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CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHÂM DẦN 2022

Ban lãnh đạo Deloitte Việt Nam kính chúc Quý Công ty 

một năm mới Bình an và Thịnh vượng! 

Chào đón năm mới 2022 và Xuân Nhâm Dần, Deloitte Việt Nam 

xin trân trọng giới thiệu bộ Lịch Tuân thủ kê khai nộp thuế của

doanh nghiệp cho năm 2022. Bộ lịch này được tổng hợp dựa trên các

quy định hiện hành về quản lý thuế được cập nhật tới tháng 1/2022, nhằm

phục vụ cho việc theo dõi nội bộ của Quý Công ty. Chúng tôi hy vọng rằng bộ

lịch sẽ hỗ trợ Quý Công ty đảm bảo việc tuân thủ và thực hiện nghĩa vụ thuế

kịp thời và chính xác, từ đó giúp cho hoạt động kinh doanh của Quý Công ty 

ngày càng phát triển, giảm thiểu rủi ro về thuế sau này.

Mong rằng Deloitte Việt Nam luôn được đồng hành cùng Quý Công ty 

trên con đường phát triển mạnh mẽ và bền vững của mình!

Nhâm Dần, An khang đến bên ta

Mạnh khoẻ, Bình an khắp mọi nhà

Xuân đến mang theo niềm tin mới

Deloitte cùng bạn sẽ vươn xa!



• Ngày nghỉ lễ

• Kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN, NTNN hàng tháng

• Kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN hàng quý
• Nộp thuế TNDN tạm tính hàng quý 

• Quyết toán và nộp thuế TNCN, TNDN cho năm 2022
• Kê khai Phụ lục Tờ khai Giao dịch liên kết cho năm 2022

• Nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng

Báo cáo lao động:
• Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp
• Báo cáo tình hình thay đổi lao động
• Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động
• Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

CHÚ GIẢI MÃ MÀU

CHÚ GIẢI TỪ VIẾT TẮT

BHXH

BHYT

BHTN

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

TNCN Thu nhập cá nhân

GTGT Giá trị gia tăng TNDN Thu nhập doanh nghiệp

NTNN Nhà thầu nước ngoài 

Để thuận tiện cho trong quá trình sử dụng, Quý Công ty có thể nhấn vào biểu tượng
THÁNG ở vị trí giữa lịch 2 tháng để chuyển giữa các tháng trong năm.
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07
• Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

năm 2021

___________

14
• Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất

nghiệp năm 2021

___________

20
• Kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN, NTNN 

cho kỳ tháng 12/2021

___________

28
• Nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo

hiểm thất nghiệp tháng 1/2022

___________
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21
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cho kỳ tháng 1/2022
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21
• Kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN, NTNN

cho kỳ tháng 2/2022

31
• Quyết toán và nộp thuế TNCN (kê khai trên

tờ khai công ty), Thuế TNDN (kèm Phụ lục

Giao dịch liên kết) năm dương lịch (kết thúc

ngày 31/12/2021)

• Nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 3/2022
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20
• Kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN, NTNN

cho kỳ tháng 3/2022
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• Nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 4/2022
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___________

20
• Kê khai và nộp thuế NTNN, GTGT, TNCN cho

kỳ tháng 4/2022
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31
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• Báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng

đầu năm 2022

___________

20
• Kê khai và nộp thuế NTNN, GTGT, TNCN 

cho kỳ tháng 5/2022

___________

30
• Quyết toán thuế TNDN (kèm phụ lục Giao 

dịch liên kết) cho năm tài chính kết thúc

31/3/2022 (nếu có)

• Nộp bảo BHXH, BHYT, BHTN tháng 6/2022
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• Báo cáo tình hình sử dụng người lao động

nước ngoài, trong 6 tháng năm 2022
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20
• Kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN, TTĐB, 

NTNN cho kỳ tháng 6/2022 

___________

29
• Nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 7/2022
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• Kê khai, nộp thuế GTGT, TNCN cho Quý

2/2022

___________

22
• Kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN, NTNN 

cho kỳ tháng 7/2022 

___________

31
• Nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 8/2022

___________
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20
• Kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN, NTNN

cho kỳ tháng 8/2022

___________

30
• Quyết toán và nộp thuế TNDN (kèm phụ lục

Tờ khai Giao dịch liên kết) cho năm tài
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cho kỳ tháng 9/2022

___________
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• Kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN Quý
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• Nộp thuế TNDN tạm tính hàng quý

___________ 
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1. Thâm nhập thị trường

Việc tham gia thị trường mới sẽ có thể là cánh cửa
mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư, nhưng
cũng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các giải pháp tư
vấn trong quá trình "Thâm nhập thị trường” của
chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các nhà đầu tư nước ngoài
để tìm kiếm các cơ hội, giảm thiểu rủi ro trong quá
trình thiết lập sự hiện diện tại Việt Nam.

Tư vấn đầu tư

Tư vấn về thuế Việt Nam, các ưu đãi đầu tư hiện
có; cũng như các thủ tục đầu tư trước và sau khi
có quyết định đầu tư cho đến khi đi vào hoạt
động chính thức.

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục xin cấp phép

Hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình xin cấp các
giấy chứng nhận và giấy phép kinh doanh cần
thiết để hoạt động tại Việt Nam.

Deloitte Việt Nam, công ty tư vấn thuế cung cấp các giải pháp toàn diện và hiệu quả
trong suốt quá trình doanh nghiệp thực hiện đầu tư tại Việt Nam, kết tinh từ kiến
thức chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động, ý tưởng sáng tạo và mạng
lưới chuyên gia toàn cầu, nhằm mang lại giá trị gia tăng cho các khách hàng của
chúng tôi:

2. Hỗ trợ vận hành tối ưu

Hỗ trợ tăng cường tính tuân thủ về pháp luật thuế
Việt Nam, bao gồm cả thuế trực thu và thuế gián
thu, cũng như phát hiện các cơ hội tối ưu thuế
trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày
của doanh nghiệp là mục tiêu của các gói giải
pháp này.

Hỗ trợ thực hiện tuân thủ thuế trực thu và
gián thu

Hỗ trợ doanh nghiệp phát hiện các rủi ro về thuế
và cung cấp các gói giải pháp phù hợp riêng cho
từng doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ
thuế.

Tư vấn thuế nhân sự toàn cầu

Nhằm đáp ứng xu hướng dịch chuyển của lực
lượng lao động, mạng lưới các chuyên gia toàn
cầu của chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tuân
thủ các yêu cầu về thủ tục nhập cảnh cũng như
các nghĩa vụ về thuế đối với cá nhân.

Soát xét và lập kế hoạch áp dụng ưu đãi thuế

Hỗ trợ doanh nghiệp nhận biết, lựa chọn và áp
dụng những chính sách ưu đãi thuế tối ưu cho
hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Tư vấn thuế thường xuyên

Khách hàng có thể liên hệ thường xuyên với các
chuyên gia của chúng tôi qua điện thoại, email
và các buổi họp để trao đổi các vấn đề về thuế
và kinh doanh phát sinh liên quan đến hoạt
động thường ngày.

Dịch vụ Tư vấn Thuế và Pháp lý



3. Tái cấu trúc & Chuyển đổi

Nhằm thích ứng với những thách thức của thị 
trường, chuẩn hóa quy trình kinh doanh hoặc 
tối ưu thuế suất hiệu quả, việc tái cơ cấu công ty 
hoặc tập đoàn có thể mang lại những lợi ích và 
giá trị cộng hưởng nhất định về thuế.

Mua bán và Sáp nhập (M&A)

Kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi trong 
việc xử lý các vướng mắc trong toàn bộ quá 
trình Mua bán và Sáp nhập, từ bước lập kế 
hoạch cho đến khi thực hiện và giai đoạn Tích 
hợp sau sáp nhập (PMI), sẽ mang lại lợi thế 
cho khách hàng trong việc tiến hành các 
thương vụ M&A tại Việt Nam.

Tư vấn nghĩa vụ thuế của giao dịch

Việc tiến hành phân tích toàn diện các tác 
động về thuế ngay trước khi phát sinh giao 
dịch sẽ giúp giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn 
trong tương lai.

Thẩm định thuế cho các thương vụ M&A

Dịch vụ này giúp xác định các nghĩa vụ thuế 
tiềm tàng của công ty mục tiêu và tư vấn các 
biện pháp tối ưu, giảm thiểu ảnh hưởng đến 
giao dịch cho cả bên mua và bên bán.

Thuế quốc tế

Tư vấn và hỗ trợ tuân thủ đối với các giao 
dịch, nghĩa vụ thuế quốc tế của các công ty đa 
quốc gia trên cơ sở tham chiếu đến các chính 
sách đổi mới quan trọng (ví dụ: OECD,...), việc 
thực hiện các biện pháp chống xói mòn cơ sở 
tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) và các 
chính sách khác.

4. Rút khỏi thị trường

Khách hàng có thể cân nhắc thoái vốn đầu tư khỏi thị 
trường thông qua một số hình thức như chuyển 
nhượng dự án, chuyển nhượng vốn, chuyển lợi nhận về 
nước hoặc giải thể doanh nghiệp đang hoạt động sản
xuất kinh doanh tại Việt Nam. Theo đó, chúng tôi luôn
sẵn sàng để hỗ trợ với các thủ tục có liên quan.

Tư vấn giải thể doanh nghiệp

Hỗ trợ lập kế hoạch và tư vấn về các thủ tục trong 
quá trình giải thể để tối ưu hóa chi phí, cũng như
đảm bảo tính tuân thủ quy định của pháp luật Việt
Nam.

Chuyển lợi nhuận về nước

Hỗ trợ đánh giá các điều kiện để chuyển lợi nhuận 
về nước, cũng như hỗ trợ trong việc thực hiện các 
thủ tục để chuyển lợi nhuận về nước theo quy định 
của pháp luật Việt Nam.



Bên cạnh các dịch vụ được thiết kế phù hợp cho từng giai đoạn đầu tư, chúng tôi cũng hỗ trợ nhiều dịch vụ
khác xuyên suốt toàn bộ quá trình đầu tư như: Tuân thủ về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch
liên kết, Thương mại & Hải quan; và Giải quyết vướng mắc về thuế/hải quan với các cơ quan chức năng:

Tư vấn về giao dịch liên kết

Cùng với quá trình toàn cầu hóa, hệ thống giao dịch nội bộ của các công ty đa
quốc gia đang ngày càng được cơ quan Thuế Việt Nam xem xét kỹ lưỡng. Đội
ngũ chuyên gia về Giao dịch liên kết tại Việt Nam là một phần của mạng lưới
toàn cầu, với nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong đa ngành.
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ bao trùm toàn
bộ chu trình của giao dịch liên kết như: Lập kế hoạch, Triển khai, Quản lý và
Giải quyết tranh chấp.

Thương mại và Hải quan

Với kiến thức chuyên môn sâu về chính sách thương mại và hải quan, kinh
nghiệm trong việc xử lý vấn đề và đưa ra các giải pháp hợp lý và mang tính
ứng dụng trên cơ sở các quy định phức tạp, nhóm chuyên gia về hải quan
của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp trong các nhóm vấn đề sau:

• Lập kế hoạch về thương mại toàn cầu để tối ưu hóa chuỗi cung ứng
nhằm áp dụng mức thuế hải quan hiệu quả nhất

• Xác định trị giá hải quan, phân loại mã HS để áp dụng thuế suất phù
hợp, và xuất xứ hàng hóa (bao gồm cả phân tích tuân thủ về quy định
của các hiệp định thương mại tự do)

• Tuân thủ quy định về thương mại; hỗ trợ kiểm tra sau thông quan;
các giải pháp để quản lý tuân thủ hải quan cho doanh nghiệp

• Hỗ trợ giải quyết tranh chấp và làm việc với cơ quan chức năng, bao
gồm hỗ trợ khiếu nại và xin hoàn thuế, kiểm tra sau thông quan, và
các chính sách kiểm soát xuất khẩu/nhập khẩu

Hỗ trợ giải quyết vướng mắc về thuế/hải quan với các cơ quan chức năng

Với các thành viên đã từng có nhiều năm làm việc trong các cơ quan Chính phủ, có kiến thức chuyên sâu
và kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chức năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhóm chuyên gia hỗ
trợ giải quyết vướng mắc về thuế/hải quan với các cơ quan chức năng của chúng tôi được xây dựng đã tạo
nên sự khác biệt. Với cách tiếp cận toàn diện, kết nối đa dạng các mảng dịch vụ, dịch vụ này của chúng tôi
là yếu tố then chốt đem đến thành công và sự hài lòng của khách hàng. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẵn
sàng hỗ trợ khách hàng hiệu quả xuyên suốt quá trình phòng ngừa, quản lý và giải quyết các vấn đề
vướng mắc về thuế/hải quan thông qua các dịch vụ hỗ trợ thanh tra kiểm tra; kiến nghị/khiếu nại về thuế;
hoàn thuế; kiến nghị sửa đổi chính sách,...
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