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BỘ TÀI CHÍNH 

TỔNG CỤC THUẾ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 

Số:  3646/TCT-CS 

V/v hóa đơn điện tử  

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2020 

 
   Kính gửi: Công ty Cổ phần Misa 

 

 Tổng cục Thuế nhận được công văn CV-Misa-HQO/2019/101 của Công ty Cổ 

phần Misa về hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 

 1. Các nội dung về hóa đơn điện tử 

 a) Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử 

 Tại Điều 5 Nghị định số 119/2 018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy 

định các loại hóa đơn điện tử như sau: 

 "Điều 5. Loại hóa đơn điện tử 

 Hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau: 

 …. 

 3. Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện 

tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác 

nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định này. " 

 Căn cứ hướng dẫn tại Điều 3, Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 68/2019/TT-BTC 

ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính về nội dung của hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn 

điện tử và áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

 Căn cứ các quy định hướng dẫn nêu trên, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử 

là một loại hóa đơn điện tử nên phải đáp ứng điều kiện về định dạng hóa đơn điện tử và 

nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 

68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính. Ngoài nội dung quy định, cơ sở kinh 

doanh có thể tạo thêm thông tin khác trên hóa đơn điện tử để phục vụ yêu cầu sản xuất 

kinh doanh nhưng phải đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất, làm 

mờ các nội dung bắt buộc phải có nên hóa đơn. 

 b) Xử lý bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót. 

 Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của 

Bộ Tài chính về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế . 

 Căn cứ Phụ lục II - Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế 

ban hành kèm theo Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính. 

 Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa 

đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót hoặc cần bổ sung thông tin thì người bán thực 

hiện gửi lại bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế để bổ sung thông tin.  

 c) Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót 

 Căn cứ quy định tại Điều 11 và Điều 17 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 

30/9/2019 của Bộ Tài chính về xử lý hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã và xử lý 
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đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập, trường hợp Cơ quan thuế 

phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì cơ quan thuế thông báo cho người bán theo 

Mẫu số 05 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) bằng phương 

thức điện tử qua địa chỉ thư điện tử mà người bán đã đăng ký với cơ quan thuế theo Mẫu 

số 01 - đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 119/2018/NĐ-CP). 

 2. Về việc triển khai hóa đơn điện tử 

 a) Về trình tự ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử 

 Căn cứ quy định khoản 3, Điều 32 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 30/9/2019 

của Chính phủ quy định về trình tự ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã 

của cơ quan thuế và dịch vụ truyền, nhận dữ liệu hóa đơn. 

 Căn cứ Điều 23, Điều 24 và Điều 25 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 

30/9/2019 của Bộ Tài chính quy định về Điều kiện của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn 

điện tử, Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử và Trình tự ký hợp đồng 

cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. 

 Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên: 

 - Về thời gian Tổng cục Thuế tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức cưng cấp dịch vụ hóa 

đơn điện tử: thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế khi triển khai hóa đơn điện tử 

theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ. 

 - Về trình tự hồ sơ và hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử giữa Tổng cục 

Thuế và Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: thực hiện theo đúng trình tự quy định 

tại Điều 32 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ và hướng dẫn 

tại Điều 23 Thông tư số 6 8120 1 91TT-BTC ngày 

30/9/2019 của Bộ Tài chính. 

 b) Về thành phần dữ liệu 

 Ngày 11/5/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 635/QĐ-TCT của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử 

và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế. 

 c) Về nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tủ và việc cung cấp tài 

khoản cho doanh nghiệp 

 Thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế khi triển khai hóa đơn điện tử theo 

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018  của Chính phủ. 

3.Về hiệu lực thi hành của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 

68/2019/TT-BTC và xử lý chuyển tiếp 

 Tại Khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 có quy định : 

 "Điều 151. Hiệu lực thi hành 

 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

 2. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về 

hóa đơn, chứng từ điện tử cua Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 20200 

 Căn cứ quy định tại Điều 35 và Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 

12/9/2018 của Chỉnh phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 
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 Căn cứ hướng dẫn tại Điều 26 và Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC này 

30/9/2019 của Bộ Tài chính về về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

 Căn cứ các quy định nêu trên: 

 - Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan thuế chưa thông 

báo Công ty chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 1 1 9120 1 8/NĐ-CP 

và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì việc áp dụng hóa đơn thực hiện theo Nghị định số 

51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông 

tư số 32/2011/TT-BTC. 

 - Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 

119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC . 

 Để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Bộ Tài chính dự thảo 

trình Chính phủ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ. 

Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật 

Quản lý thuế số 38/QH14/2019 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định về' hóa 

đơn, chứng từ điện tử. 

 Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Cổ phần Misa được biết./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc 

Minh   

- Vụ PC-BTC; 

- Vụ PC, CNTT, DNL-TCT; 

- Lưu: VT, CS (3). 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tân 
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