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Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ (“Nghị định 123”) đã chính thức bãi bỏ việc bắt 
buộc thực hiện hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2020 (thời hạn từng đề cập tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP (“Nghị định 119”)). 

Tuy nhiên, doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Nghị định này nếu đáp ứng được
điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin. Quy định về chuyển tiếp của Nghị định này cũng cho rằng trong khoảng thời gian từ nay đến 
trước ngày 30/06/2022, nếu cơ quan Thuế buộc đơn vị nào sử dụng hóa đơn điện tử nhưng đơn vị đó chưa đáp ứng về điều kiện hạ 
tầng công nghệ thì đơn vị phải thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan Thuế theo mẫu số 03/DL-HĐĐT, Phụ lục IA, ban hành kèm 
theo Nghị định 123 cùng với việc nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng. 

Như vậy, doanh nghiệp được phép tiếp tục sử dụng “hóa đơn giấy” và hóa đơn điện tử đã thông báo theo các quy định trước đây cho 
đến hết ngày 30/06/2022. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, trừ trường hợp đã và đang thí điểm áp dụng thực hiện hóa đơn điện tử 
theo Nghị định 119 và văn bản hướng dẫn, doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo hướng dẫn tại Nghị định số 
51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2011/NĐ-CP và Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Ngoài ra, Nghị định 123 cũng cho phép tiếp tục sử dụng 
hóa đơn do cơ quan Thuế đặt in cho một số trường hợp đặc biệt (có giới hạn thời gian).

Đối với hóa đơn điện tử, bên cạnh việc giữ lại đa số hướng dẫn nêu tại Nghị định 119 ngày 12/09/2018 hướng dẫn về hóa đơn điện tử 
và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 hướng dẫn một số điều của Nghị định 119 (“Thông tư 68”), Nghị định 123 đã đưa ra 
những bổ sung kịp thời nhằm làm rõ một số điểm từng gây khó khăn khi áp dụng hóa đơn điện tử trong thực tế. 

Trong Bản tin này,  Deloitte Việt Nam tóm tắt các lưu ý trong “giai đoạn chuyển tiếp” thực hiện hóa đơn điện tử nêu tại Nghị định 123.
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1. Thời điểm lập hóa đơn

• Một hướng dẫn đáng chú ý tại Nghị định 123 là trong trường 
hợp thời điểm lập hóa đơn điện tử khác với thời điểm ký số 
trên hóa đơn điện tử, thời điểm kê khai thuế là thời điểm lập 
hóa đơn điện tử. 

• Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm 
hoàn thành cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm thu tiền, tùy thời 
điểm nào xảy ra trước. Trường hợp ngoại lệ không xuất hóa đơn 
khi thu tiền chỉ áp dụng đối với tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để 
đảm bảo thực hiện cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư 
vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư 
vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng.

• Trong trường hợp giao hàng hoặc bàn giao hạng mục, công 
đoạn dịch vụ theo nhiều lần thì xuất hóa đơn cho mỗi lần giao 
hàng hoặc bàn giao tương ứng.

• Giới thiệu một số trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát 
sinh thường xuyên và cần thời gian đối soát số liệu liên quan đến 
ngành hàng không, điện, nước, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính 
chuyển phát, dịch vụ viễn thông, dịch vụ logistic, dịch vụ công nghệ 
thông tin thì được phép lập hóa đơn khi hoàn thành việc đối soát dữ 
liệu nhưng không quá 07 ngày của tháng sau tháng phát sinh hoặc 07 
ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước.

• Đối với cơ sở kinh doanh thương mại bán lẻ, kinh doanh ăn uống 
theo mô hình hệ thống cửa hàng bán trực tiếp cho người tiêu dùng 
nhưng hạch toán tập trung tại trụ sở chính, trong trường hợp hệ 
thống máy tính tiền kết nối máy tính chưa đáp ứng được điều kiện 
kết nối dữ liệu với cơ quan Thuế nhưng in được phiếu tính tiền cho 
khách hàng cho từng giao dịch, cơ sở được phép tổng hợp thông tin 
từ phiếu tính tiền để xuất hóa đơn điện tử vào cuối ngày đối với 
những khách hàng không có nhu cầu nhận hóa đơn điện tử. 

• Đơn vị cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, chuyển 
tiền qua ví điện tử cho người mua là cá nhân không có nhu cầu lấy 
hóa đơn thì được phép xuất hóa đơn tổng vào cuối ngày hoặc cuối 
tháng.

• Cơ sở y tế kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh có sử dụng phần mềm 
quản lý và in phiếu thu tiền được phép tổng thông tin từ phiếu thu 
tiền để xuất hóa đơn điện tử vào cuối ngày đối với khách hàng không 
có nhu cầu lấy hóa đơn.

• Thời điểm xuất hóa đơn điện tử đối với bán lẻ xăng dầu là theo từng 
lần bán (thay vì được tổng hợp xuất hóa đơn vào cuối ngày theo 
hướng dẫn trước đây).

• Đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có sử dụng phần 
mềm tính tiền, đơn vị kinh doanh thực hiện chuyển dữ liệu (hoặc hóa 
đơn điện tử nếu khách hàng có yêu cầu) liên quan đến chuyến đi cho 
khách hàng và cơ quan Thuế tại thời điểm kết thúc chuyến đi.
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2. Các trường hợp sử dụng hóa đơn đáng lưu ý

• Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế được sử dụng 
thường xuyên (sử dụng thông qua các tổ chức cung cấp dịch 
vụ hóa đơn điện tử và không phải trả tiền dịch vụ trong thời 
gian 12 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng): áp dụng cho 

i. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh 
doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 
hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn;

ii. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy 
ban nhân dân, thành phố trực thuộc trung ương gởi Bộ 
Tài chính, trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh 
tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

• Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế được sử dụng 
thường xuyên (sử dụng thông qua các Tổ chức cung cấp dịch vụ 
hóa đơn điện tử có trả phí): các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, 
hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp hóa đơn điện tử 
có mã của cơ quan Thuế được sử dụng thường xuyên.

• Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế theo từng lần phát 
sinh (cấp bởi cơ quan Thuế): áp dụng cho một số trường hợp 
đặc thù, ví dụ như tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh 
giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ; doanh nghiệp sau khi giải thể, 
phá sản, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý 
tài sản; doanh nghiệp, tổ chức kinh tế ngừng hoạt động kinh 
doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số 
thuế có phát sinh thanh lý tài sản; doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 
tạm ngừng hoạt động kinh doanh để thực hiện các hợp đồng đã 
ký trước ngày cơ quan Thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh; 
doanh nghiệp, tổ chức kinh tế bị cơ quan Thuế cưỡng chế bằng 
biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

• Hóa đơn do cơ quan Thuế đặt in (mua từ cơ quan Thuế và 
được sử dụng tối đa trong vòng 12 tháng): Đối tượng sử dụng 
Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế được sử dụng thường 
xuyên nhưng không đáp ứng được điều kiện về cơ sở hạ tầng 
công nghệ thông tin và các phần mềm để có thể sử dụng và 
truyền được dữ liệu hóa đơn điện tử.
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3. Xử lý sai sót trên hóa đơn

• Hóa đơn điện tử: trong trường hợp sai mã số thuế hoặc các 
thông tin liên quan đến giá trị của hóa đơn (số tiền, thuế suất, 
tiền thuế, quy cách, chất lượng hàng hóa), người bán có hai lựa 
chọn: 

i. lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai 
sót hoặc

ii. lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã lập 
có sai sót.

• Văn bản thỏa thuận về hóa đơn đã lập có sai sót là không bắt 
buộc, trừ khi người mua và người bán có thỏa thuận khác.

• Hóa đơn đặt in mua từ cơ quan Thuế: trong trường hợp hóa 
đơn đã lập và giao cho người mua khi đã giao hàng hóa, cung 
cấp dịch vụ hoặc người bán, người mua đã kê khai thuế, chỉ cần 
xuất hóa đơn điều chỉnh trong khi văn bản thỏa thuận về hóa 
đơn đã lập có sai sót là không bắt buộc phải sắp xếp, trừ khi 
người mua và người bán có thỏa thuận khác.

4. Tra cứu thông tin hóa đơn điện tử phục vụ kiểm tra 
hàng hóa lưu thông trên thị trường

• Các cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền sử dụng thiết bị 
truy cập tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử mà không yêu cầu cung 
cấp phiên bản giấy được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử. 

• Trường hợp bất khả kháng do sự cố, thiên tai gây ảnh hưởng 
đến việc truy cập mạng Internet, hình thức nhắn tin sẽ được sử 
dụng thay thế để truy cập dữ liệu hóa đơn điện tử. Đây là hình 
thức mới có thể sẽ được hướng dẫn chi tiết hơn từ Bộ Tài chính.

5. Một số điểm đáng chú ý khác

• Phải sử dụng hóa đơn khi xuất hàng hóa cho vay, mượn hoặc 
hoàn trả hàng hóa (quy định hiện nay không bắt buộc sử dụng 
hóa đơn cho trường hợp này).

• Hướng dẫn mới về việc được ủy nhiệm cho bên thứ 3 lập hóa 
đơn điện tử cho hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ.

• Giới thiệu về hính thức doanh nghiệp được phép gửi trực tiếp 
dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan Thuế mà không cần thông 
qua tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử.

• Giới thiệu và hướng dẫn về điều kiện, thủ tục đăng ký sử dụng 
thông tin hóa đơn điện tử của các đầu mối đăng ký, bao gồm các 
cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp 
dịch vụ hóa đơn điện tử.

Nghị định 123 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022. Ngoại trừ 
một số điều khoản cụ thể được Nghị định 123 bãi bỏ, đa số các điều 
khoản tại quy định hiện hành về hóa đơn chứng từ tiếp tục có hiệu 
lực thi hành đến hết ngày 30/06/2022. Một số quy định hiện hành về 
hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cần chú ý:

• Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa 
đơn (“Nghị định 51”);

• Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 51;

• Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 13/03/2011 căn cứ vào Nghị 
định 51 hướng dẫn về hóa đơn điện tử;

• Nghị định 119 ngày 12/09/2018 hướng dẫn về hóa đơn điện tử; và

• Thông tư 68 ngày 30/09/2019 hướng dẫn một số điều của Nghị 
định 119.
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