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Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư mới số 

78/2021 hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế 

38/2019 và Nghị định 123/2020 về hóa đơn, chứng từ. 

Thông tư 78 có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 và người nộp 

thuế được khuyến khích áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị 

định 123/2020 và Thông tư 78/2021 trước ngày này.
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Một số điểm chính

Từ ngày 01/7/2022, mọi doanh nghiệp, tổ 

chức kinh tế, hộ kinh doanh và cá nhân 

kinh doanh nộp thuế theo phương pháp 

kê khai bắt buộc phải áp dụng hóa đơn 

điện tử (ngoại trừ một số trường hợp 

nhất định). 

Thông tư 78 hướng dẫn chi tiết một số 

nội dung về hóa đơn điện tử, như việc ủy 

nhiệm lập hóa đơn điện tử; ký hiệu mẫu 

số và ký hiệu hóa đơn; chuyển đổi áp 

dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ 

quan thuế; xử lý hóa đơn điện tử có sai 

sót; lưu trữ dữ liệu hóa đơn, v.v.

Đối với việc ủy nhiệm lập hóa đơn, bên 

được ủy nhiệm phải là bên có quan hệ 

liên kết với bên bán và không thuộc 

trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện 

tử theo quy định. Việc ủy nhiệm phải 

được thỏa thuận bằng văn bản. Bên ủy 

nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải gửi 

thông báo cho cơ quan thuế về việc ủy 

nhiệm này theo mẫu quy định.
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Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng 

hóa đơn điện tử không có mã nếu có nhu 

cầu chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử 

có mã của cơ quan thuế thì thực hiện 

thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện 

tử theo hướng dẫn tại Điều 15 Nghị định 

số 123/2020.

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử 

không có mã phải chuyển dữ liệu hóa 

đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý 

trực tiếp chậm nhất là trong cùng ngày 

gửi cho bên mua, ngoại trừ lĩnh vực bưu 

chính viễn thông, bảo hiểm, ngân hàng, 

vận tải hàng không, chứng khoán, v.v.

Thông tư 78/2021 cũng quy định hướng 

dẫn xử lý hóa đơn điện tử có sai sót. 

Chẳng hạn, trường hợp hóa đơn điện tử 

đã lập có sai sót được xử lý theo hình 

thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy 

định, bên bán được lựa chọn thông báo 

việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai 

sót hoặc nhiều hóa đơn điện tử có sai sót 

và gửi Thông báo theo mẫu quy định. 

Thông báo này có thể gửi đến Cơ quan 

thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm 

nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai 

thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử 

điều chỉnh.

Nội dung chi tiết…



Thông tư 78/2021 cũng hướng dẫn cụ thể 

đối với hóa đơn điện tử 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 (như siêu thị, ăn uống, nhà hàng, 

khách sạn, bán lẻ, …).

Quy định điều kiện đối với các tổ chức 

cung cấp giải pháp và truyền dữ liệu hóa 

đơn điện tử cũng được hướng dẫn tại 

Thông tư.

Từ ngày Thông tư 78/2021 có hiệu lực, 

một số thông tư và quyết định liên quan 

đến hóa đơn sẽ hết hiệu lực như Thông tư 

32/2011 về hóa đơn điện tử, Thông tư 

39/2014 về hóa đơn, Thông tư 68/2019 

hướng dẫn Nghị định 119/2018/ND-CP về 

hóa đơn điện tử, v.v.
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Đối với các doanh nghiệp hiện đang sử 

dụng hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn 

khác theo quy định trước đây, họ có thể 

tiếp tục sử dụng các hóa đơn này cho 

đến hết ngày 30/6/2022. 

Liên quan đến nội dung hóa đơn điện tử, 

vào cuối tháng 9, Bộ Tài chính đã ban 

hành quyết định triển khai áp dụng hóa 

đơn điện tử theo Nghị định 123/2020 và 

Thông tư 78/2021 tại 6 tỉnh và thành phố 

(bao gồm Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải 

Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh và Bình 

Định) từ ngày 01/11/2021. Theo đó, Tổng 

Cục thuế cũng đã ban hành Quyết định 

1417 ngày  27 tháng 9 quy định chi tiết 

việc thực hiện kế hoạch trên tại 6 tỉnh, 

thành này. 

Chi tiết…
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