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GIẢM 2% THUẾ GTGT NĂM 2022 CHO NHIỀU NHÓM HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Ngày 11/01/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, áp dụng từ 11/01/2022 đến 31/12/2023. Nghị quyết bao 

gồm việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) trong năm 2022.

Theo Nghị quyết, các nhóm hàng hóa và dịch vụ hiện đang chịu 10% thuế GTGT sẽ giảm 2% thuế suất

thuế GTGT (còn 8%) trong năm 2022, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc các lĩnh vực gồm:

• Viễn thông, công nghệ thông tin

• Tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm

• Bất động sản

• Sản xuất kim loại

• Khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, hoá chất và sản

phẩm hoá chất

• Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Chính phủ và các Bộ ngành liên quan được yêu cầu thực hiện các chính sách nêu trong Nghị quyết. Các

văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện giảm thuế GTGT nêu trên dự kiến sẽ sớm được ban hành.
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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.
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