
Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, 

chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT. 

Mẫu thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót mới

được ban hành
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Nghị định 41/2022/NĐ-CP ban hành mẫu số 01/TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Yêu cầu về hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%

• Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (thông thường) khi bán hàng hóa, cung 

cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng 

hàng hóa, dịch vụ

• Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu) khi 

bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm

• Bãi bỏ yêu cầu xuất hóa đơn GTGT riêng đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm 2%

• Trường hợp cơ sở kinh doanh đã thực hiện phương pháp lập hóa đơn mới nêu trên (tức là một hóa đơn có các mức 

thuế suất thuế GTGT khác nhau cho các loại hàng hóa / dịch vụ khác nhau) từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 thì vẫn 

được giảm thuế giá trị gia tăng và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế 

và hóa đơn

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm 2022.
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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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