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Bản tin Nghị định 15/2022/NĐ-CP về 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 

 

   

Kính gửi Quý Khách hàng, 
 
Ngày 28/01/2022, Chính Phủ đã chính thức ban 
hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP (“Nghị định 15”) 
quy định chi tiết chính sách miễn, giảm thuế theo 
Nghị quyết số 43/2022/QH15. Các hướng dẫn 
chính về chính sách miễn, giảm thuế tại Nghị định 
15 như sau: 
 
1. Giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) 

từ 10% xuống 8% từ 01/02/2022 đến 
31/12/2022 

 
Đối tượng áp dụng: các nhóm hàng hóa, dịch vụ 
đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% 
 
Đối tượng loại trừ: Chi tiết hàng hóa, dich vụ 
không thuộc đối tượng giảm thuế suất được quy 
định cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định số 15 bao gồm các nhóm hàng hóa, dịch vụ 
sau: 

• Công nghệ thông tin; Viễn thông;  
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• Hoạt động tài chính; ngân hàng; chứng 
khoán; bảo hiểm;  

• Kinh doanh bất động sản; 

• Kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, 
sản phẩm khai khoáng (không kể khai 
thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, 
sản phẩm hoá chất; và 

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

 
Mức giảm thuế GTGT: 

• Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ:  áp dụng mức 
thuế suất GTGT 8% đối với hàng hóa 
thuộc đối tượng áp dụng; 

• Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo 
phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu: 
giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT 
đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng 
áp dụng. 

 
Trình tự, thủ tục thực hiện: Ghi giảm trực tiếp trên 

hóa đơn GTGT 

 
Thời kỳ áp dụng: từ 01/02/2022 đến hết ngày 
31/12/2022 
 
2. Nghị quyết cho phép ghi nhận chi phí được 

trừ đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ của 
doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động 
phòng, chống dịch Covid-19 tại Viêt Nam cho 
kỳ tính thuế 2022 

 
Nghị định quy định chi tiết về đơn vị nhận ủng hộ, 
tài trợ và hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ 
để làm căn cứ xác định chi phí được trừ đối với các 
khoản chi ủng hộ, tài trợ này. 

 
*** 

 
Để theo dõi Bản tin các kỳ trước, Quý Khách hàng 
vui lòng truy cập vào website của Deloitte. 
 
Trong trường hợp Quý Khách hàng có bất kỳ câu 
hỏi, vướng mắc, hoặc muốn trao đổi trực tiếp với 
đội ngũ chuyên gia tư vấn của Deloitte Việt Nam, 
xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
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mỗi thành viên trực thuộc là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý, không bị ràng buộc lẫn nhau 

đối với các bên thứ ba. DTTL và mỗi thành viên trực thuộc chỉ chịu trách nhiệm cho hành vi và thiếu sót của 
mình, chứ không phải chịu trách nhiệm lẫn nhau. DTTL không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng 
xem tại www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết. 
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