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THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC NÂNG CẤP PHẦN MỀM VỀ LẬP HÓA ĐƠN ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH GIẢM MỨC THUẾ SUẤT GIÁ 
TRỊ GIA TĂNG TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 

Triển khai quy định về giảm mức thuế suất thuế giá trị gia tăng tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 
của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (sau đây gọi 
là Nghị quyết số 43/2022/QH15), Bộ Tài chính đang trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách miễn, 
giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15. Dự thảo Nghị định quy định việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với 
một số nhóm hàng hóa, dịch vụ kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Theo đó: 

- Đối với cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng: khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch 
vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia 
tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. 

- Đối với cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn bán hàng: khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc 
đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng 
“Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm... 
(số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”. 

Tổng cục Thuế thông báo về việc nâng cấp giải pháp lập hóa đơn điện tử của Cơ quan thuế, cụ thể như sau: 

1. Đối với người nộp thuế đang sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ và Quyết định số 1209/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng: 

- Bổ sung thêm mức thuế suất 8% (tương tự như mức thuế suất 5%, 10%) để người sử dụng lựa chọn khi lập hóa 
đơn trực tiếp trên hệ thống của cơ quan thuế. 

- Tiếp nhận dữ liệu hóa đơn áp dụng thuế suất 8% đối với hóa đơn không lập trực tiếp trên hệ thống của cơ quan 
thuế. 

2. Đối với người nộp thuế lập hóa đơn theo khuyến nghị thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông 
tư số 32/2011/TT-BTC và công cụ hiển thị nội dung hóa đơn đối với các hóa đơn được lập theo khuyến nghị của 
Tổng cục Thuế 

Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng để bổ sung thêm mức thuế suất 8% (tương tự như mức thuế suất 5%, 10%) và 
hiển thị nội dung đối với hóa đơn áp dụng thuế suất 8%. 

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết, tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn tới người nộp 
thuế là các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện. Đồng thời, Tổng cục Thuế đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ 
hóa đơn điện tử, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thực hiện nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử 
để hỗ trợ người nộp thuế (cơ sở kinh doanh) áp dụng lập hóa đơn theo quy định./. 
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