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HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CỤC THUẾ 

1. Xử lý việc HĐĐT đã lập có sai sót 

Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/ND-CP, trong trường hợp người bán hoặc người 

mua phát hiện HĐĐT đã lập có sai sót và dữ liệu hóa đơn đã được lưu trên hệ thống của cơ quan thuế thì 

người bán phải thông báo với cơ quan thuế về HĐĐT có sai sót (mẫu 04/SS-HĐĐT). 

Sau khi tiếp nhận mẫu 04/SS-HĐĐT của người bán, cơ quan thuế sẽ có thông báo về việc tiếp nhận và kết quả 

xử lý (mẫu 01/TB-SSĐT) gửi cho người bán.

2. Xử lý hóa đơn đã thông báo phát hành theo Nghị định số 51/2010/ND-CP, Nghị định số 04/2014/ND-CP 

sau khi đã được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/ND-CP

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/ND-CP, doanh nghiệp phải ngừng sử dụng hóa đơn 

điện tử, hóa đơn giấy đã thông báo phát hành theo Nghị định số 51/2010/ND-CP, Nghị định số 04/2014/ND-CP 

ngay sau khi được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/ND-CP.

Trước ngày 1/7/2022, trình tự thủ tục tiêu hủy các hóa đơn không tiếp tục sử dụng có thể được thực hiện theo 

Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hoặc theo hướng dẫn của các cục thuế địa phương.

3. Sử dụng đồng thời 2 loại HĐĐT có mã và không có mã của cơ quan thuế

Doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì đối với các hoạt động kinh doanh đáp ứng quy định tại Khoản 

2 Điều 91 Luật Quản lý thuế năm 2019, doanh nghiệp được phép đăng ký sử dụng HĐĐT không có mã của cơ 

quan thuế. 

Trong giai đoạn triển khai ban đầu, cơ quan thuế hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký sử dụng HĐĐT có mã 

hoặc không có mã của cơ quan thuế theo danh sách đã được phân loại trước đó. Tổng cục thuế sẽ nâng cấp 

ứng dụng để các doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng đồng thời cả hai loại HĐĐT.

Ngày 27/12/2021, Tổng cục thuế ban hành công văn số 5113/TCT-CS hướng dẫn xử lý một số vấn đề 

khi áp dụng hóa đơn điện tử (“HĐĐT”) theo quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định số 

123/2020/ND-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, RSM Việt Nam tóm tắt một số vấn đề chính như sau:
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4. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT có mã hoặc không có mã theo thông báo của cơ 

quan thuế đã gửi cho doanh nghiệp về hình thức hóa đơn 

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp và nhận được thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT không có mã, 

nếu cơ quan thuế đã có thông báo về việc doanh nghiệp sử dụng HĐĐT có mã thì doanh nghiệp phải thực hiện 

thay đổi thông tin đăng ký sang sử dụng HĐĐT có mã theo hướng dẫn của cơ quan thuế địa phương.

Trong trường hợp doanh nghiệp không gửi thay đổi thông tin để đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan 

thuế thì cơ quan thuế sẽ căn cứ mức độ rủi ro để ban hành Quyết định kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp về việc 

đáp ứng các điều kiện hạ tầng CNTT quy định tại Khoản 2 Điều 91 của Luật Quản lý thuế 2019 cho việc sử 

dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế.

5. Doanh nghiệp sử dụng chung hệ thống phần mềm kế toán, lập hóa đơn cho trụ sở chỉnh và Chi 

nhánh, có trụ sở chính thuộc địa bàn triển khai áp dụng HĐĐT

Trường hợp toàn bộ hệ thống doanh nghiệp bao gồm Công ty mẹ và các Chi nhánh đáp ứng điều kiện về 

ngành nghề và hệ thống CNTT đáp ứng việc lập HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/ND-CP, Thông tư số 

78/2021/TT-BTC thì cả hệ thống doanh nghiệp được đăng ký áp dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế. 

Trường hợp toàn bộ hệ thống doanh nghiệp bao gồm Công ty mẹ và các Chi nhánh đáp ứng điều kiện về 

ngành nghề nhưng hệ thống CNTT chưa đáp ứng việc lập HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/ND-CP, Thông tư 

số 78/2021/TT-BTC thì áp dụng HĐĐT theo thực tế phát sinh, theo hướng dẫn của Cục thuế địa phương nhưng 

phải đảm bảo đúng quy định tại Điều 91 của Luật Quản lý thuế 2019. 

Trường hợp Công ty mẹ hoặc Chi nhánh không đáp ứng điều kiện về ngành nghề và điều kiện về hệ thống 

CNTT thì sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, lộ trình triển khai của chi nhánh thực hiện theo lộ trình triển 

khai của Công ty mẹ.
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Bản tin này chỉ nhằm mục đích thông tin về những quy định pháp luật mới ban hành, không dùng để tư vấn hay áp dụng cho những trường hợp cụ thể. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông

tin một cách chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong tương lai. RSM Việt

Nam cũng như các thành viên trong hệ thống RSM sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của người đọc dựa vào bản tin này. Độc giả nên tham khảo ý

kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể.
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