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Tóm lược...
Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chính sách tài
khóa và tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, có hiệu lực từ ngày
11 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Nghị quyết bao gồm việc giảm 2% 
thuế suất thuế GTGT áp dụng cho năm 2022.

Giảm 2% thuế suất thuế GTGT 
trong năm 2022

12/01/2022

http://www.pwc.com/vn


PwC 2

Các điểm chính:

 Áp dụng trong năm 2022, đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ hiện đang áp dụng mức thuế suất
thuế GTGT 10% sẽ được điều chỉnh giảm còn 8%, ngoại trừ các nhóm hàng hóa và dịch vụ sau:

o Viễn thông, công nghệ thông tin;
o Hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm;
o Kinh doanh bất động sản;
o Sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn;
o Ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất 

hoá chất và sản phẩm hoá chất; và
o Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

 Nghị quyết yêu cầu Chính phủ và các bộ ngành liên quan triển khai các chính sách nêu trên. Theo 
đó, có thể kỳ vọng rằng các văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện giảm thuế suất thuế GTGT 
nêu trên sẽ sớm được ban hành.
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Liên hệ
Tài liệu này chỉ mang mục đích hướng dẫn tổng quát về vấn đề quan tâm, và không cấu thành nội dung tư
vấn cụ thể. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi theo thông tin sau đây.

Văn phòng tại Hà Nội:

Văn phòng tại Hồ Chí Minh:

Annett Perschmann
Phó tổng giám đốc

annett.perschmann@pwc.com
+84 (28) 3824 0113

Nguyễn Hương Giang

Phó tổng giám đốc

n.huong.giang@pwc.com
+84 24 3946 2246 Ext. 1502
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At PwC Vietnam, our purpose is to build trust in society and solve important problems. We’re a member of the PwC network of firms in 156 countries with over 295,000 people who are committed to 
delivering quality in assurance, advisory, tax and legal services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.com/vn.

©2022 PwC (Vietnam) Limited. All rights reserved. PwC refers to the Vietnam member firm, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see 
www.pwc.com/structure for further structure.
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