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THÔNG BÁO
GỬI QUÝ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI NỘP THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI
Về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội
( theo Quyết định số 1830/QĐ-BTC ngày 20/09/2021 của Bộ Tài chính)
Cục Thuế TP Hà Nội gửi lời chào trân trọng, cảm ơn sự hợp tác của Quý
Doanh nghiệp, Người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế và kính
gửi Quý Doanh nghiệp một số thông tin về việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT)
trên địa bàn thành phố Hà Nội.
I. Tình hình thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP
và chuyển đổi thực hiện hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số
38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.
1. Thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày
14/05/2010 của Chính phủ, Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ
Tài chính:
Thời gian qua các Quý Doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội
đã tích cực, chủ động áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP
ngày 14/05/2021 Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đến ngày
22/10/2021, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 153.281 doanh nghiệp, tổ chức
thông báo phát hành thành công HĐĐT (đạt tỷ lệ 99,2%), trong đó 99.635 Doanh
nghiệp (đạt tỷ lệ 65%) đã sử dụng HĐĐT.
Đây là bước chuyển biến rất tích cực, làm cơ sở, nền tảng để thực hiện hóa đơn
điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Nghị
định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số
78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.
2. Chuyển đổi áp dụng HĐĐT theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14,
Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC:
Theo Quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC: “Từ ngày
Thông tư này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, đối với các địa
bàn đã đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để triển khai hóa đơn điện tử theo Quyết
định của Bộ Tài chính trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Thuế thì cơ sở kinh doanh
trên địa bàn có trách nhiệm chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử quy định tại
Thông tư này theo lộ trình thông báo của cơ quan thuế.”
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1830/QĐ-BTC ngày 20/09/2021
quy định từ tháng 11/2021, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân
kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai áp dụng HĐĐT theo Luật Quản
lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TTBTC.
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Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4392/QĐ-UBND ngày
07/10/2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai HĐĐT; Kế hoạch
số 234/KH-UBND ngày 20/10/2021 về việc triển khai HĐĐT trên địa bàn thành phố
Hà Nội.
Như vậy từ tháng 11/2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trên cơ sở chuyển
đổi áp dụng HĐĐT theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC
sang HĐĐT theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP
và Thông tư 78/2021/TT-BTC: các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ
cá nhân kinh doanh sẽ triển khai thực hiện HĐĐT theo Luật Quản lý thuế số
38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC và theo lộ
trình của Cục Thuế TP Hà Nội.
3. Những điểm khác biệt giữa áp dụng HĐĐT theo Nghị định 51/2010/NĐCP, Thông tư 32/2011/TT-BTC và theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư
78/2021/TT-BTC:
- Các Doanh nghiệp vẫn sử dụng phần mềm và dịch vụ cung cấp giải pháp
hiện tại do các Tổ chức giải pháp HĐĐT đang cung cấp nhưng dữ liệu cần đạt chuẩn
theo quy định của Tổng Cục Thuế. Các Tổ chức cung cấp giải pháp có trách nhiệm
phục vụ Quý Doanh nghiệp nâng cấp, cập nhật phần mềm hóa đơn điện tử theo đúng
chuẩn quy định.
- Theo Quy định của Luật Quản lý thuế, sau khi triển khai thực hiện thì tất cả
các Doanh nghiệp phải sử dụng HĐĐT đạt chuẩn, không sử dụng hóa đơn giấy hoặc
HĐĐT khác không theo chuẩn của Tổng cục Thuế.
- Toàn bộ dữ liệu HĐĐT được truyền về lưu trữ tại Tổng cục Thuế, ngoài việc
lưu trữ tại Quý Doanh nghiệp. Các cơ quan có thẩm quyền có thể tra cứu từ Cổng
thông tin Tổng cục Thuế về các hóa đơn Doanh nghiệp đã phát hành.
- HĐĐT theo quy định của Luật quản lý thuế gồm các loại sau:
+ HĐĐT có mã: là loại hóa đơn mà sau khi Doanh nghiệp xuất HĐĐT, gửi đến
Tổng cục Thuế theo đường điện tử qua Tổ chức cung cấp giải pháp, Tổng cục Thuế
cấp mã và trả về Doanh nghiệp (thời gian khoảng 1-5 phút) thì hóa đơn mới hoàn
thành phát hành và được coi là hợp lệ.
+ HĐĐT không có mã là loại hóa đơn mà sau khi Doanh nghiệp xuất HĐĐT,
gửi đến Bên mua và Tổng cục thuế theo đường điện tử mà không cần cấp mã.
Cơ quan thuế sẽ thông báo cụ thể tới Quý Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp
dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc không có mã theo tiêu chí từ Tổng cục
Thuế.
+ HĐĐT cấp theo từng lần phát sinh: dùng cho Doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa
đơn và các trường hợp được cấp lẻ theo phê duyệt của cơ quan Thuế.
Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC có quy định về hóa
đơn điện tử trả phí và hóa đơn điện tử không phải trả phí:
+ HĐĐT có trả phí cho các nhà cung cấp giải pháp: đây là loại phổ biến như
HĐĐT Quý Doanh nghiệp đang dùng.
+ HĐĐT cấp cho Doanh nghiệp miễn phí: là loại hóa đơn mà do Tổng cục
Thuế cấp phần mềm, áp dụng cho các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn,
đặc biệt khó khăn.
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Ngoài ra các nội dung về HĐĐT được Quy định chi tiết tại Nghị định
123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.
II. Vai trò, công việc của các đơn vị tham gia quá trình thực hiện hóa đơn
điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP,
Thông tư số 78/2021/TT-BTC.
1. Nội dung Tổ chức dịch vụ truyền nhận, Tổ chức cung cấp giải pháp
HĐĐT cần thực hiện:
- Các Tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT (đơn vị hiện đang cung cấp phần
mềm HĐĐT cho doanh nghiệp) sẽ cập nhật, hoàn thiện phần mềm để đáp ứng đầy đủ
quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC; các
chuẩn kết nối truyền nhận, chuẩn dữ liệu do Tổng cục Thuế ban hành tại Quyết định
số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021. Các Tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT có trách
nhiệm hướng dẫn Quý Doanh nghiệp nâng cấp và sử dụng phần mềm đạt chuẩn theo
Quy định.
- Hỗ trợ, đảm bảo thuận lợi tối đa cho Quý Doanh nghiệp khi chuyển đổi áp
dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.
2. Nội dung Quý Doanh nghiệp, Người nộp thuế cần thực hiện để áp dụng
HĐĐT theo Quyết định số 1830/QĐ-BTC:
2.1. Đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử
Cơ quan thuế sẽ thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức
khác, hộ cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số
123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC. Khi nhận được thông báo thì Quý
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh đăng ký thông tin
sử dụng hóa đơn điện tử trên mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo
Nghị định 123/2020/NĐ-CP và gửi đến cơ quan thuế (theo đường điện tử) thông qua
các Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử như việc phát hành hóa đơn.
2.2. Tiếp nhận thông báo chấp nhận thực hiện hóa đơn điện tử
Trong thời gian 1 ngày làm việc sau khi gửi mẫu đăng ký sử dụng HĐĐT (mẫu
01/ĐKTĐ-HĐĐT) Quý Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo chấp nhận (hoặc
không chấp nhận) đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Sau khi nhận được thông báo
chấp nhận của cơ quan thuế thì Quý Doanh nghiệp bắt đầu thực hiện sử dụng hóa đơn
điện tử mới theo Quy định.
2.3. Hết hiệu lực các hóa đơn đã thông báo phát hành trước đây
Ngay sau khi cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT theo Quy định
tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Doanh nghiệp, Người nộp thuế ngừng sử dụng
HĐĐT đã thông báo phát hành theo các Quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã
thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có) theo Quy định.
Trong thời gian chưa nhận được thông báo chấp nhận mà Quý Doanh nghiệp
cần xuất hóa đơn thì vẫn thực hiện xuất hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn giấy như trước.
2.4. Lập HĐĐT khi có giao dịch cung cấp hàng hóa dịch vụ đúng nội dung và
định dạng quy định
(Trình tự, thủ tục NNT thực hiện theo file tài liệu đính kèm)
3. Nội dung Cục Thuế TP Hà Nội thực hiện:
- Cục Thuế TP Hà Nội làm việc với các Tổ chức dịch vụ truyền nhận, Tổ chức
cung cấp giải pháp để thống nhất kế hoạch, lộ trình; phối hợp chuẩn bị sẵn sàng cho
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việc triển khai sử dụng HĐĐT theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định
123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.
- Sau khi các Tổ chức cung cấp giải pháp đã nâng cấp phần mềm, kết nối
truyền nhận thành công với Tổng cục Thuế… cơ quan thuế sẽ thông báo tới từng
Doanh nghiệp để gửi mẫu đăng ký thông tin sử dụng HĐĐT theo quy định mới.
- Phân nhóm Doanh nghiệp, Người nộp thuế, phê duyệt đăng ký sử dụng hóa
đơn điện tử có mã/ không mã; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa để Doanh nghiệp,
Tổ chức giảm thiểu thay đổi khi áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP,
Thông tư 78/2021/TT-BTC.
- Tiếp tục gửi tài liệu tập huấn, hướng dẫn chi tiết tới từng doanh nghiệp qua
email, giải đáp vướng mắc qua các số điện thoại đường dây nóng đã đăng tải tại
website hanoi.gdt.gov.vn, hỗ trợ Người nộp thuế trong quá trình sử dụng HĐĐT.
- Cơ quan thuế sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá, giám sát chất lượng triển
khai, đảm bảo ổn định tối đa trong quá trình chuyển đổi áp dụng HĐĐT theo Luật
Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày
19/10/2021, Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 18/9/2021.
III. Phương thức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại TP Hà Nội.
Cục Thuế TP Hà Nội sẽ triển khai lần lượt, đồng bộ, theo tập khách hàng
của từng Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: ngay sau khi Tổ chức cung
cấp giải pháp nào chuẩn bị điều kiện hạ tầng, kỹ thuật đáp ứng kết nối, truyền
nhận dữ liệu thành công với Tổng cục Thuế thì Cục Thuế TP Hà Nội sẽ thông báo
và đôn đốc các Doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm, giải pháp hóa đơn điện tử
của Tổ chức đó, thực hiện chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý
thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày
19/10/2021, Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 18/9/2021.
Như vậy Quý doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng phần mềm HĐĐT hiện tại,
thực hiện hoạt động kinh doanh và xuất hóa đơn bình thường như hiện tại, đến khi
Cục Thuế TP Hà Nội có thông báo đến Quý Doanh nghiệp thì Quý Doanh nghiệp
thực hiện đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử và gửi đến cơ quan thuế
thông qua các Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. Sau khi nhận được
thông báo chấp thuận của cơ quan thuế thì Doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn
theo Quy định.
Cục Thuế TP Hà Nội mong nhận được các đề xuất, kiến nghị, góp ý.... của Quý
Doanh nghiệp để tạo thuận lợi cho việc áp dụng HĐĐT tại địa bàn thành phố Hà Nội
hoặc phản hồi vướng mắc qua email hotrohoadondientu.han@gdt.gov.vn hoặc các số
điện thoại đường dây nóng hỗ trợ triển khai HĐĐT (đã đăng tải tại website Cục Thuế
TP Hà Nội hanoi.gdt.gov.vn).
Cục Thuế TP Hà Nội trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp.

