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ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Những lưu ý về thuế trong năm 2023

KHOA HỌC

HỮU DỤNG

Các mức thuế suất thuế giá trị gia tăng năm 2023 là bao nhiêu?

Trước đó, năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-

CP quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho một số hàng 

hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2023 thì thuế suất thuế giá trị gia tăng 

quay trở lại mức thuế suất bình thường do Chính phủ vẫn chưa có 

thông báo mới về việc gia hạn giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ tại Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-

BTC thì năm 2023 có 03 mức thuế suất thuế giá trị gia tăng gồm:

- Mức thuế suất thuế GTGT 0%

- Mức thuế suất thuế GTGT 5%

- Mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Như vậy, hiện nay có 03 mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%, 

5% và 10%. Các mức thuế suất này được áp dụng tùy theo loại hàng 

hóa và dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-mien-giam-thue-theo-Nghi-quyet-43-2022-QH15-chinh-sach-tai-khoa-501143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-219-2013-TT-BTC-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-220761.aspx?anchor=dieu_11


KHOA HỌC

HỮU DỤNG

Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2023 là khi nào? 

Căn cứ tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy 

định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế môn bài như sau:

- Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh 

doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa 

chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ 

thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm 

nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu 

hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ 

phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là 

ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay 

đổi.

Thời hạn nộp thuế môn bài 2023:

Căn cứ tại khoản 9 Điều 18 Nghị định 

126/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn 

nộp thuế môn bài như sau:

Thời hạn nộp thuế đối với các khoản 

thu thuộc ngân sách nhà nước từ đất, 

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước, tài nguyên khoáng sản, tiền sử 

dụng khu vực biển, lệ phí trước bạ, lệ 

phí môn bài….
9. Lệ phí môn bài:a) Thời hạn nộp lệ

phí môn bài chậm nhất là ngày 30 

tháng 01 hàng năm

ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Những lưu ý về thuế trong năm 2023
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-455733.aspx?anchor=dieu_10
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-455733.aspx?anchor=dieu_18
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Những lưu ý về thuế trong năm 2023

KHOA HỌC

HỮU DỤNG

Mức thuế môn bài phải nộp năm 2023:

Căn cứ tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-

BTC thì mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy 

định như sau:

- Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

- Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 

đồng/năm.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP được bổ sung bởi điểm a khoản 2 

Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định như sau:

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-139-2016-ND-CP-le-phi-mon-bai-315033.aspx?anchor=dieu_4
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-302-2016-TT-BTC-huong-dan-le-phi-mon-bai-326995.aspx?anchor=dieu_4
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-139-2016-ND-CP-le-phi-mon-bai-315033.aspx?anchor=khoan_2_4
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-22-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-139-2016-ND-CP-quy-dinh-le-phi-mon-bai-435348.aspx?anchor=khoan_2_1
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Những lưu ý về thuế trong năm 2023

KHOA HỌC

HỮU DỤNG

Thời hạn nộp thuế GTGT và thuế TNDN đầu năm 2023 là khi nào?
Thời hạn nộp thuế GTGT và TNDN được quy định tại Điều 44 Luật Quản lý Thuế 2019.Theo đó:

- Trường hợp loại thuế kê khai theo tháng: chậm nhất là ngày 20/01/2023, doanh nghiệp phải nộp tờ 

khai thuế và tiền thuế giá trị gia tăng kỳ tháng 12/2022. Tuy nhiên, Chính phủ đã quyết định lịch 

nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023.

Do đó, thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế, nộp thuế của kỳ tính thuế tháng 12/2022 sẽ được dời sang 

ngày 27/01/2023.

- Trường hợp loại thuế kê khai theo quý: chậm nhất là ngày 31/01/2023, doanh nghiệp phải nộp tờ 

khai thuế và tiền thuế giá trị gia tăng cho quý 4 năm 2022.

- Thời hạn nộp thuế TNDN Quý 4 năm 2022 chậm nhất ngày 30/01/2023;

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2022 là ngày nào?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế 

và tiền thuế theo quyết toán năm 2022 chậm nhất là ngày 31/03/2023.
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx?anchor=dieu_44
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx?anchor=dieu_44


CẬP NHẬT PHÁP LÝ

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

KHOA HỌC

HỮU DỤNG

Thay đổi nổi bật của Luật Kinh doanh bảo

hiểm 2022

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 được thông

qua ngày 16/6/2022, tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội

khoá XV. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày

1/1/2023 với 07 chương, 157 Điều.

Từ ngày 01/01/2028 doanh nghiệp bảo hiểm

không được kinh doanh bất động sản

Căn cứ khoản 3 Điều 99 Luật Kinh doanh bảo

hiểm 2022 quy định doanh nghiệp bảo hiểm,

doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

tại Việt Nam không được phép thực hiện đầu tư

kinh doanh bất động sản.

Trừ các trường hợp sau đây được phép đầu tư liên quan

đến bất động sản:

- Mua cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất

động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán,

chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng.

- Bên cạnh đó còn có mua, đầu tư, sở hữu bất động

sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm

việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các

hoạt động nghiệp vụ.

- Cho thuê trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc

quyền sở hữu hoặc sử dụng.

- Nắm giữ bất động sản do xử lý trái phiếu có bảo

đảm bằng bất động sản, do đối trừ công nợ phải thu

bằng bất động sản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày

nắm giữ.
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-2022-465916.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-2022-465916.aspx
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Cho phép doanh nghiệp bảo hiểm chủ động trong việc

thiết kế, xây dựng sản phẩm bảo hiểm

Về hoạt động nghiệp vụ, Luật Kinh doanh bảo hiểm

2022 quy định cho phép doanh nghiệp bảo hiểm chủ động

trong việc thiết kế, xây dựng sản phẩm bảo hiểm tại điểm d

khoản 1 Điều 88 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 và chỉ

phải đăng ký với Bộ Tài chính phương pháp, cơ sở tính phí

bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới

(trừ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ

giới); bổ sung quy định về hoạt động thuê ngoài.

Nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, Luật Kinh doanh bảo

hiểm 2022 bãi bỏ quy định phải chấp thuận đối với trường

hợp mở, chấm dứt, thay đổi địa điểm đặt chi nhánh, văn

phòng đại diện và thay bằng hình thức thông báo cho Bộ

Tài chính bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày

có sự thay đổi (theo điểm b khoản 3 Điều 74).

Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài lên

đến 100% vốn điều lệ

Nhằm thực hiện chủ động hội nhập quốc tế và các

cam kết mà Việt Nam đã thỏa thuận Luật Kinh

doanh bảo hiểm cũng bổ sung quy định khẳng

định nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu cổ phần,

phần vốn góp đến 100% vốn điều lệ của doanh

nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm nhằm

tạo sự rõ ràng, phù hợp được quy định tại Điều

68 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

Bên cạnh đó, để đảm bảo thống nhất với Bộ Luật

Dân sự 2015, dễ áp dụng trong thực tế, hợp đồng

bảo hiểm được sửa đổi, bổ sung quy định về hủy

bỏ hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vô hiệu, đơn

phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; bãi bỏ quy

định về thời hiệu khởi kiện, thời điểm phát sinh

trách nhiệm của hợp đồng.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-2022-465916.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-2022-465916.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-2022-465916.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-2022-465916.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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