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Bản tin nhanh cho mục đích tham khảo chuyên
môn, không phát hành hoặc bán trên thị trường

Giá đất được trừ trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản

• Đối với chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng: Nghị định 49 chỉnh

sửa câu chữ, làm rõ việc xác định tiền bồi thường, giải phóng 
mặt bằng được trừ để tính thuế GTGT là số tiền bồi thường, giải 

phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt, được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất phải nộp theo quy định pháp luật.

• Đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 

các tổ chức, cá nhân: thống nhất áp dụng giá đất được trừ để 
tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng. Doanh 
nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ 

tầng (nếu có) theo quy định. 

Nội dung đáng chú ý của Nghị định số 49/2022/NĐ-CP về thuế GTGT

Nghị định mới của Chính phủ
quy định về tính thuế GTGT 
trong một số trường hợp và
hoàn thuế GTGT đối với dự án
đầu tư

Ngày 08/09/2022

BẢN TIN NHANH 
NGHỊ ĐỊNH SỐ 
49/2022/ND-CP VỀ 
THUẾ GIÁ TRỊ GIA 
TĂNG (“GTGT”)

Ngày 29/07/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP (“Nghị định 49”) sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định
về thuế GTGT. Nghị định 49 sẽ có hiệu lực từ ngày 12/09/2022.

Trong bản tin này, chúng tôi muốn đề cập một số nội dung đáng chú ý của Nghị định 49 như sau:

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

• Toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phục 

vụ cho giai đoạn đầu tư của dự án đầu tư, phát sinh trong 
giai đoạn đầu tư, lũy kế chưa được khấu trừ hết từ 300 

triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế, bao gồm cả dự án 
đầu tư được chia thành nhiều giai đoạn, hạng mục đầu tư.

• Việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh 
doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: Nghị

định 49 quy định rõ thời điểm người nộp thuế cung cấp giấy 
kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 

theo một trong các hình thức: giấy phép hoặc giấy chứng 
nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận. Việc hoàn thuế

GTGT theo điểm này được áp dụng kể từ ngày 01/07/2016.

Nghị định đã tháo gỡ được một số vướng mắc phát sinh trong thực tế khi áp dụng luật thuế GTGT. Chúng tôi sẽ có những phân tích chi
tiết hơn trong các bản tin tiếp theo. Do ngày có hiệu lực đang đến gần, các công ty nên xem xét kỹ lưỡng nghị định này và chuẩn bị các

phương án để giải quyết các ảnh hưởng liên quan.
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