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THUẾ

Nghị định 41/2022/NĐ-CP

Ngày 20/06/2022, Chính phủ ban hành Nghị 

định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị 

định 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế 

GTGT.

Xem chi tiết bản tin của chúng tôi tại đây.

Cập nhật về chứng từ khấu trừ thuế

thu nhập cá nhân điện tử

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 về hóa đơn, chứng từ, Thông tư 

78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn 

thực hiện Nghị định 123/2020/NĐ-CP, và Công 

văn 2455/TCT_DNNCN hướng dẫn triển khai, 

vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử.

Xem chi tiết bản tin của chúng tôi tại đây.

Nghị định 49/2022/NĐ-CP

Ngày 29/07/2022, Chính phủ ban hành Nghị

định số 49/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ

sung một số điều về thuế giá trị gia tăng (GTGT) 

của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.

Xem chi tiết bản tin của chúng tôi tại đây.

Q3/2022

https://www.rsm.global/vietnam/vi/news/nghi-dinh-412022nd-cp
https://www.rsm.global/vietnam/vi/news/cap-nhat-ve-chung-tu-khau-tru-thue-thu-nhap-ca-nhan-dien-tu
https://www.rsm.global/vietnam/vi/news/nghi-dinh-492022nd-cp
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Nợ phải trả dài hạn và các thỏa thuận

Đề xuất sửa đổi sẽ có hiệu lực đối với các kỳ 

báo cáo hàng năm bắt đầu vào hoặc sau ngày 

01/01/2024 và sẽ cần được áp dụng hồi tố 

theo Chuẩn mực Kế toán IAS 8 - Các Thay đổi 

trong Ước tính Kế toán và Sai sót.

Xem chi tiết bản tin của chúng tôi tại đây.

ẤN PHẨM

Sổ tay thuế Việt Nam 2022

Thuế là một chủ đề phức tạp và mỗi năm đều có 

một số thay đổi trong luật. Do đó, việc quản lý 

thuế sẽ không đạt được hiệu quả nếu như Quý vị 

không cập nhật kịp thời các quy định mới. Bất kể 

Quý vị ở vị trí nào, là nhà tư vấn tài chính hay 

một doanh nhân, Quý vị đều cần hiểu về thuế.

Xem chi tiết ấn phẩm của chúng tôi tại đây.

Phải nắm chắc các quy tắc khi xử lý

thông tin khách hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức đề

nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân 

hàng nước ngoài về việc cung cấp thông tin, 

phối hợp với Cơ quan quản lý thuế. Ông Lê 

Khánh Lâm, Phó Tổng Giám đốc, Điều hành

dịch vụ Thuế & Tư vấn tại RSM Việt Nam, đã 

thảo luận với VIR về cách ngân hàng và cơ 

quan thuế có thể giải quyết các rào cản và áp

dụng quy định mới mà không ảnh hưởng đến 

quyền lợi của khách hàng.

Bài viết này chỉ được xuất bản bằng tiếng Anh.

Xem chi tiết bài viết cảu chúng tôi tại đây.

PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU

https://www.rsm.global/vietnam/vi/news/no-phai-tra-dai-han-va-cac-thoa-thuan
https://www.rsm.global/vietnam/vi/phan-tich-chuyen-sau/news/so-tay-thue-viet-nam
https://www.rsm.global/vietnam/vi/news/firm-grasp-rules-crucial-handling-customer-info
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Cập nhật thuế cho doanh nghiệp 2022

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng cập 

nhật các điều chỉnh về thuế và đưa ra những 

thay đổi kịp thời cho kế hoạch thuế của mình, 

RSM Việt Nam đã tổ chức hội thảo Cập nhập

thuế cho doanh nghiệp 2022 vào ngày

18/08/2022.

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ

của sự kiện tại đây.

Hội thảo tiếng Trung: cập nhật thuế

cho doanh nghiệp

Ngày 30/08/2022, RSM Việt Nam đã lần đầu

tổ chức Hội thảo tiếng Trung: cập nhật thuế

cho doanh nghiệp dành riêng cho các doanh

nghiệp nói tiếng Trung. 

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ

của sự kiện tại đây.

Cập nhật thuế 2022 và giới thiệu

văn phòng RSM Đà Nẵng

Vào ngày 16/09/2022, RSM Việt Nam thành

công tổ chức hội thảo Cập nhật thuế 2022, 

giúp các doanh nghiệp cập nhật những thay 

đổi trong môi trường thuế và lập kế hoạch 

thuế hiệu quả. Nhân dịp này, RSM Việt Nam 

cũng tổ chức sự kiện chính thức giới thiệu

văn phòng tại Đà Nẵng đến các doanh

nghiệp và lãnh đạo trong ngành. 

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ

của sự kiện tại đây.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6966362741695537152
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6970743714637905920
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6977949676905910273
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Bản tin này chỉ nhằm mục đích thông tin về những quy định pháp luật mới ban hành, không dùng để tư vấn hay áp dụng cho những trường hợp cụ thể. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông 

tin một cách chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong tương lai. RSM Việt 

Nam cũng như các thành viên trong hệ thống RSM sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của người đọc dựa vào bản tin này. Độc giả nên tham khảo ý 

kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể.

RSM là tên giao dịch được sử dụng bởi các thành viên của mạng lưới RSM. Mỗi thành viên của mạng lưới RSM là một công ty kiểm toán và tư vấn độc lập với các quyền riêng. Mạng lưới RSM 

không phải là một pháp nhân theo bất kỳ giải thích ở bất kỳ lãnh thổ nào. Mạng lưới RSM được quản lý bởi Công ty TNHH Quốc tế RSM, một công ty được đăng ký thành lập tại Anh và Wales với 

văn phòng đăng ký đặt tại số 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. Nhãn hiệu và thương hiệu RSM và các quyền sở hữu trí tuệ khác được sử dụng bởi các thành viên thuộc mạng lưới đều thuộc 

quyền sở hữu của Hiệp hội Quốc tế RSM, một hiệp hội được hoạt động theo Điều 60 của Luật Dân sự Thụy Sỹ, được đặt tại Zug.

© Hiệp hội Quốc tế RSM, 2022. Tất cả các quyền được bảo hộ.
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KINH TẾ

RSM Việt Nam tiếp tục chuyển đổi cho

Tầm nhìn 2030

RSM Việt Nam đã tổ chức Cuộc họp Chiến lược 

thường niên vào tháng 07 với mục tiêu thúc đẩy 

chuyển đổi và sáng tạo thông qua các đề xuất chiến 

lược trong năm tài chính 2022-2023 và xa hơn là 

đến năm 2030.

Xem chi tiết bài viết cảu chúng tôi tại đây.

RSM Việt Nam mừng khai trương văn phòng 

mới tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 14 tháng 09, RSM Việt Nam chính thức tổ chức 

buổi lễ khai trương văn phòng thứ ba tại tầng 18, tòa nhà 

AP, 518B Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, 

TP Hồ Chí Minh. 

Xem chi tiết bài viết cảu chúng tôi tại đây.

mailto:business@rsm.com.vn
https://www.rsm.global/vietnam/vi/news/rsm-viet-nam-tiep-tuc-chuyen-doi-cho-tam-nhin-2030
https://www.rsm.global/vietnam/vi/news/rsm-viet-nam-mung-khai-truong-van-phong-moi-tai-tp-ho-chi-minh

