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Từ đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động toàn diện đến nền kinh tế, ảnh hưởng 

nặng nề đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và khả năng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm giai đoạn 2021-2025. Ngày 30 tháng 1 năm 2022, Nghị quyết 11 đã 

được Chính phủ ban hành với mục tiêu giúp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, 

các tổ chức kinh tế đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng, nhằm ổn định nền kinh tế và đảm bảo an sinh 

xã hội cho người dân.

Đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân được sớm thụ hưởng chính sách miễn, giảm thuế, 

thuận lợi trong việc xuất hóa đơn cũng như kê khai, nộp thuế và triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc, 

ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15, Bộ Tài chính đã khẩn trương nghiên cứu, xây 

dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, 

giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Trong bản tin này, Grant Thornton Việt Nam xin được cập nhật tới quý doanh nghiệp một số nội dung quan 

trọng thuộc Nghị quyết 11 về các chính sách hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị 

định 15 về quy định chính sách miễn giảm thuế, cụ thể như sau.
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QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
THỜI GIAN ÁP

DỤNG
LƯU Ý

Nghị quyết 11

 Người dân, người lao động bị ảnh 

hưởng do dịch bệnh;

 Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh;

 Các ngành, lĩnh vực tạo động lực 

phục hồi và phát triển cho nền 

kinh tế.

Miễn, giảm thuế, phí, lệ phí

 Thuế GTGT: Hướng dẫn tại Nghị định 15 (bên 

dưới);

 Thuế Bảo vệ môi trường: Giảm 50% đối với 

nhiên liệu bay;

 Thuế TNDN: Hướng dẫn tại Nghị định 15 (bên 

dưới);

 Tiền thuê đất, thuê mặt nước: giảm 30% đối 

với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, 

cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất 

trực tiếp;

 Lệ phí trước bạ: Giảm 50% khi đăng ký ô tô 

sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Chủ yếu thực hiện

trong 2 năm

2022-2023

Gia hạn nộp thuế

Gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN, TNCN, GTGT, 

TTĐB và tiền thuê đất. Bộ Tài chính sẽ soạn thảo

và trình chính phủ ban hành Nghị định chi tiết quy

định nội dung này.

Năm 2022
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QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
THỜI GIAN ÁP

DỤNG
LƯU Ý

Nghị định 15

Hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng 

mức thuế suất 10% trừ một số nhóm 

hàng hóa, dịch vụ như: 

 Viễn thông, 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, 

than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản

phẩm hóa chất - Phụ lục I;

 Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ

chịu thuế tiêu thụ đặc biệt - Phụ

lục II;

 Công nghệ thông tin theo pháp

luật về công nghệ thông tin - Phụ

lục III.

Giảm thuế giá trị gia tăng:

 Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 

khấu trừ: được áp dụng mức thuế suất thuế 

giá trị gia tăng 8%;

 Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 

tỷ lệ % trên doanh thu: được giảm 20% mức 

tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện 
xuất hóa đơn.

Từ 01/02/2022 

đến 31/12/2022

 Kê khai các hàng hóa, dịch 

vụ được giảm thuế giá trị 

gia tăng theo Mẫu số 01 tại 

Phụ lục IV cùng với Tờ 

khai thuế giá trị gia tăng.

 Doanh nghiệp có thể đối 

chiếu tên hàng hóa, dịch 

vụ trong phụ lục dựa vào 

hệ thống mã ngành sản 

phẩm Việt Nam và mã HS 

(đối với hàng hóa tại khâu 
nhập khẩu).

Doanh nghiệp, tổ chức là người 

nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của Luật Thuế thu 
nhập doanh nghiệp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi 

ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các 

hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt 

Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ có 

thẩm quyền theo quy định Nghị định này.

Kỳ tính thuế năm

2022

Hồ sơ xác định khoản chi ủng 

hộ, tài trợ gồm có: Biên bản 

xác nhận ủng hộ, tài trợ theo 
Mẫu số 02 tại Phụ lục IV.
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Quý doanh nghiệp vui lòng nghiên cứu kỹ các chính sách và rà 

soát lại điều kiện để được hưởng ưu đãi theo đúng quy định. Xin 

vui lòng liên hệ với các chuyên gia của Grant Thornton Việt Nam 

để được tư vấn chuyên sâu nếu quý doanh nghiệp có bất cứ thắc 

mắc nào trong quá trình triển khai làm thủ tục áp dụng các chính 

sách ưu đãi nói trên.
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Để nắm bắt các diễn biến mới nhất về Thuế, quý

doanh nghiệp vui lòng quét mã QR này để đăng ký

theo dõi các bản tin cập nhật từ chúng tôi.

©2022 Grant Thornton (Vietnam) Limited. All rights reserved.
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