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THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC NGÀY 17/9/2021 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU 
CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 38/2019/QH14, NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2020/NĐ-CP CỦA 
CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

Sử dụng hóa đơn điện tử (“HĐĐT”) không chỉ giúp khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn, sử dụng hóa đơn bất 
hợp pháp, tạo sự yên tâm cho người mua hàng hóa dịch vụ, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho các doanh 
nghiệp và cơ quan quản lý thuế.  
Để triển khai Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
123/2020/NĐ-CP (“Nghị định 123”) quy định về hóa đơn, chứng từ. Điểm mới quan trọng nhất của Nghị định 
này là quy định việc quản lý, sử dụng HĐĐT: kể từ ngày 01/07/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, 
hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện HĐĐT (trừ một số trường hợp được quy định). Nhằm đẩy mạnh 
việc triển khai HĐĐT, ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành �ông tư 78/2021/TT-BTC (“�ông tư 78”) 
hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, nghị định số 123/2020/NĐ-CP. 

�eo �ông tư 78, một số nội dung về HĐĐT được quy định gồm: ủy nhiệm lập HĐĐT; mẫu hiển thị các loại 
HĐĐT; ký hiệu mẫu số HĐĐT, ký hiệu HĐĐT; chuyển đổi áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế; áp dụng HĐĐT 
đối với một số trường hợp khác; HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối 
chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế; tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về HĐĐT để ký hợp đồng 
cung cấp dịch vụ HĐĐT có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ 
khác có liên quan.   
HĐĐT cũng được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (“HKD, CNKD”) kể từ ngày 1/7/2022. 
Riêng trường hợp không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng 
công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập HĐĐT để sử dụng HĐĐT 
và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế 
trong thời gian tối đa 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng HĐĐT. �ời 
gian tối đa 12 tháng được tính một lần kể từ ngày 1/7/2022 đối với HKD, CNKD đang hoạt động từ trước 
1/7/2022; hoặc kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hoá đơn đối với HKD, CNKD mới thành lập sau ngày 
1/7/2022. �ông tư 78 cũng quy định về một số nội dung về hóa đơn giấy gồm: tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu 
số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn do Cục �uế đặt in; Việc sử dụng biên lai thu thuế, phí, lệ phí của 
cơ quan thuế đối với cá nhân; và hướng dẫn xử lý chuyển tiếp.

Trong quá trình thực hiện, nếu Doanh nghiệp gặp vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
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Hiện tại �ông tư 78/2021/TT-BTC đang trong quá trình rà soát trước khi có văn bản chính thức. Chúng tôi 
sẽ cập nhật tới Quý vị văn bản chính thức khi có. Vui lòng theo dõi fanpage và website chính thức của RSM Hà 
Nội tại các đường link sau:

Cũng theo �ông tư 78, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, 
HĐĐT không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa 
đơn của cơ quan thuế trước ngày thông tư này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử 
dụng kể từ ngày thông tư này được ban hành đến hết ngày 30/6/2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn 
theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.  
Mặc dù �ông tư 78 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022, tuy nhiên �ông tư khuyến khích cơ quan, tổ 
chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện 
tử theo hướng dẫn tại �ông tư này và của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 1/7/2022. Đối với các 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu triển khai HĐĐT trước ngày 1/7/2022, Tổng cục �uế có trách nhiệm tận dụng 
mọi nguồn lực về cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện có để triển khai thực hiện. Khuyến khích 
các tổ chức có năng lực tham gia cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT với cơ quan thuế.  
Để triển khai HĐĐT theo quy định tại Nghị định 123 và �ông tư 78, Tổng cục �uế yêu cầu Cục �uế các tỉnh, 
thành phố cần tập trung rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, CNKD trên địa 
bàn là đối tượng sử dụng các loại hoá đơn điện tử theo quy định để thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức 
kinh tế, hộ, CNKD về kế hoạch triển khai áp dụng hoá đơn điện tử và sẵn sàng chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ 
tầng và giải pháp công nghệ thông tin để thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế, gửi HĐĐT 
cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng HĐĐT.
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