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THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 

hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 
quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm
2008;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm
2005;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 
và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 
chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính,

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 
28/9/2010 về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ như sau:

Điều 1. Sửa đổỉ điểm a, điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư số 
153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 như sau:

“Điều 6. Tạo hóa đơn tự in • •

1. Đối tượng được tạo hóa đơn tự in

a) Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi 
có mã số thuế gồm:

* Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công 
nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của 
pháp luật.



doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ một (01) tỷ đồng trơ lên 
t h ự c  góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn.

a) Tổ chức  kinh doanh đang hoạt động không thuộc các trường hợp nếu
đ i ể m  a  khoản này được tự in hoá đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa

cung ứng dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:

Đã được cấp mã số thuế;

-  doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ;

b ) Hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc 
cung cấp hoá đơn khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

đơn vị kế toán theo quỵ định của Luật Kế toán và có phần mềm 
hàng m à dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn, 

của hàng hóa. địch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu 
kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã
chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm phải
luật số thuế dưới năm mươi (50) triệu đồng trong vòng ba tră n  sáu mươi lăm 
365 ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in lần đầu trở

về trước

Điều  2, Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày kỷ

• Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân 
phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.
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N ơ i  n h ậ n

Trung ương và các Ban của Đảng;
và Phó Thủ tướng Chính phủ; 
chủ tịch nước, Quốc hội; 

các bộ và các ủy ban của Quốc hội;
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
n h â n  dân tối cao;

tòa án nhân dân tối cao; 

T ổ  quốc Việt Nam;
l ã n h  đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng 
trung ương của các Đoàn thể ;

1 sở TC, Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, TP trực

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấ n

văn bản (Bộ Tư pháp);
.


