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1. Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện 

tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 

Theo đó, Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch 

vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên 

quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. 

Dưới đây là một số nội dung quan trọng của Nghị định: 

1.1 Hoàn thành việc sử dụng hóa đơn điện tử vào ngày 01/11/2020: 

 Việc thực hiện hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân 

kinh doanh phải được hoàn thành chậm nhất là ngày 01/11/2020. 

 Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa 

đơn đặt in, tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế thì được tiếp tục sử dụng đến 

hết ngày 31/10/2020. 

 Trong thời gian từ 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định 51/2010/NĐ-

CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ vẫn còn hiệu lực thi hành. 

 

1.2 Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ 

 

 Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

 Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của 
cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần 

bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

 Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực như: Điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn 

thông, vận tải, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương 

mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại và các doanh nghiệp đã hoặc sẽ giao 

dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, có hệ thống phần mềm kế toán 

đáp ứng yêu cầu thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan 

thuế, trừ trường hợp thuộc diện rủi ro cao về thuế. 

 

 Đối với hộ, cá nhân kinh doanh (HCKD): 

 HCKD thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và 
có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông 

nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm 

trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ 

phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. 

 HCKD không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu 
cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy 

định. 

 HCKD lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ hàng tiêu dùng, thuốc tân dược, 

cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn thuận lợi được 

thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền kết nối 

với cơ quan thuế từ năm 2018. 

 HCKD không đáp ứng điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 
nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì được cấp hóa đơn điện tử có 

mã theo từng lần phát sinh… 

Văn bản pháp luật mới 

https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-51-2010-nd-cp-chinh-phu-52126-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-51-2010-nd-cp-chinh-phu-52126-d1.html
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1.3 Hủy hóa đơn giấy khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử 

 Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ 

chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hủy những hóa đơn giấy còn 

tồn chưa sử dụng. 

 Thủ tục hủy hóa đơn giấy được thực hiện theo Nghị định 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài 

chính, trong đó yêu cầu phải hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo 

với cơ quan thuế. 

 

1.4 Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy 

 Hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy. Việc chuyển đổi phải 

bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng từ giấy. 

 Chứng từ giấy chuyển đổi từ hóa đơn điện tử chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi 

theo quy định và không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn 

được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. 

 

1.5 Xử lý khi phát hiện sai sót đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 

 Trường hợp hóa đơn điện tử có mã chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì 

người bán phải thông báo ngay với cơ quan thuế để hủy hóa đơn đã lập và lập hóa đơn 

mới thay thế. 

 Trường hợp hóa đơn điện tử có mã đã gửi cho người mua mới phát hiện sai sót thì 

người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót; người bán phải 

thông báo với quan thuế để hủy hóa đơn đã lập và lập hóa đơn mới thay thế. 

 Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã thì cơ quan thuế 

thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời gian 2 ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ 

quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử 

mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới. 

 

1.6 Các trường hợp được cấp dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí 

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, HCKD tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội 

khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và HCKD chuyển đổi thành doanh 

nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp. 

 HCKD không thuộc trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ 

quan thuế trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng hóa đơn điện tử có mã. 

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW 

và quy định của Bộ Tài chính (trừ Doanh nghiệp tại khu kinh tế, khu công nghiệp, khu 

công nghệ cao). 

 Các trường hợp cần thiết khác do Bộ Tài chính quyết định. 

 

2. Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương 

Nghị định bổ sung quy định: “Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn 

thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao 

động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.” 

 

https://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-39-2014-tt-btc-bo-tai-chinh-86645-d1.html
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1. Công văn số 3225/TCT-CS ngày 

21/8/2018 của Tổng cục Thuế về thuế 

GTGT 

Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp 

từ ngày 01/7/2016 của cơ sở kinh doanh nhưng 

tính đến ngày nộp hồ sơ không góp đủ số vốn 

Điều lệ như đăng ký theo quy định của pháp 

luật thì không được hoàn thuế mà được kết 

chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án 

đầu tư sang kỳ tiếp theo. 

2. Công văn số 3256/TCT-TNCN ngày 

23/8/2018 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế TNCN 

Trường hợp Công ty có chi trả tiền thưởng cho 

người lao động, khoản tiền thưởng bao gồm 

tiền nhà ở thì khoản tiền nhà nằm trong tiền 

thưởng này được tính vào thu nhập từ tiền 

lương, tiền công nhưng không vượt quá 15% 

tổng thu nhập chịu thuế phát sinh. 

3. Công văn số 3293/TCT-TNCN ngày 

27/8/2018 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế TNCN 

Trường hợp cô ruột của người nộp thuế không 

nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải 

trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng các điều kiện 

theo quy định thì được tính là người phụ thuộc 

của người nộp thuế. Trường hợp cô ruột của vợ 

người nộp thuế thì không được tính là người 

phụ thuộc của người nộp thuế. 

4. Công văn số 3260/TCT-TTr ngày 

23/8/2018 của Tổng cục Thuế về điều 

kiện miễn lập hồ sơ xác định giá giao 

dịch liên kết 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa 

các bệnh về mắt sử dụng kỹ thuật cao, không 

phải là hoạt động kinh doanh với chức năng 

đơn giản; không thuộc 01 trong 03 lĩnh vực 

(phân phối, sản xuất, gia công) để áp dụng các 

điều kiện được miễn lập hồ sơ xác định giá giao 

dịch liên kết theo quy định tại Nghị định số 

20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính 

phủ. Vì vậy, Công ty không thuộc trường hợp 

được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên 

kết theo quy định. 

5. Công văn số 3291/TCT-TNCN ngày 

27/8/2018 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế TNCN 

Trường hợp Chi nhánh Công ty là đơn vị trực 

tiếp trả thu nhập cho người lao động thì Chi 

nhánh thực hiện khấu trừ, khai và nộp thuế 

TNCN theo quy định của pháp luật.  

Trường hợp Công ty trực tiếp trả thu nhập cho 

người lao động thì Công ty thực hiện khấu trừ, 

khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy 

định của pháp luật. 

6. Công văn số 3505/TCT-CS ngày 

17/9/2018 về lệ phí môn bài đối với doanh 

nghiệp tạm dừng kinh doanh 

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt 

động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ căn 

cứ vào vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được xác 

định theo năm. 

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình 

đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi 

cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả 

năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn 

bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường 

hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm 

dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài 

cả năm. 

7. Công văn số 3277/TCT-PC ngày 

24/8/2018 của Tổng cục Thuế về phạt 

chậm nộp tiền thuế 

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra 

thuế phát hiện người nộp thuế có hành vi chậm 

nộp tiền thuế, hành vi khai sai dẫn đến thiếu số 

tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được 

hoàn trong giai đoạn từ ngày 01/7/2007 đến 

trước ngày 01/7/2013, đến nay đã quá thời hiệu 

xử phạt thì người nộp thuế không bị xử phạt vi 

phạm hành chính đối với các hành vi nêu trên 

nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số 

tiền thuế được hoàn cao hơn vào NSNN và phải 

nộp tiền chậm nộp kể từ ngày 01/7/2013 tính 

trên số tiền thuế chậm nộp, số tiền thuế được 

hoàn cao hơn theo các mức quy định tương ứng 

với từng thời kỳ. 

 

Công văn mới cần lưu ý 



 

 

 

 

Ông Nguyễn Trọng Hiếu CPA, MBA 

Tổng Giám đốc 

Mobile: 0914 015 678 

Email: hieu.nt@afac.com.vn 

 Các thông tin trên Bản tin AFA Audit được chúng tôi cập 

nhật từ các văn bản pháp quy do các cơ quan nhà nước 

ban hành trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

cho mục đích tham khảo. Mặc dù đã cố gắng cung cấp 

thông tin một cách chính xác cụ thể nhất, việc áp dụng 

các thông tin này trong các trường hợp cụ thể có thể 

không hoàn toàn phù hợp, do đó cần tham khảo ý kiến 

của các chuyên gia tư vấn của chúng tôi. 

 

 

Ông Nguyễn Hải Nam MEng 

Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0983 488 113 

Email: nam.nh@afac.com.vn 

 

Ông Phạm Quang Trung CPA, MBA 

Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0935 58 3456 

Email: trung.pq@afac.com.vn/      

            trung.afa@gmail.com 

 

Ông Lê Huy Đông CPA 

Trưởng phòng Tư vấn đào tạo 

Mobile: 0944 322 988 

Email: donglh.afa@gmail.com 

 

Bà Nguyễn Thị Hiền Giang MBA,CPA 

Phó phòng Tư vấn đào tạo  

- phụ trách bản tin 

Mobile: 0944 686 905 

Email: hiengiang.afa@gmail.com 
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