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NGHỊ ĐỊNH 49/2022/NĐ-CP

Ngày 29/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP (“Nghị định 49”) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều

về thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.

1. Sửa đổi quy định về giá đất được trừ để tính thuế GTGT khi chuyển nhượng bất động sản

• Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp trong trường hợp Nhà nước giao đất

hoặc cho thuê đất để người nộp thuế xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc để bán. Do đó, chi phí được trừ là chi phí được cơ

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

• Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ 

để tính thuế GTGT không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng. 

2. Nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh hoặc hộ kinh doanh

Hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ 

theo quy định của pháp luật thì nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán thuế quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế.

3. Sửa đổi quy định hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

• Theo Nghị định 49, quy định thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên để được hoàn thuế GTGT theo năm không còn hiệu

lực. Ngoài ra, Nghị định 49 bao gồm hướng dẫn đối với các dự án đầu tư mới, có nhiều giai đoạn đầu tư hoặc bao gồm

các hạng mục đầu tư.

• Nếu dự án đầu tư, theo quy định của pháp luật đầu tư, chưa hoặc không phải có giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền theo một trong các hình thức: Giấy phép hoặc giấy 

chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận, cơ sở kinh doanh có thể hoàn thuế GTGT trong giai đoạn đầu tư.

Đây là sự thay đổi tích cực góp phần đẩy nhanh quy trình xử lý và hỗ trợ người nộp thuế thuộc các ngành có điều kiện

hiện đang gặp khó khăn trong việc hoàn thuế GTGT.

Nghị định 49 có hiệu lực từ ngày 12 tháng 09 năm 2022. Tuy nhiên, quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư 

của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 49 được áp dụng kể từ 

ngày Nghị định số 100/2016/NĐ-CP (ngày 01 tháng 7 năm 2016). Cơ quan thuế sẽ điều chỉnh tiền thuế GTGT, tiền phạt vi 

phạm hành chính về thuế, tiền chậm nộp đối với trường hợp cơ sở kinh doanh đã bị thu hồi số thuế GTGT của dự án đầu 

tư theo quy định trước đó.
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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.

© Hiệp hội Quốc tế RSM, 2022. Tất cả các quyền được bảo hộ.
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