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HỖ TRỢ PHỤC HỒI KINH TẾ - XÃ HỘI

Ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP, trong đó quy định về chính sách giảm 
thuế giá trị gia tăng (GTGT) và chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Dưới đây là những nội dung mà doanh nghiệp cần chú ý.

I. VỀ VIỆC GIẢM THUẾ GTGT

1. Danh mục các hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện được giả thuế GTGT
Điều 1 Nghị định quy định: Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 
10%, trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ:

- Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản  
   phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản  
   phẩm hoá chất

-  Sản phẩm hàng hoá và dịch vụ chịu thuế thuế tiêu thụ đặc biệt: thuốc lá điếu, xì gà, rượu, bia, xe ô tô dưới 24  
   chỗ, xe mô tô hai bánh, ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3, tàu bày, du thuyền, xăng các loại, bài lá,  
    vàng mã, hàng mã; kinh doanh vũ trường, mát - xa, karaokel casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược,  
    golf, xổ số...

- Công nghệ thông tin: Thẻ thông minh, card âm thanh, máy vi tính, máy tính, máy bán hàng, ATM, máy quét, máy     
   in có kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động, màn hình và máy chiếu, ô lữu trữ, máy quay truyền hình, camera    
    truyền hình, điện thoại di động phổ thông và thông minh, máy tính bảng...

Chi tiết các nhóm hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện được giảm 2% thuế GTGT được quy định tại Phụ lục I, II, 
III của Nghị định này.

B1: Xác định được Danh mục sản phẩm mà mình đang kinh doanh

Bằng cách:  

[LVN khuyến nghị] Cách để doanh nghiệp tra cứu hàng hóa, dịch vụ của mình có được giảm thuế hay không? 

Cách 1: Xác định theo mã sản phẩm

Lưu ý:

- Nếu các loại hàng hoá, dịch vụ nêu trên không phải chịu thuế GTGT hoặc chỉ phải chịu thuế GTGT 5% thì không  
   được giảm thuế GTGT.

- Việc giảm thuế GTGT áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.
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•    Tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ
       https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/

•     Tự liệt kê các sản phẩm mà thực tế cơ sở mình đang kinh doanh (trong trường hợp không đăng ký  
       đầy đủ thủ tục đăng ký, thay đổi ngành nghề kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh và vẫn xuất    
        hóa đơn đầy đủ). 

B2: Tra cứu mã sản phẩm của hàng hóa, dịch vụ đang kinh doanh 

B3: Đối chiếu mã sản phẩm với các mã được quy định Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số         
        15/2022/NĐ-CP để xác định sản phẩm đó có được giảm thuế GTGT không.

Căn cứ vào danh mục mã số HS của hàng hóa, dịch vụ khi làm thủ tục nhập khẩu (trên tờ khai hải quan), 
cơ sở kinh doanh đối chiếu với mã số HS tại cột 10 trên các Phụ lục I, II, III để xác định hàng hóa, dịch vụ 
có thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT hay không

Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP, tương với hai hình thức tính thuế GTGT thì có hai mức giảm 
thuế như sau:

(1) Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất 8% 

(2) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ  
       % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng  
       hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

* Không phải dùng mã ngành nghề kinh doanh của ngành nghề kinh doanh mà mình đã đăng ký với Sở Kế hoạch -  
   Đầu tư để tra cứu.

Cách 2: Xác định theo mã số HS (áp dụng đối với hàng hóa tại khâu nhập khẩu)

2. Mức giảm thuế GTGT 

Theo khoản 3 của Nghị định, tuỳ vào phương pháp tính thuế GTGT khác nhau mà cơ sở kinh doanh sẽ thực hiện 
thủ tục giảm thuế GTGT khác nhau, cụ thể:

3. Cách thức xuất hóa đơn với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT 

PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ PHƯƠNG PHÁP TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU

Khi lập hoá đơn GTGT, ghi 8% tại dòng thuế suất 
thuế GTGT

Căn cứ hoá đơn GTGT:

- Cơ sở kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ kê khai  
   thuế GTGT đầu ra.

- Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ kê khai  
   khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm  
   ghi trên hoá đơn

Ghi đầy đủ tiền hàng hoá, dịch vụ trước khi giảm ở 
cột "thành tiền"

- Ghi số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu  
   tại dòng "Cộng tiền hàng hoá, dịch vụ"

- Ghi chú: "Đã giảm ... (số tiền) tương ứng 20%      
   mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.
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Lưu ý:

- Hàng hoá, dịch vụ được giảm thuế GTGT phải được lập hoá đơn riêng. Nếu không lập riêng thì không được  
   giảm thuế GTGT.

- Doanh nghiệp đã lập hoá đơn, kê khai theo mức thuế suất hoặc tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm:  
    Người bán và người mua lập biên bản/có văn bản thoả thuận ghi rõ sai sót; người bán lập hoá đơn điều chỉnh  
    sai sót và giao cho người mua.

- Doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT đã phát hành hoá đơn dưới hình  
    thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết và muốn tiếp tục dùng: Đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất  
    GTGT/giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để dùng tiếp.

- Doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo  
    Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng

Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14:

     •     Thời hạn nộp Tờ khai thuế GTGT theo tháng là ngày 20 của tháng liền kề sau với tháng phát sinh nghĩa
             vụ thuế.

     •     Thời hạn nộp Tờ khai thuế GTGT theo quý là ngày 30 hoặc 31 (ngày cuối cùng) của tháng đầu quý sau

Từ ngày 01/02/202 - 31/12/2022 (theo khoản 1 Điều 3)

Nghị quyết 43/2022/QH15 cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với 
khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam 
cho kỳ tính thuế năm 2022.

Nội dung này được hướng dẫn tại Điều 2 Nghị định 15/2022/NĐ-CP như sau: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; 

- Cơ sở y tế; đơn vị lực lượng vũ trang; đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm  
   cơ sở cách ly tập trung; cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn, hội liên hiệp  
   phụ nữ Việt Nam các cấp ở trung ương và địa phương; 

- Cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ; 

- Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; Quỹ vắc-xin phòng Covid-19; 

- Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia; quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ  
   được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.

1. Các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 phải được thông qua các  
     đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ gồm:

II. VỀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN 

4. Thời gian thực hiện giảm thuế GTGT
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2. Trường hợp công ty mẹ nhận khoản ủng hộ, tài trợ của các đơn vị thành viên để tập trung đầu mối thực 
hiện hoạt động ủng hộ, tài trợ thì công ty mẹ và các đơn vị thành viên được tính vào chi phí được trừ khi xác 
định thu nhập chịu thuế TNDN tương ứng với khoản ủng hộ, tài trợ của công ty mẹ và từng đơn vị thành viên. 

Công ty mẹ phải có Biên bản hoặc văn bản, tài liệu xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ. Đơn vị thành viên phải 
có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật và có văn bản xác nhận của công ty mẹ về khoản 
ủng hộ, tài trợ của từng đơn vị thành viên.

3. Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo Mẫu số 02 tại Phụ 
lục IV ban hành kèm theo Nghị định này hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện tử) xác nhận khoản 
chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp, tổ chức là đơn vị ủng hộ, tài trợ và đại 
diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ; kèm theo hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của 
khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

4. Thời gian áp dụng quy định về chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
Kỳ tính thuế TNDN năm 2022 (theo khoản 1 Điều 3).

III. KẾT LUẬN
Trên đây là những nội dung quan trọng của Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Trong đó, doanh nghiệp cần đặc biệt chú 
ý đến các nội dung liên quan đến việc giảm thuế GTGT.

Để tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp khi áp dụng việc giảm thuế GTGT, hiện Tổng cục Hải quan đã ban 
hành ra một số văn bản hướng dẫn Nghị định 15 mà doanh nghiệp có thể tham khảo:

1/ Công văn 370/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP. 

2/ Công văn 521/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP

3/ Công văn 642/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện kê khai thuế suất thuế giá trị gia tăng, xác  
     định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

NỘI DUNG CHI TIẾT VUI LÒNG XEM TRONG TOÀN VĂN CỦA VĂN BẢN.
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