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Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% (từ 10% xuống còn 8%) ngay lập tức đã tác động tích cực, toàn diện vào
phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid -19. Không chỉ với người dân mà doanh nghiệp cũng được hưởng lợi, giúp họ tiết
kiệm được 2% chi tiêu bình quân, nhất là chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng có thu nhập thấp. Phóng viên TBTCVN
có cuộc phỏng vấn TS. Đoàn Ngọc Phúc – Trưởng khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tài chính – Maketing về chủ…

PV: Theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ,
từ 1/2/2022, một số loại hàng hoá, dịch vụ sẽ được hưởng mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) giảm
2% (từ 10% xuống còn 8%). Theo ông, những yếu tố tác động chủ yếu của chính sách này đối với
người dân, doanh nghiệp là gì?

TS. Đoàn Ngọc Phúc: Theo tôi, đây là một
chính sách đem lại hiệu quả rất lớn dành cho
mọi đối tượng. Không chỉ hỗ trợ người dân,
doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau tác động
của dịch Covid-19 mà sẽ có tác dụng ngay đến
toàn bộ giao dịch trên thị trường; là động lực
thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và kích cầu tiêu
dùng. Chính sách này sẽ phát huy hiệu quả rất
tốt trong giai đoạn phục hồi nền kinh tế.

Thuế GTGT là thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ
và người tiêu dùng cuối cùng phải trả khoản
thuế này nên họ sẽ được hưởng lợi sau khi áp
dụng mức thuế giảm 2%. Mặt khác, việc giảm
thuế GTGT áp dụng đối với hầu hết các hàng
hóa, dịch vụ phục vụ đời sống con người nên
tất cả người dân đều được hưởng lợi từ chính
sách giảm thuế GTGT này.

Tác động của đại dịch Covid-19 đã làm ảnh
hưởng đến thu nhập, việc làm của một bộ
phận người tiêu dùng. Việc giảm thuế GTGT sẽ
giúp họ tiết kiệm được 2% chi tiêu bình quân,
nhất là chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng
có thu nhập thấp. Đây cũng là điều kiện để khuyến khích người tiêu dùng tiếp tục tiêu thụ nhiều
hàng hóa, dịch vụ hơn, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phục hồi sản xuất, mở rộng kinh doanh.
Tuy nhiên, để người tiêu dùng thực sự được hưởng lợi từ việc giảm thuế GTGT thì cần phải có giải
pháp đảm bảo hàng hóa, dịch vụ có mức giảm bằng với mức giảm thuế GTGT.

Việc giảm 2% thuế GTGT không chỉ người dân mà doanh nghiệp cũng được hưởng lợi vì doanh
nghiệp sẽ giảm được giá vốn nguyên liệu đầu vào, do đó giá thành sản phẩm sẽ giảm theo.

Giảm thuế giá trị gia tăng: Không chỉ tạo ra giá trị
tăng thêm cho nền kinh tế

"Thuế GTGT là thuế đánh vào hàng hóa,
dịch vụ và người tiêu dùng cuối cùng phải
trả khoản thuế này nên họ sẽ được hưởng
lợi sau khi áp dụng mức thuế giảm 2%".

TS. Đoàn Ngọc Phúc
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Khách hàng thanh toán khi mua hàng tại siêu thị ở quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia
Cư

PV: Vậy theo ông, đâu là vấn đề cốt lõi trong tổng thể của sự tác động khi chính sách này thực sự
đi vào cuộc sống?

TS. Đoàn Ngọc Phúc: Hiệu quả tài chính của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng nhưng vẫn có thể
kích thích sức mua của người tiêu dùng. Sự gia tăng doanh số bán hàng giúp doanh nghiệp phục
hồi và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ,
góp phần tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Mặt khác, ở góc độ vĩ mô, chính sách giảm 2% thuế GTGT còn tác động đến kiềm chế việc tăng chỉ
số giá tiêu dùng (CPI). Việc giảm thuế cũng sẽ tạo ra một lượng vốn lớn (theo tính toán của Bộ Tài
chính là trên 49 nghìn tỷ đồng) để doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư mở rộng sản xuất, tạo ra
giá trị tăng thêm cho nền kinh tế mà Nhà nước không phải trực tiếp bơm tiền vào, giúp kiểm soát
được lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

PV: Theo ông, ngành Thuế cùng các đơn vị liên quan cần phải làm gì để chính sách này đi vào
cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất?

TS. Đoàn Ngọc Phúc: Để Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 quy định chính sách miễn,
giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo điều kiện cho doanh
nghiệp, người dân được thụ hưởng chính sách miễn, giảm thuế và mang lại hiệu quả thiết thực
cho nền kinh tế cần sự nỗ lực của các bộ, ngành, chính quyền các tỉnh và thành phố trực thuộc
trung ương, cơ quan thuế và các doanh nghiệp.

Theo đó, các bộ, ngành, UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan thuế phải
tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, thực hiện các giải pháp ổn
định cung cầu hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế theo quy định để giữ bình ổn
giá cả thị trường. Các cơ quan chức năng đẩy mạnh quán triệt, chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực
thuộc chủ động tuyên tuyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, kịp thời nội
dung của chính sách giảm thuế GTGT.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, tại các cửa hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ có xuất
hóa đơn phải giảm thuế trực tiếp trên hóa đơn, tránh tình trạng mập mờ khiến người tiêu dùng
không biết giá sản phẩm đã được giảm thuế GTGT hay chưa. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh
phải chấp hành việc giảm giá sản phẩm tương ứng với mức giảm thuế GTGT. Có như thế thì chính
sách mới thực sự mang lại hiệu quả.
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PV: Xin cảm ơn ông!

Cơ quan thuế cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách này của
doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cung cấp đường dây nóng để người dân phản ánh các
trường vi phạm quy định, các trường hợp cố tình vi phạm phải được xử lý thật nghiêm
theo quy định pháp luật.

Gia Cư
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