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Ngày 30/09/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC (“Thông 
tư 68”) hướng dẫn một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện 
tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.  
 
NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý 

1. Sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện 
tử khi xuất khẩu hàng hóa dịch vụ 

 
• Cơ sở kinh doanh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công 

hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá 
trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử. 

 
• Khi xuất hàng hóa đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở kinh doanh sử dụng 

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử làm chứng từ lưu thông hàng hóa. 
Sau khi làm xong thủ tục hải quan, cơ sở kinh doanh lập hóa đơn GTGT 
hoặc hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu. 
 

• Lưu ý: Chưa rõ quy định này sẽ có ảnh hưởng thế nào đối với việc kê khai 
hải quan cho hàng hóa xuất khẩu.  

 
2. Chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử 
 
Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua, người bán có 
thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để áp dụng 
chữ ký số, chữ ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì người 
mua thực hiện ký số, ký điện tử trên hóa đơn. 
 
3. Xác định thời điểm lập hóa đơn  
 
Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký 
điện tử trên hóa đơn, và được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm. 
 
4. Định dạng hóa đơn điện tử  
 
Định dạng hóa đơn điện tử sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML. Định 
dạng hóa đơn điện tử gồm hai thành phần: thành phần chứa dữ liệu nghiệp 
vụ hoá đơn điện tử và thành phần chứa dữ liệu chữ ký số. Đối với hóa đơn 
điện tử có mã của Cơ quan Thuế thì có thêm thành phần chứa dữ liệu liên 
quan đến mã Cơ quan Thuế. 
 
5. Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót về tên, địa chỉ đã gửi cho người mua 
 

• Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã 
số thuế, các nội dung khác thì người bán thông báo cho người mua về việc 
hóa đơn có sai sót và thực hiện thông báo với Cơ quan Thuế theo Mẫu số 
04 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và không phải lập lại 
hóa đơn. 
 

• Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế 
suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất 
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lượng thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và 
người bán thực hiện thông báo với Cơ quan Thuế theo Mẫu số 04, Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hoá đơn điện 
tử và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã 
được cấp mã có sai sót. 

 
6. Hiệu lực thi hành 
 

• Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/11/2019. 
 

• Thời gian chuyển đổi: Từ ngày 14/11/2019 đến ngày 31/10/2020. Trong 
thời gian này, các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị 
định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 vẫn còn hiệu lực thi hành. 

 
7. Xử lý chuyển tiếp 
 

• Từ nay đến ngày 31/10/2020, trong khi Cơ quan Thuế chưa thông báo các 
doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị 
định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư 68 thì doanh 
nghiệp vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-
CP ngày 14/05/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 
số 04/2014/NĐ-CP. 

 
• Kể từ thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 68 nếu 

phát hiện hóa đơn đã lập theo các văn bản hướng dẫn trước đây của Bộ Tài 
chính có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản ghi rõ sai sót, 
thực hiện thông báo với Cơ quan Thuế theo Mẫu 04 ban hành kèm theo 
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và xuất hóa đơn điện tử thay thế (hóa đơn 
điện tử có mã của Cơ quan Thuế hoặc hóa hóa đơn điện tử không có mã 
của cơ quan thuế) hóa đơn đã lập.  

 
*   *   *   *   * 

Nếu Quý Doanh nghiệp có bất cứ vướng mắc nào, xin vui lòng liên hệ trực tiếp 
với chúng tôi. 
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