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Cập nhật nhanh về Nghị định
119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp
dịch vụ đã được Chính phủ ban hành ngày 12/09/2018. Chúng tôi xin cập nhật một số điểm
đáng lưu ý tại Nghị định này như sau:
•

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ HIÊU LỰC THI HÀNH

•

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP

•

ĐẶC ĐIỂM CỦA HĐĐT

•

HĐĐT CÓ MÃ VÀ HĐĐT KHÔNG CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

•

CHUYỂN ĐỔI THÀNH HÓA ĐƠN GIẤY

•

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HĐĐT

•

TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ HĐĐT
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ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ HIÊU LỰC THI HÀNH
Nghị định áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của
pháp luật Việt Nam và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018. Các Nghị định số
51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ
quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sẽ hết lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11
năm 2020.
Như vậy sau ngày 31/10/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải áp dụng HĐĐT.
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP
 Doanh nghiệp đã thông báo phát hành HĐĐT trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng
HĐĐT đang sử dụng.
 Doanh nghiệp đã thông báo phát hành hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2018 thì tiếp tục sử dụng
hóa đơn giấy đến hết 31/10/2020. Ngoài ra doanh nghiệp cần thực hiện nộp Phụ lục mẫu số 03 ban
hành tại nghị định này liệt kê danh sách hóa đơn bán hàng trong kỳ cùng với thời gian nộp tờ
khaithuế GTGT cho CQT.
 Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31
tháng 10 năm 2020, thực hiện theo hướng dẫn của CQT.
 Kể từ thời điểm sử dụng HĐĐT có mã của CQT, doanh nghiệp phải thực hiện hủy những hóa đơn
giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).
ĐẶC ĐIỂM CỦA HĐĐT
Các HĐĐT được lập dưới định dạng chuẩn và chịu sự quản lý của CQT thông qua việc kết nối với
cơ sở dữ liệu về HĐĐT của ngành thuế.
HĐĐT CÓ MÃ VÀ HĐĐT KHÔNG CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ
 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 và các doanh nghiệp, tổ chức
kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với CQT bằng phương tiện điện tử có thỏa mãn các điều
kiện về phần mềm, truyền, lưu trữ dữ liệu, v.v... được áp dụng HĐĐT không có mã của CQT.
 Đối với các trường hợp còn lại áp dụng HĐĐT có mã của CQT bao gồm doanh nghiệp thuộc trường
hợp rủi ro cao về thuế, Hộ, cá nhân kinh doanh. Người bán lập và ký điện tử tại cổng thông tin điện
tử của Tổng cục Thuế hoặc qua các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT hoặc sử dụng phần mềm
HĐĐT của đơn vị.

Công Ty TNHH Kiểm toán FAC (“FAC”) là tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập và là một trong những Công ty kiểm toán được Bộ Tài
Chính, Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam “VACPA” công nhận đủ điều kiện hành nghề cung cấp dịch vụ kiểm toán.
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CHUYỂN ĐỔI THÀNH HÓA ĐƠN GIẤY
Việc chuyển đổi HĐĐT thành chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định
của pháp luật về kế toán và KHÔNG có hiệu lực để giao dịch, thanh toán. Đối với hàng hóa lưu
thông trên đường cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền truy cập Cổng thông tin điện tử của
Tổng cục Thuế để tra cứu.
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HĐĐT
Cơ quan thuế sẽ có trách nghiệm xây dựng, thu thập, xử lý, chia sẻ các dữ liệu về HĐĐT cho các tổ
chức có liên quan.
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ HĐĐT
Một số các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định được CQT cung cấp
dịch vụ HĐĐT miễn phí. Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động thực hiện cấp mã
hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho người gửi.
Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin đủ điều kiện được phép cung cấp dịch vụ
về HĐĐT.

Liên hệ
Nếu Quý vị muốn biết rõ hơn về những thay đổi này, xin vui lòng truy cập website http://kiemtoan.net.vn
Ấn phẩm này chỉ chứa những nội dung mang tính thông tin chung, không nhằm đưa ra những hướng dẫn và
tư vấn cụ thể về kế toán, thuế hay những nội dung chuyên môn khác. Độc giả cần tham khảo ý kiến của các
chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể nào.

Công Ty TNHH Kiểm toán FAC (“FAC”) là tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập và là một trong những Công ty kiểm toán được Bộ Tài
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