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NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý 
 
1. Nguyên tắc sử dụng Hóa đơn điện tử (“HĐĐT”) 

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập HĐĐT có mã của cơ quan thuế 
(CQT) hoặc HĐĐT không có mã của CQT, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng 
hóa, cung cấp dịch vụ. 

2. Các trường hợp sử dụng HĐĐT không có mã của CQT 

� Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; 
vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài 
chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; 
thương mại; 

� Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với CQT bằng phương 
tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, 
phần mềm lập HĐĐT đáp ứng việc lập, tra cứu HĐĐT, lưu trữ dữ liệu HĐĐT theo quy 
định và đảm bảo việc truyền dữ liệu HĐĐT đến người mua và đến CQT (trừ trường 
hợp thuộc diện rủi ro cao về thuế và trường hợp đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của 
CQT).  

3. Các trường hợp sử dụng HĐĐT có mã của CQT 

� Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế; 

� Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tự nguyện đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của CQT; 

� Hộ, cá nhân kinh doanh đáp ứng các điều kiện về sổ sách kế toán, số lượng lao động 
và doanh thu năm trước liền kề; 

� Một số trường hợp đặc biệt khác, bao gồm: 

o Hộ, cá nhân kinh doanh trong một số lĩnh vực cung cấp hàng hóa dịch vụ trực 
tiếp đến người tiêu dùng được lựa chọn triển khai thí điểm HĐĐT có mã của CQT 
được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với CQT; 

o Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng HĐĐT có mã của 
CQT nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì được CQT cấp HĐĐT có 
mã của CQT theo từng lần phát sinh và phải khai nộp thuế trước khi được cấp 
hóa đơn. 

4. Đăng ký sử dụng HĐĐT 

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải truy cập vào 
Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng HĐĐT. 

5. Một số nội dung đáng lưu ý khác 

� Khi kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, đối với trường hợp sử dụng HĐĐT, 
cơ quan chức năng tra cứu thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, 
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không yêu cầu đối tượng cần kiểm tra phải cung cấp hóa đơn giấy. 

� HĐĐT chuyển đổi thành chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo 
quy định pháp luật về kế toán và về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao 
dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển 
dữ liệu điện tử với CQT. 

6. Hiệu lực thi hành 
 
� Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/11/2018. 

� Thời gian chuyển đổi: từ ngày 01/11/2018 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 

� Trường hợp đã thông báo phát hành HĐĐT không có mã của CQT hoặc đã đăng ký 
áp dụng HĐĐT có mã của CQT trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, thì 
người nộp thuế được tiếp tục sử dụng HĐĐT đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này 
có hiệu lực thi hành; 

� Trường hợp đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa 
đơn của CQT để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì người nộp 
thuế được tiếp tục sử dụng cho đến hết ngày 31/10/2020 theo quy định tại các Nghị 
định số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP. 

 

TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

� Việc ban hành Nghị định thể hiện quyết tâm lớn của Chính phủ Việt Nam trong việc 
cải cách mạnh mẽ công tác quản lý thuế và tăng cường quản lý đối với nền kinh tế 
phi chính thức trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. 

� Dưới góc độ doanh nghiệp, các quy định mới về sử dụng HĐĐT khi bán hàng hóa, 
cung cấp dịch vụ sẽ góp phần giảm thủ tục hành chính thuế, giảm chi phí tuân thủ 
thuế. Đồng thời, các quy định này cũng đặt ra nhiều vấn đề về quản lý hoạt động 
sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp lớn, phức tạp hoặc đã quen với việc sử 
dụng hóa đơn truyền thống, nhất là trong giai đoạn ban đầu. Do đó, cộng đồng 
doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ lưỡng những thay đổi mới này để có những điều 
chỉnh phù hợp, đem lại hiệu quả cao. 

 

DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA DELOITTE 

Với kinh nghiệm chuyên sâu, các chuyên gia của Deloitte Việt Nam trợ giúp các doanh 
nghiệp đưa ra các giải pháp thực tiễn trong các vấn đề sau: 

� Cập nhật những thay đổi mới và ảnh hưởng đối với hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp; 

� Tư vấn cách hiểu và áp dụng các quy định mới phù hợp với thực tiễn kinh doanh của 
doanh nghiệp;  
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� Tư vấn quy trình, thủ tục và hỗ trợ xây dựng hệ thống khởi tạo HĐĐT tương thích 
với đặc thù của bộ máy kế toán, quản trị của doanh nghiệp; 

� Giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách mới.  

 

*   *   *   *   * 
 

Nếu Quý Doanh nghiệp có bất kỳ vướng mắc nào liên quan tới việc thực hiện các quy định 
nêu trên, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. 
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