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Quy Định mới về Hóa Đơn Điện Tử (Nghị Định 119)

& Hỗ trợ phần mềm SMARTBOOK
Bạn đọc thân mến,
Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc bản tin đặc biệt
trong tháng 9 năm 2018 của S&S về quy
định của Hóa Đơn Điện Tử chính thức đã
được phê duyệt.
Chúng tôi tin tưởng rằng bạn sẽ hài lòng với bản
tin này và chúng tôi rất sẵn sàng đón nhận bất kỳ
thông tin phản hồi hoặc đóng góp ý kiến của các
bạn thông qua email:
samuel230@hanmail.net
Công ty TNHH Tư Vấn – Kiểm toán S&S
Trụ sở chính:
Tầng 8, tòa nhà Yoco, 41 Nguyễn Thị Minh Khai,
P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
Tel: 84 (28) 39 104 996
Fax: 84 (28) 39 104 998
Chi nhánh Hà Nội:
Tầng 7, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng,
P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam.
Tel: 84 (24) 62 512 199
Fax: 84 (24) 62 512 201
Web site : http://www.ssaudit.com
Hy vọng độc giả sẽ hứng thú với bản tin của
chúng tôi! Và chúng tôi rất hân hạnh giải đáp
và thảo luận các vấn đề của các quý doanh
nghiệp để đưa ra cách tốt nhất mà chúng tôi
có thể hỗ trợ quý doanh nghiệp.
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NGHỊ ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (Nghị Định 119/2018/NĐ-CP)
Như đã được đề cập từ nhiều năm trước và có một số dự thảo đang chờ giải quyết vào năm 2017, Chính
phủ Việt Nam đã chính thức xác nhận và ban hành quy định về Hóa Đơn Điện Tử theo Nghị định
119/2018/NĐ-CP (từ ngày 12/9/2018 / và sẽ có hiệu lực từ Tháng 11 năm 2018). Theo Nghị định này,
việc lập hóa đơn điện tử là bắt buộc đối với số lượng lớn đối tượng nộp thuế và được đề xuất có hiệu lực
sau 45 ngày kể từ ngày ký và thời hạn chuyển đổi là 24 tháng kể từ ngày có hiệu lực.

* Các nội dung chính của Nghị Định về Hóa Đơn Điện Tử như sau;
o

Các hóa đơn điện tử không có mã xác nhận của cơ quan thuế được chấp nhận cho các doanh
nghiệp trong một số ngành cụ thể như: điện, xăng dầu, viễn thông, dịch vụ tài chính vận tải, bảo
hiểm, thương mại điện tử, siêu thị, kinh doanh và các tổ chức, doanh nghiệp khác:


Đã giao dịch hoặc sẽ giao dịch với cơ quan thuế bằng điện tử; và;



Duy trì cơ sở hạ tầng công nghệ, phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử theo quy định.

o

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp ruit ro cao về thuế thì phải
sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

o

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử (có hoặc không có mã xác minh), công ty phải đăng ký và được
sự chấp thuận của cơ quan thuế thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (“GDT”).

o

Hóa đơn điện tử được người bán lập và ký số thông qua hệ thống lập hóa đơn điện tử của
nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. Đối với lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa
đơn được người bán lập và ký số thông qua cổng web của Tổng cục thuế. Hóa đơn điện tử sẽ được
gửi từ người bán đến người mua thông qua phương thức điện tử theo thỏa thuận của cả hai bên.

o

Ngưỡng 200.000 đồng đối với giá trị mua hàng để phát hành hoá đơn (áp dụng cho hóa đơn
giấy thông thường) không còn được đề cập trong Nghị định về hóa đơn điện tử.

o

Đối với hàng hóa quá cảnh, cơ quan có thẩm quyền có thể truy cập cổng web của Tổng cụ thuế để
biết thông tin chi tiết về hóa đơn điện tử; hóa đơn giấy không được yêu cầu trong trường hợp này.

o

Hóa đơn điện tử có thể được chuyển đổi thành hóa đơn giấy với mục đích ghi chép và theo dõi theo
Luật Kế toán. Việc chuyển đổi như vậy không hợp lệ để thực hiện giao dịch hoặc thanh toán.

o

Thời kỳ chuyển tiếp được nêu trong Nghị Định như sau:


Doanh nghiệp đã sử dụng hoá đơn điện tử có / không có mã của cơ quan thuế trước ngày Nghị
định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày
Nghị định này có hiệu lực thi hành.



Doanh nghiệp sử dụng hoá đơn tự in, hóa đơn in sẵn hoặc hóa đơn mua của cơ quan thuế trước
ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng hoá đơn trong thời hạn 24 tháng kể từ
ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.



Các tổ chức công (như: trường học, phòng khám và các tổ chức khác) đã sử dụng Phiếu thu tiền
thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng và chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc
Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.
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* Thông tin chi tiết về Nghị Định Hóa Đơn Điện Tử như sau:
I. Các đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử
1. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm:
a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức
tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp
luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh;
doanh nghiệp tư nhân;
b) Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
c) Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;
d) Tổ chức khác;
e) Hộ, cá nhân kinh doanh.
II. Các loại hóa đơn điện tử
1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực
hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường
hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với
cơ quan thuế.
2. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện
khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao
gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
3. Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho
kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại
Điều 6 Nghị định này.
III. Các vấn đề về lập hóa đơn điện tử và áp dụng hóa đơn điện tử.
Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 12
Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của
cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi
đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp
dịch vụ.
Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có sử dụng máy tính tiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn
điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
Kể từ ngày 01/11/2018, một đặc điểm khác của Nghị định này là mỗi lần bán hàng hoá hoặc dịch vụ phải
xuất hóa đơn điện tử, bất kể giá trị của từng lần cao hay thấp, thay vì các quy định cũ cho phép miễn trừ
khi bán hàng hóa, dịch vụ dưới 200.000 đồng.
“Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế” hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ
chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn
được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
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“Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế” hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung
cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được
khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.


Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: (điều 12, nghị định
119/2018/NĐ-CP);

-

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán
hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện
tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng
hóa, cung cấp dịch vụ
Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có
doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp,
xây dựng hoặc từ 10 tỷ đồng trở lên lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của
cơ quan thuế;
Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử nhưng thực hiện sổ sách kế
toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;
Hộ, cá nhân kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ hàng tiêu dùng, thuốc tân dược, cung cấp
dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn thuận lợi được thí điểm hóa đơn điện tử có mã của
cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế từ năm 2018.

-

-

-



-

Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực như: Điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, vận tải, 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 đã hoặc sẽ giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, có hệ thống phần mềm kế
toán đáp ứng yêu cầu thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.
Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp nêu trên thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì vẫn phải sử dụng hóa đơn
điện tử có mã của cơ quan thuế, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

-


-

Đối tượng được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (điều 12, nghị
định 119/2018/NĐ-CP);

Đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử;
Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (
không thực hiện sổ sách kế toán hoặc doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông,
lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc từ 10 tỷ đồng trở lên lĩnh vực thương mại, dịch vụ) nhưng
cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được
cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn
điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp
hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
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IV. Hủy hóa đơn giấy khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử
Nghị định này cũng yêu cầu, kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh
nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hủy những hóa đơn giấy còn tồn
chưa sử dụng (khoản 3 Điều 14).
Hiện nay, thủ tục hủy hóa đơn giấy được thực hiện theo Nghị định 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính,
trong đó yêu cầu phải hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
V. Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy
Điều 10 Nghị định 119 về hóa đơn điện tử quy định, hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành
chứng từ giấy. Việc chuyển đổi phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng
từ giấy.
Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ,
theo dõi theo quy định và không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi
tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
VI. Hóa đơn điện tử có sai sót phải báo ngay với cơ quan thuế
Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì
người bán phải thông báo ngay với cơ quan thuế để hủy hóa đơn đã lập và lập hóa đơn mới thay thế.
Trường hợp hóa đơn điện tử có mã đã gửi cho người mua mới phát hiện sai sót thì người bán và người
mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót; người bán phải thông báo với quan thuế để hủy hóa đơn
đã lập và lập hóa đơn mới thay thế (Theo Điều 17).

VII. Trường hợp được cấp hóa đơn điện tử miễn phí
Nghị định này quy định cụ thể về các đối tượng được cơ quan thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử
miễn phí, trong đó gồm:
-

Hộ, cá nhân kinh doanh, trừ hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh
vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng hoặc 10 tỷ đồng trở lên lĩnh vực thương mại, dịch vụ;

-

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp
trong 12 tháng, kể từ khi thành lập doanh nghiệp;

-

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn;

-

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND cấp tỉnh, trừ doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế,
khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;

-

Đối tượng khác do Bộ Tài chính quyết định.
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VIII. Trách nhiệm chia sẻ, kết nối thông tin và dữ liệu
Theo Điều 26, các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, tổ chức có chức năng thanh toán định kỳ
cung cấp dữ liệu điện tử về giao dịch thanh toán qua tài khoản của các tổ chức, cá nhân cho cơ quan
thuế theo định dạng dữ liệu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính
IX.Hiệu lực thi hành việc sử dụng hóa đơn điện tử (Thời gian chuyển tiếp để áp dụng)
Tại Nghị định này, Chính phủ yêu cầu việc thực hiện hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh
tế, hộ và cá nhân kinh doanh phải được hoàn thành chậm nhất là ngày 01/11/2020.
Trong thời gian từ 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định
04/2014/NĐ-CP của Chính phủ vẫn còn hiệu lực thi hành.
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, tự in
hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/10/2020.
(theo điều 35, nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2018).
Theo đó, đối với những đối tượng thuộc trường hợp bắt buộc phải chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT cần
lưu ý những mốc thời gian sau đây:
* Trước ngày 01/11/2018:
-

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc
đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 thì vẫn được tiếp tục
sử dụng.

* Từ ngày 01/11/2018 – đến ngày 31/10/2020:
-

-

-

Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi áp dụng HĐĐT có mã nhưng cơ sở kinh
doanh chưa đủ điều kiện về công nghệ thông tin để áp dụng thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn theo hình
thức cũ nhưng phải gửi mẫu theo Phụ lục 03 và tờ khai thuế giá trị gia tăng đến cơ quan thu.
Cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian này nếu được cơ quan thuế yêu cầu sử dụng HĐĐT thì phải
áp dụng HĐĐT. Trường hợp chưa đủ điều kiện để áp dụng HĐĐT thì được phép sử dụng Hóa đơn giấy theo
quy định tại Nghị định 51/2010.
Trường hợp doanh nghiệp đã đặt in; thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn in tự in hoặc đặt mua hóa đơn
của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng số hóa đơn đó đến ngày 31/10/2020
theo quy định của Nghị định 51/2010.

* Từ ngày 01/11/ 2020:
-

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành xong việc chuyển đổi sang
HĐĐT, HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định.
Cũng từ ngày này Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.

* Trường hợp đặc biệt:
Cơ sở giáo dục, y tế công lập đã sử dụng phiếu thu tiền thì tiếp tục được sử dụng và chuyển đổi theo lộ trình của
Bộ Tài chính.
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MỀM KẾ TOÁN / PHẦN MỀM NHÂN SỰ SMARTBOOK

Phần mềm SMARTBOOK là Chương trình hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP), Kế toán và Nhân
sự dựa trên nền tảng Web, tuân thủ luật pháp và quy định của Việt Nam được phát triển bởi hơn 130 kế
toán viên chuyên nghiệp của Công Ty TNHH Kiểm Toán - Tư Vấn S & S trong 15 năm.

SMARTBOOK phiên bản mới cho phép bạn kiểm tra và soát xét dữ liệu của các chi nhánh đặt ở trên
mọi miền đất nước trực tiếp trên phần mềm và không mất nhiều thời gian để truy cập, gửi và nhận dữ
liệu.

SMARTBOOK đã cập nhật tất cả các thay đổi từ các quy định về thuế do đó sẽ giúp bạn tạo Hóa Đơn
Điện Tử từ hệ thống với độ chính xác cao và tuân thủ các quy định mới về Thuế kịp thời.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm cũng như tính chính xác và độ tin cậy
cao, chúng tôi cảm thấy tự tin và tự hào giới thiệu cho bạn phần mềm SMARTBOOK của chúng tôi.

Giải thích chi tiết về phần mềm SMARTBOOK xin vui lòng xem trong phần đính kèm.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi - Công Ty TNHH Kiểm Toán
- Tư Vấn S & S
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