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Không có quy định phải phát hành 
thêm hóa đơn GTGT điện tử để làm 
thủ tục xuất khẩu

www.pwc.com/vn

http://www.pwc.com/vn


Tổng cục Hải quan gần đây đã ban hành Công văn về việc sử 
dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu. Tổng cục Hải 
quan xác nhận rằng hóa đơn được sử dụng đối với xuất khẩu 
là hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương, 
không có quy định phải phát hành thêm hóa đơn GTGT điện tử 
để làm thủ tục xuất khẩu.
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Ngày 03/06/2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 
2054/TCHQ-GSQL gửi Tổng cục thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho 
hàng xuất khẩu với các quan điểm chính như sau:

● Về hóa đơn nộp trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu:
○ Theo quy định hiện hành về hải quan, hồ sơ hải quan đối với hàng 

hóa xuất khẩu bao gồm hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị 
tương đương, không quy định phải phát hành thêm hóa đơn GTGT 
điện tử để làm thủ tục xuất khẩu. 

● Về thời điểm phát hành hóa đơn điện tử đối với hàng xuất khẩu:
○ Theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 

123/2020/NĐ-CP, thời điểm phát hành hóa đơn GTGT đối với hàng 
xuất khẩu là sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan 
xuất khẩu. 

○ Hướng dẫn trên đã làm rõ hơn thắc mắc của các doanh nghiệp xuất 
khẩu về việc sử dụng hóa đơn nào cho mục đích hải quan. Đối với 
việc phát hành hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, 
chúng tôi khuyến nghị các doanh nghiệp nên rà soát lại quy trình và 
thời điểm phát hành hóa đơn điện tử theo đúng quy định.
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Liên hệ

Nguyễn Thành Trung

Phó tổng giám đốc

+84 28 3823 0796 Ext. 1513

nguyen.thanh.trung@pwc.com

Nguyễn Hương Giang

Phó tổng giám đốc

+84 24 3946 2246 Ext. 1502

n.huong.giang@pwc.com

Tại PwC Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng uy tín trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan trọng. Chúng tôi là 
thành viên của mạng lưới các công ty PwC tại 156 quốc gia với hơn 295.000 nhân viên luôn cam kết cung cấp các dịch vụ 
kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính, tư vấn thuế và pháp lý chất lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn 
đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về chúng tôi bằng cách truy cập trang web www.pwc.com/vn.

©2022 Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Bảo lưu mọi quyền. Trong tài liệu này, “PwC” là Công ty TNHH PwC (Việt Nam), và 
trong một số trường hợp có thể là mạng lưới PwC, trong đó mỗi công ty thành viên là một pháp nhân độc lập và riêng biệt. 
Vui lòng truy cập www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết.
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Tài liệu này chỉ mang mục đích hướng dẫn tổng quát về vấn 
đề quan tâm, và không cấu thành nội dung tư vấn cụ thể. Để 
biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi theo 
thông tin sau đây.
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