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THÔNG TƯ 

 
Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, 

dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn 
 
 

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 
2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
 Căn cứ Nghị quyết số 21/2008/QH12 của Quốc hội khoá 12 về dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2009; 
 Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày ngày 27 tháng 11 năm 2008 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Tài chính; 
 Căn cứ Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích 
cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với 
doanh nghiệp; 
 Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT như sau: 

 
 Điều 1. Giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hoá, 
dịch vụ thuộc nhóm áp dụng thuế suất 10% quy định tại điểm 3 mục II phần B 
Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 sau đây: 
 1. Than đá, than cám, than cốc, than bùn và than đóng cục, đóng bánh; 
 2. Hoá chất cơ bản gồm các loại hoá chất ghi trong Danh mục hoá chất 
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này). 
 3. Sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng) bao 
gồm: 

 a) Các loại máy móc, thiết bị như: máy nổ, máy phay, máy tiện, máy bào, 
máy cán kéo, đột, dập; các loại thiết bị đồng bộ, thiết bị rời, thiết bị đo điện, ổn 
áp trên 50 KVA, thiết bị đo nước, kết cấu dầm cầu, khung kho và sản phẩm kết 
cấu bằng kim loại; phương tiện vận tải; các loại phụ tùng, bán thành phẩm của 
các loại sản phẩm nói trên làm bằng kim loại. 

       b) Các sản phẩm là công cụ sản xuất nhỏ như: kìm, búa, cưa, đục, xẻng, 
cuốc, liềm hái, bộ đồ nghề là sản phẩm cơ khí, đinh. 
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       c) Lưới rào bằng thép từ B27 đến B41, dây thép gai, tấm lợp bằng kim 
loại, dây cáp chịu lực bằng kim loại, băng tải bằng kim loại. 

d) Tủ đóng cắt, tủ bảo vệ, tủ điều khiển, tủ đo lường trung thế, cao thế; 
trạm biến thế, trạm ki-ốt trung thế, cao thế; cầu dao cách ly trung thế, cao thế; 
đầu cáp, đầu hộp nối cáp ngầm trung thế, cao thế; cầu chì (12KV, 24KV, 36KV 
từ 6A trở lên). 

4. Ô tô các loại. 
5. Linh kiện ô tô gồm động cơ, hộp số, bộ ly hợp và các bộ phận của các 

mặt hàng này. 
6. Tàu, thuyền. 
7. Khuôn đúc các loại bao gồm các loại khuôn dùng làm công cụ để sản 

xuất ra các sản phẩm hàng hoá. 
8. Vật liệu nổ bao gồm thuốc nổ, dây cháy chậm, kíp nổ và các dạng được 

chế biến thành sản phẩm nổ chuyên dụng nhưng không thay đổi tính năng tác 
dụng của vật liệu nổ. 

9. Đá mài. 
10. Ván ép nhân tạo được sản xuất từ các nguyên liệu như tre, nứa, bột gỗ, 

dăm gỗ, sợi gỗ, mùn cưa, bã mía, trấu được ép thành tấm, không bao gồm sản 
phẩm gỗ dán và gỗ ép từ gỗ tự nhiên. 

11. Sản phẩm bê tông công nghiệp, gồm dầm cầu bê tông, dầm và khung 
nhà bê tông, cọc bê tông, cột điện bê tông, ống cống tròn bê tông và hộp bê tông 
các loại, pa-nen và các loại cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn phi tiêu chuẩn (trừ 
gạch bê tông), bê tông thương phẩm (vữa bê tông).  

12. Lốp và bộ săm lốp cỡ từ 900 - 20 trở lên. 
13. Ống thuỷ tinh trung tính (ống tuýp và ống được định hình như ống 

tiêm để đựng thuốc tiêm, ống nghiệm). 
14. Sản phẩm luyện, cán, kéo kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý, 

trừ vàng nhập khẩu. 
Sản phẩm luyện cán, kéo, kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý bao 

gồm những sản phẩm trực tiếp của công nghiệp luyện cán kéo ở dạng nguyên 
liệu hoặc sản phẩm, như: sản phẩm kim loại ở dạng thỏi, thanh, tấm, dây. 

Những sản phẩm luyện cán kéo đã sản xuất chế biến thành các sản phẩm 
khác thì thuế suất được xác định theo mặt hàng.  

15. Máy xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận, phụ tùng của máy (bao 
gồm cả máy vi tính các loại và các bộ phận của máy vi tính, máy in chuyên dùng 
cho máy vi tính), trừ bộ phận lưu giữ điện. 

16. Bốc xếp; nạo vét luồng, lạch, cảng sông, cảng biển; hoạt động trục 
vớt, cứu hộ. 

17. Vận tải (không bao gồm vận tải quốc tế) gồm vận tải hàng hoá, hành 
lý, hành khách, vận tải du lịch bằng đường hàng không, đường bộ, đường sắt và 
đường thuỷ, trừ hoạt động môi giới, đại lý chỉ hưởng hoa hồng và không phân 
biệt cơ sở trực tiếp vận tải hay thuê lại.  
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18. Kinh doanh khách sạn; dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành trọn gói. 
19. In, trừ in tiền. 

 Điều 2. Lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ giảm thuế GTGT 
 Khi lập hoá đơn bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế suất thuế 
GTGT theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư này, tại dòng thuế suất thuế GTGT 
ghi “10% x 50%”; tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán.  
 Ví dụ: 

Công ty A bán 60 bộ máy vi tính cho Công ty B theo hợp đồng ký kết 
giữa hai bên, giá bán chưa có thuế GTGT là 5.200.000 đồng/bộ. Máy vi tính 
thuộc đối tượng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT. Do đó khi lập hoá 
đơn GTGT giao cho Công ty B, Công ty A ghi như sau: 

Tại cột “Hàng hóa, dịch vụ” ghi: “Máy vi tính”  
 Giá bán ghi: 5.200.000 (đồng) x 60 (cái) = 312.000.000 đồng 

Thuế suất thuế GTGT: “10% x 50%”  
Tiền thuế GTGT: 15.600.000 đồng 

 Tổng giá thanh toán: 327.600.000 đồng. 
 Căn cứ hóa đơn GTGT, Công ty A kê khai thuế GTGT đầu ra, Công ty B 
kê khai khấu trừ thuế GTGT theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn là 
15.600.000đ.  
 Điều 3. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành 
 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp 
dụng đối với hàng hóa, dịch vụ nêu tại Điều 1 Thông tư này từ ngày 01/02/2009 
đến hết ngày 31/12/2009.  
 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 
đơn vị, cơ sở kinh doanh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết 
kịp thời./.  
 
Nơi nhận: 
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng; 
- VP QH, VP Chủ tịch nước;  
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;  
- Viện kiểm sát NDTC; Toà án NDTC;  
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan TW của các đoàn thể; 
- UBND, Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;  
- Các đơn vị thuộc Bộ; 
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Website Chính phủ;  
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT; TCT (VT, CS). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 
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