AIC VIETNAM CO., LTD
Always by your side
Dear our valued customers,
Kính gửi Quý khách hàng,
Thank you for trusting and using our service.
Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của AIC.
On January 11, 2022, the National Assembly passed Resolution No. 43/2022/QH15 on fiscal and
monetary policies to support the program of socio-economic recovery and development.
Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ
trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
The main contents approved are as follows:
Theo đó các nội dung chính được thông qua như sau:
1.
VAT rate reduction: To reduce VAT rate from 10% to 8% for the year 2022
Mức giảm: Giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% áp dụng cho năm 2022
2.
Applicable goods and services: Goods and services currently subject to the valueadded tax rate of 10%, except for the following cases:
Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất
thuế giá trị gia tăng 10%, ngoại trừ các trường hợp sau:
Telecommunication, Information Technology, Financial Activities, Banks, Stocks, Insurance,
Real Estate, Metal production and manufacture of prefabricated metal products, Mining
industry (excluding coal mining), Coke production, Refined Petroleum, Manufacture of
chemicals and chemical products and Goods and services subject to special excise duty.
Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh
doanh bất động sản, kim loại, 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, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ
chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Detailed information such as List of goods and services subject to the 10% VAT rate but not eligible

for VAT reduction, How to present reduction on invoices, How to fix issued invoices with unreduced
VAT rates, would be detailed in the Decree guiding Resolution No. 43/2022/QH15. The decree has
been drafted by the Ministry of Finance and is in the process of collecting comments from the parties
and is expected to take effect from 1st February 2022.
Các nội dung chi tiết như Danh mục các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT
10% nhưng không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT; Cách trình bày hóa đơn được giảm thuế GTGT;
Cách điều chỉnh hóa đơn đã xuất theo thuế suất chưa được giảm sẽ được hướng dẫn tại Nghị định hướng
dẫn Nghị quyết số 43/2022/QH15. Nghị định đã được Bộ tài chính xây dựng bản dự thảo và đang trong
quá trình lấy ý kiến các bên và dự kiến có hiệu lực từ 1/2/2022.
We would continue to inform detailed implementation contents when specific instructions are issued.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý khách hàng nội dung thực hiện chi tiết khi có các văn bản hướng
dẫn cụ thể được ban hành.
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