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THÔNG BÁO 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và 
Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định về chính sách giảm thuế GTGT

Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 
phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 
28/01/2022 của Chính phủ quy định 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. Để cập nhật thông tin và thực hiện đúng pháp luật 
về thuế, Cục Thuế thông báo đến người nộp thuế trên địa bàn tỉnh An Giang nội 
dung của Nghị định này như sau:

1. Thay đổi Mẫu thông báo tiếp nhận và xử lý hóa đơn điện tử đã lập có 
sai sót

Theo Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP, kể từ khi Nghị định này có hiệu 
lực thi hành (ngày 20/6/2022), cơ quan thuế “Thông báo tiếp nhận và xử lý hóa đơn 
điện tử đã lập có sai sót” gửi người nộp thuế theo Mẫu số 01/TB-HĐSS (ban hành 
kèm theo Nghị định này) thay thế cho Mẫu số 01/TB-SSĐT (Phụ lục IB ban hành 
kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).

 2. Lập hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
 Theo Điều 2 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP quy định sửa đổi khoản 4 Điều 1 

Nghị định 15/2022/NĐ-CP về việc lập hóa đơn giảm thuế GTGT như sau:
- Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, 

khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên 
hóa đơn GTGT phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định (8% 
đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT hoặc 10% đối với hàng hóa, dịch 
vụ không được giảm thuế GTGT).

- Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % 
trên doanh thu, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải 
ghi rõ số tiền được giảm thuế GTGT 20% theo quy định.

Như vậy, kể từ ngày 20/6/2022, cơ sở kinh doanh không cần phải lập hóa đơn 
riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT và không được giảm thuế GTGT 
mà chỉ cần ghi rõ từng mức thuế suất với từng loại hàng hóa, dịch vụ lên một hóa 
đơn.
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Lưu ý: Những trường hợp từ ngày 01/02/2022 đến ngày 20/6/2022, cơ sở 
kinh doanh đã thực hiện lập hóa đơn theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 
41/2022/NĐ-CP thì vẫn được giảm thuế GTGT và không phải điều chỉnh lại hóa 
đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.   

Đề nghị người nộp thuế trên địa bàn tỉnh An Giang nghiên cứu chi tiết nội 
dung quy định của Nghị định này và các văn bản pháp luật liên quan được đăng tải 
trên website của Cục Thuế tỉnh An Giang (http://angiang.gdt.gov.vn) và đồng thời 
được gửi mail qua hộp thư điện tử của doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh. 

Cục Thuế thông báo đến người nộp thuế trên địa bàn tỉnh An Giang được biết 
và thực hiện đúng pháp luật về thuế. Trường hợp có vướng mắc, người nộp thuế liên 
hệ Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế) qua số điện thoại: 
02963.841.623 hoặc email: ttht.agi@gdt.gov.vn để được hướng dẫn và giải đáp cụ 
thể./.

Nơi nhận:
- Người nộp thuế trên địa bàn tỉnh An Giang;
- UBND tỉnh An Giang (để báo cáo);
- Vụ TTHT - Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Hiệp hội DN tỉnh An Giang;
- Báo An Giang;
- Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang;
- Cổng thông tin điện tử AG;
- BLĐ Cục Thuế;
- Các phòng thuộc Cục Thuế;
- CCT thành phố, khu vực;
- Website:http://angiang.gdt.gov.vn;
- Lưu: VT, TTHT (27b + 720b-email).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Trí Dũng
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