biên tập viên 

(đã ký) 

 

 

 

 

 

Lê Gia Lộc Sơn 



 

PHIẾU BIÊN TẬP TIN BÀI 

 

1. Biên tập viên: Lê Gia Lộc Sơn  

2. Ngày biên tập: ngày 29/8/2022. 

3. Nội dung đăng tin: Văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực. 

Kiểm duyệt thông tin 

 

Thường trực BBT 
(đã duyệt) 

 

 

Duyệt đăng tin 
(đã duyệt) 

 

 

 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

 ĐT VÀ PT ĐIỆN SÊ SAN 3A 

BAN BIÊN TẬP WEBSITE 

  

 

   

BM03-01-01 


