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Số:         /TB-CTNDI Nam Định, ngày     tháng    năm   

THÔNG BÁO
Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 41/2022/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2022/NĐ-CP 
quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP 

quy định chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15

Ngày 20/6/2022, Chính phủ đã 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 (sau đây gọi là Nghị định số 41/2022/NĐ-CP). 

Cục Thuế Nam Định thông báo một số nội dung cơ bản của Nghị định số 
41/2022/NĐ-CP như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung quy định về việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch 
vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 
số 15/2022/NĐ-CP:

Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Nghị định 
số 15/2022/NĐ-CP như sau:

- Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 
Nghị định số 15/2022/NĐ-CP 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 tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-
CP.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 
Nghị định số 15/2022/NĐ-CP khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn 
bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị 
định số 15/2022/NĐ-CP.

2. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo 
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ban hành Thông báo về việc tiếp nhận và kết 
quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo Mẫu số 01/TB-HĐSS thay 
thế Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 
123/2020/NĐ-CP.

3. Hiệu lực thi hành
Nghị định số 41/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/6/2022.
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Lưu ý: Trường hợp từ ngày 01/02/2022 đến ngày 20/6/2022, cơ sở kinh 
doanh đã thực hiện 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.

Cục Thuế Nam Định thông báo để người nộp thuế trên địa bàn biết và thực 
hiện./.
Nơi nhận:        
- Lãnh đạo Cục Thuế;    
- Các phòng: TTKT1,2,3, QLHKDCN&TK (để phối hợp TT  tới NNT);
- Các phòng: KK&KTT, NVDTPC, KTNB, CNTT, QLN&CCNT;
- Văn phòng;
- CCT các huyện, khu vực (để tuyên truyền tới NNT);
- Các tổ chức, DN do Cục Thuế trực tiếp quản lý (qua email);
- Website Cục Thuế;                      
- Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phạm Thanh Tâm
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