
UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP   Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Số:           /UBND-ĐTXD Đồng Tháp, ngày         tháng 3 năm 2022 

V/v áp dụng mức thuế suất thuế giá 

trị gia tăng theo Nghị định số 

15/2022/NĐ-CP của Chính phủ  

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành Tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các Huyện, Thành phố. 

 

Xét Công văn số 491/SXD-KT&VLXD ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Sở Xây 

dựng về việc đề xuất áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 

15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách tài khóa, tiền tệ 

hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Uỷ ban nhân dân Tỉnh có 

ý kiến như sau: 

1. Thống nhất chủ trương theo nội dung đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn 

nêu trên, áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với một số trường 

hợp hàng hóa, dịch vụ sau: 

1.1. Đối với các dự án, công trình, gói thầu đang trong giai đoạn lập, thẩm định 

tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng:  

a) Dự án, công trình, gói thầu dự kiến thời gian thực hiện hoàn thành đến ngày 

31/12/2022: Áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 8% để làm cơ sở lập, thẩm định, 

phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu. 

b) Dự án, công trình, gói thầu dự kiến thời gian thực hiện hoàn thành sau ngày 

31/12/2022: Áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10% để làm cơ sở lập, thẩm định, 

phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu. 

1.2. Đối với các dự án, công trình, gói thầu đang trong giai đoạn lựa chọn nhà 

thầu (xác định giá gói thầu, thương thảo hợp đồng đối với hình thức chỉ định thầu rút 

gọn, lập hồ sơ yêu cầu hoặc lập hồ sơ mời thầu), thực hiện như sau: 

a) Đối với các gói thầu dự kiến có thời điểm đóng thầu (hoặc thời điểm ban 

hành quyết định chỉ định thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút 

gọn), thời gian hoàn thành gói thầu đến ngày 31/12/2022: Áp dụng mức thuế suất 

thuế GTGT là 8% để làm cơ sở xác định giá gói thầu, thẩm định, phê duyệt giá gói 

thầu; lập hồ sơ yêu cầu hoặc lập hồ sơ mời thầu. 

b) Đối với các gói thầu dự kiến có thời điểm đóng thầu (hoặc thời điểm ban 

hành quyết định chỉ định thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút 

gọn), thời gian hoàn thành gói thầu sau ngày 31/12/2022: Áp dụng mức thuế suất 

thuế GTGT tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu để làm cơ sở 

xác định giá gói thầu, thẩm định, phê duyệt giá gói thầu. 
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1.3. Các trường hợp trên, khi lập hồ sơ yêu cầu hoặc lập hồ sơ mời thầu, 

thương thảo hợp đồng phải thể hiện rõ các chỉ dẫn về nội dung xác định thuế suất 

thuế giá trị gia tăng và cách điều chỉnh giá hợp đồng trong trường hợp Nhà nước thay 

đổi chính sách về thuế. 

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan áp dụng đúng mức thuế suất thuế 

giá trị gia tăng (VAT) theo nội dung trên; trong quá trình thực hiện, khi có phát sinh 

khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu Ủy 

ban nhân dân Tỉnh giải quyết, tháo gỡ./. 
 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- CT, các PCT/UBND Tỉnh; 

- LÐVP; 

- Lưu: VT, NC/ĐTXD (BTP). 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

   Trần Trí Quang 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-22T13:48:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp<ubnd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-22T14:17:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp<ubnd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-22T14:17:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp<ubnd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-22T14:17:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp<ubnd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




