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NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP VỀ GIẢM 2% THUẾ GTGT VÀ TRỪ THUẾ CHO CÁC CHI PHÍ HỖ 

TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Giảm 2% thuế GTGT trong năm 2022

• Mức giảm 2% thuế GTGT sẽ được áp dụng với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 

suất 10% (với một số ngoại lệ cụ thể). Nghị định 15 quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ không được 

giảm thuế GTGT, với mã sản phẩm và mã HS cụ thể 

• Trừ khai thác than, việc giảm thuế giá trị gia tăng cho các loại hàng hóa, dịch vụ quy định được áp dụng 

thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công và thương mại

• Đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, mức thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT là 

“8%”. Đặc biệt, doanh nghiệp phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT

• Trường hợp cần điều chỉnh hóa đơn, ví dụ bên bán đã lập hóa đơn cung cấp hàng hóa, dịch vụ được 

giảm thuế GTGT với mức thuế là 10% chưa được giảm theo quy định, người bán và người mua phải lập 

biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, và người bán lập hóa đơn điều chỉnh. Dựa vào 

hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua có thể điều chỉnh thuế đầu ra và thuế đầu vào

• Các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT phải được kê khai theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo 

Nghị định 15 cùng với Tờ khai thuế GTGT

• Việc giảm 2% thuế GTGT được áp dụng từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022

Trừ thuế TNDN cho các chi phí hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

• Các khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại 

Việt Nam thông qua các đơn vị quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

TNDN của kỳ tính thuế TNDN năm 2022

• Biên bản xác nhận được lập bởi hai bên theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 15 sẽ là một trong các 

hồ sơ cần thiết cho việc cho việc khấu trừ thuế TNDN

.

Vào ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (“Nghị định 15”) quy định 

chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, 

tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
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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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