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THÔNG TƯ
Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử 

bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005, Nghị định số 
27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, 
Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt 
động ngân hàng;

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về hoá đơn bản 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 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, sử dụng và quản lý hoá 
đơn điện tử khi bán hàng hỏa, cung ứng dịch vụ như sau:

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tu này hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hoá 
đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp đụng đối với:



Cá nhân lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi mua  hàng hóa dịch vụ
vụ.

Trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử là tổ  c h ứ c  
trợ việc khởi tạo, truyền, nhận, lưu trữ, phục hôi thông đ i ệ p  ;

- điện tử giữa người bán hàng và người mua hàng.

qu ản  lý  th u ế  các cấp  và  các  tổ  chức , cá  nhân  có liên quan đến:: 
hành và sử đụng hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử

 điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tư về Dan ha V 
dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản N b;Vu: 

'•'điện tử.  Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định ::
 này.

; điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính ciUi ; 
ãp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên nr ■

V ' theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

điện tử gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn gia in 
;b á n hàng; hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu t i ề n   

thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vào ; 
chứng từ thu phí địch vụ ngân hàng..., hình thức và nội dung được 
t ế  quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

đ i ệ n  tử đảm bảo nguyên tắc: xác định được số hóa đơn từ  
thủ tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được l à

> l ầ n duy nhất.

đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu 
kiện điện tử không phải là hóa đơn điện tử.

.ìơv. điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện

đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứ a  t r o n g  
khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử

đanh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi 
thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đ ổ i ư u  
hóa đơn điện tử.

 chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập. sử dụng đ ư ợ c
 khi cần thiết.



Điều 4. Nguyên tắc sử dụng, điều kiện của tổ chức khởi tạo hoá đơn 
điện tử

1. Nguyên tắc sử dụng hoá đơn điện tử

Trường hợp người bán lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hỏa, 
cung cấp dịch vụ, người bán có trách nhiệm thông báo cho người mua về định 
dạng hóa đơn điện tử, cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa người bán và 
người mua (nêu rõ cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử là truyền trực tiếp từ 
hệ thống của người bán sang hệ thống của người mua; hoặc người bán thông qua 
hệ thống trung gian của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để lập hóa 
đơn và truyền cho người mua).

Người bán, người mua, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn 
điện tử (trường hợp thông qua tổ chức trung gian) và các đơn vị có liên quan 
phải có thoả thuận về yêu cấu kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, 
bảo mật có liên quan đến hoá đơn điện tử đó.

2. Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn

Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa 
đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:

a) Là tổ chức kình tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử 
trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch 
điện tử trong hoạt động ngân hàng.

b) Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị 
truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu 
trữ hoá đơn điện tử;

c) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu 
để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định;

d) Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

đ) Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm 
bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bản hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động 
chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

e) Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dừ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp
ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

- Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là  tương
thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;

3



- Ịuy trình  sao lưu và phục hôi dữ liệu khi hệ thông gặp sự cò: đan; K
ỉiẹii của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực r r •
••í:

i ĩ i r ỉ ĩ  >. Điều kiện của tổ chửc trung gian cung cấp giải pháp hoa đím
lĩ 1 ẹ 11 ỉ  ị*

, rurc trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử phải đáp irrig , u
'• . . r . >1;

ioaĩih nghiệp hoạt động tại v iệ t Nam có Giấy chứng nhặn đăng h \ 
K r - ’ hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư của doann
}\ìí\vcv \ư tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc là nu;-

Lí ỉ L ’ ■ u n g c ấp địch vụ giao địch điện tử trong ho ạt động n gân h án g

. hương trình phần mềm về khởi tạo, lập và truyền nhận hoa ũơr 
btto hóa đơn điện tử được lập đáp ứng các nội dung theo quy iU\\ị

n  n ỏ n g t ư n à y .

>3 íricn khai hệ thống cung cấp giải pháp công nghệ thông tín đê pí. •
' J dử liệu điện tử giữa các doanh nghiệp hoặc giữa các tổ chức vơ

> ' hệ thống thiết bị, kỹ thuật đảm bảo cung cấp giải pháp hóa đơn die»!
; ! , Y êu cầu kinh doanh và quy định pháp luật về phát hành hỏa đơn,

• ‘ Kha năng phát hiện, cảnh báo và ngân chặn các truy nhập bar iurr 
n; : > -K linh thức tấn công trên môi trường mạng để đảm bảo tính bao mại

i' i.sa dữ liệu trao đổi giữa các bên tham gia.

các quy trình và thực hiện sao lưu dữ liệu, sao lưu trực tuyến dữ liệu 
r, :n dữ ! ịệu; có biện pháp dự phòng khắc phục sự cố liên quan đến \ ì Ct..
K ớử ỉrệu .

; iỊiai pháp lưu trữ kết quả các lần truyền nhận giữa các bên tham c 
h hru trữ hóa đơn điện tử với yêu cầu thông điệp dừ liệu điện tư pha,: 

đ i ' . ;ứ í rên hộ thống.

t > ¡r. kỳ 6 tháng một lần, tố chức trung gian cung cấp giài pháp ho,;! nt 
; C! 'Mi Cỏ văn bản báo cáo cơ quan thuế (theo Mau số 3 Phụ Ịục ban naíih
:vi*iì - ! r ỉhòng tư này) các nội dung sau: danh sách các doanh nghiệp co 
. : í' : ' : ,*■ pháp hóa đơn điện tử của tổ chức (bao gồm cả người bán hàng. r.iKnr

• ugK sô lượng hóa đơn đã sử dụng (gôm: loại hóa đơn, ký hiệu hoa -i"‘
! ’ầ i .  số thứ tự).

Olf u 6 Nội dung của hoá đơn điện tử

■ io,j đơn điện tử phải có các nội dung sau:



a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn;

Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy 
định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

d) Tên hàng hóa, dịch vụ; đon vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch 
vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

Đối với hóa đơn giá trị gia táng, ngoài đòng đơn giá là giá chưa có thuế 
giá trị gia tăng, phải có đòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia 
tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.

e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng 
năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người 
mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

g) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ 
nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt 
ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hon chữ tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa 
đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1 ,2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, 
triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt đấu chấm (.); nếu có ghi chữ số sau chữ 
số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị. Trường họp không 
có quy định cụ thể giữa người mua và người bán vê ngôn ngữ sử dụng trong 
việc lập hóa đơn điện tử để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ thỉ ngồn ngữ được sử 
dụng trên hóa đơn điện tử (hóa đơn xuất khẩu) là tiếng Anh.

Trường hợp sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, 
triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỵ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị 
để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải 
ghi rõ tại Thông báo phát hành hỏa đơn điện tử nội dung này.

Các nội dung quy định từ điểm b đến điểm d khoản 1 Điều này phải phản 
ánh đúng tính chất, đặc điểm của ngành nghề kinh doanh, xác định được nội 
dung hoạt động kỉnh tế phát sinh, số tiền thu được, xác định được người mua 
hàng (hoặc người nộp tiền, người thụ hưởng dịch vụ...), người bán hàng (hoặc 
người cung cấp dịch vụ. . tên hàng hóa dịch vụ - hoặc nội dung thu tiền.

2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt 
buộc được thực hiện theo hướng đẫn riêng của Bộ Tài chính.
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Chương II
KHỞI TẠO, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ  

Điều 7. Khởi tạo, phát hành hoá đơn  điện tử

N rơi tạo hóa đơn điện tử là hoạt động tạo định dạng cho hỏa dot;. : « 
ku đ; ) ìn ae thông tin của người bán, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, định da í ; 
ír;: ver: a 'hận vả lưu trữ hóa đơn trước khi bán hàng hoố, dịch vụ trên phươi!',’
lu n tiff1-: ư cua tổ chức kinh doanh hoặc của các tổ chức cung câp dịch Vu 
hoa À’- dien tử và được lưu trữ trên phương tiện điện tử của các bên theo ,iir, 
<i;n'r - u;> pháp luật.

Chức khởi tạo hóa đom điện tử trước khi khởi tạo hoá đơn điện tử Ị ị 
ỉ. ị ¡v;¡ dịnh áp dụng hoá đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực ‘K 
ÌV;!:L' vân ban ui ấy hoặc bằng vãn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin vi 10'.; 
t u quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này (theo Mau so I PỈV.Ì
ku h;sn hanh kèm theo Thông tư này).

I V 1;[ định áp đụng hoá đơn điện tử gồm các nội dung chủ yếu sau:

n hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần inẻi í lí ! í 1". 
ouiîl; ,:u :.) ;£ đê khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.

Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ il CÎ 
vUt. 1 ■ • ihuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc Kồììụ.

ụx,

Ho phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm • 
v::ã ! : !! iạt hoá đom điện tử, phần mềm ứng dụng;

Ọuy tnnh khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoa đơn điẹr
V bộ to chức.

’ rj.ch nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, ỉập.
-Ví.:'- bdyẻn và lưu trữ dữ liệu hoá đom điện tử trong nội bộ tổ chức hao 4ỏf)

a IT V nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đom điện tử sang :õ
dơi

phat hành hóa đom điện tử

khi sử dụng hóa đom điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện (í/ rr::,.
Ọão phát hành hóa đom điện tử gửi cơ quan thuê quan lý trực !Á-Ĩ

hí 'v ; ^ phát hành hóa đom điện tử (theo Mâu sô 2 Phụ lục ban hành kern H,’;
< ' nay) gồm các nội dung: tên đom vị phát hành hoá đơn điện tư <1

'hì. điện thoại, các loại hoá đơn phát hành (tên loại hoa đan, 1 ĩho.
K‘v niệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn : h‘>;

; hanh (từ số... đến số...)), ngày lập Thông báo phát hành: lèn d  u s



của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị (trường hợp gửi Thông báo 
phát hành tới cơ quan thuế bàng giấy); hoặc chữ ký điện tử của tô chức phát 
hành (trường hợp gửi đến cơ quan thuế bằng đường điện tử thông qua công 
thông tin điện tử của cơ quan thuế).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức khởi tạo hóa đơn 
điện tử phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyên đến, 
trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.

Trường họp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, to chức, 
khởi tạo hóa đơn điện tử thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại 
khoản này.

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và 
gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan 
thuế theo đường điện tử.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện tử 
mẫu) phải niêm yết tại trụ sở tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử hoặc đàng tải trên 
trang thông tin điện tử của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trong thời gian sử 
dụng hóa đơn điện tử.

3. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác 
nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông 
báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.

Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đối với mỗi lần bán hàng 
hóa, cung cấp dịch vụ, tổ chức kinh doanh chỉ sử dụng một (01) hình thức hóa 
đơn, cụ thể: nếu tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, 
cung cấp dịch vụ thì không dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán 
hàng hóa, cung cấp dịch vụ đó; nếu sử dụng hóa đơn điện tử thỉ không sử dụng 
hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; nếu sử dụng hóa đơn đật in thì không sử dụng hóa 
đơn điện tử, hóa đơn tự in.

Điều 8. Lập hóa đơn điện tử

1. Lập hóa đơn điện tử là việc thiết lập đầy đủ các thông tin quy định tai 
Điều 6 Thông tư này khi bán hàng hóa, dịch vụ trên định dạng hóa đơn đã được 
xác định. Các hình thức lập hóa đơn điện tử:

- Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) thực hiện 
lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm lập hóa đơn điện tử của người bán;

- Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) truy cập 
vào chương trình hệ thống lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp 
giải pháp hóa đơn điện tử để khởi tạo và lập hóa đơn điện tử.
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hoa đơn điện tử ỉà việc truyền dữ liệu của hóa đơn tư :iụư> •
! n v ụ đên người mua hàng hóa, dịch vụ.

thức gửi hóa đơn điện tử:

I.rực tiếp: Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hua i 
kìii:V: u irurc hiện lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm lập hoa đơn dí,;
! ban, ký điện tử trên hóa đơn và truyền trực tiếp đến hệ thòng u.;.:

e ; liieo cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử đã thỏa thuận u i::, ■
'  ̂ họp người mua hàng hóa, dịch vụ là đơn vị kế toán thì nguo 

r.\ d s •:! : rèĩi hóa đơn điện tử nhận được và truyền hóa đơn điện tư cỏ di:
- - ' ~ ;í hai bên cho người bán theo cách thức truyền nhận hỏa đơn đu1’

 ̂ huịin Q,iừa hai bên.

hóng qua tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện u

, nan hàng hóa, địch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn) tru> cạj
:hỉ.rí .. ’Tsn.b hệ thống lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cap ..

1V. V'. đơn điện tử đế khởi tạo, lập hóa đom điện tử bang chương trình lập -
,um !Ư của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tư ho
ụư' - 1' hang hóa, địch vụ đưa dữ liệu hóa đơn điện tử đã được tạo ur
on V họ của người bán vào hệ thống của tố chức trung gian cung cap

;<nap đ m điện tử để gửi cho người mua hóa đom điện tử đã có chữ kv ỉ - 
bán thông qua hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giai phuỊ.'. 

1;en tử. Trường hợp người mua ỉà đơn vị kế toán, khi nhận đượu r ; ;
■ r \u co chữ kỹ điện tử của người bán, người mua thực hiện ký điệr* 

í V- ...úm điện tử nhận được và gửi cho người bán hóa đơn điện tứ có đu • V 
: .ư cua người mua và người bán thông qua hệ thống của tô chưc í.ruIIị: 

ị a p  giải pháp hóa đơn điện tử.

ü 9 .  Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập

¡rơng hợp hóa đom điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng ỉ; '
' ,ì- íìỏa. cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gưi chu ỉ u;ú '

-r ; , ban và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thi chỉ :¡i
 ̂ sự đồng ý và xác.nhận của người bán và người mua. Việc hìí> ‘

V í .ì r co hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoa ■«i"
h - . 0!» tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu cua cơ quđí 

:ị--:ìm quyên.

Ị2 ƯƠỊ han thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định lại ThtW  ; 
. H ho người mua, trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chừ à-*. 

,ì,  ̂ hoa đơn số..., ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

ương hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao nan ị: 
dịcn vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đỏ phat



sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử 
của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh 
sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng 
hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn 
điện tử số..., ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và 
người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý 
thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Điều 10. Báo cáo sử dụng, ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Báo cáo sử đụng hóa đơn điện tử và việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử 
được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 
của Bộ Tài chính. Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử được gửi báo cáo sử dụng 
hóa đơn điện tử theo đường điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ 
quan thuế.

Điều 11. Lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử

1. Người bán, người mua hàng hoá, địch vụ sử đụng hóa đơn điện tử để 
ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính phải lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn 
quy định của Luật Kế toán. Trường hợp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ hệ 
thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thỉ tổ chức 
trung gian này cũng phải thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn nêu 
trên.

Người bán, người mua là đơn vị kế toán và tổ chức trung gian cung cấp 
giải pháp hóa đơn điện tử có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra 
các vật mang tin (ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng 
gắn ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc thực hiện sao lưu trực tuyến để bảo vệ dữ 
liệu của hóa đơn điện tử.

2. Hóa đơn điện tử đã lập được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu và 
phải thoả mãn các điều kiện sau:

a) Nội dung của hoá đơn điện tử có thể truy cập và sử đụng được để tham 
chiếu khi cần thiết;

b) Nội đung của hoá đơn điện tử được lưu trữ trong chính khuôn dạng mà 
nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác 
nội đung hoá đơn điện tử đó;

c) Hoá đơn điện tử được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho phép 
xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận hoá đơn điện tử.

3. Hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử đụng.
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: V lóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn điện tử không the in 
den thông tin chứa trong nó.

ưn điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của L ưặt Ké u>m 
: n quyết địxứi khác của cơ quan nhà nước có thẩm quvền thi đuc-.

tv Việc tiêu hủy hóa đơn điện tử không được làm ảnh hương đíM 
on của các hóa đon điện tử chưa tiêu hủy và phải bảo đảm su hoa ĩ 
’nướng của hệ thống thông tin. Thủ tục tiêu hủy hóa đơn điện tư đu\K 
như thủ tục hủy hóa đơn quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ < p
phu và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính,

I rng hợp người bán hoặc người mua làm mất hóa đơn điện tư thỉ neu 
í-.í-i quan còn lưu trữ hóa đơn dưới dạng thông điệp dữ liệu thì ngưoỉ 

Ị rời mua yêu cầu ỉigười bán, người mua hoặc bên liên quan giri Ui 
< tử.

• -g hợp người bán hoặc người mua làm mất hóa đơn điện tư vả knoru' 
ơi các bên có liên quan để được gửi lại hóa đơn thì người hán, nii.ỉií n

: hiên bảo cáo mất hóa đơn theo quy định tại Thông tư số i 53/2010 ĩ 's 
úi • rải chính.

' h ú u  ì 2, Chuyển từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy

jven tắc chuyến đối

oan hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hòa đơn -J.ỊA\ 
'Tiinh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hinh trong quá trình ìưu mỏny

• Í chuyên đổi một (01) lân. Hóa đơn điện tử chuyên đôi sang hóa ÚƠP 
u í.g minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định ! ỈCU

I 3 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp ỉuảt
-  üáí i của người bán.

mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn r.h:.v\ 
việc lưu trữ chứng từ kế tóan theo quy định của Luật Kê tỏan I !oj 

■.ư chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kê tò an pha 
! quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

; >Ì0U kiện

Ợơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đu các điêu  ̂u :

-nan anh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;

 ̂ Ky hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện lu ■>J :



c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang 
hóa đơn giấy.

3. Giá trị pháp lý của các hoá đơn điện tử chuyển đổi

Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về 
tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được 
chuyến đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện 
theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

4. Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi

Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn 
dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn 
chuyên đôi và hoá đơn điện tử gôc -  hóa đơn nguôn (ghi rõ “HÓA ĐƠN 
CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ ); họ và tên, chữ ký của người được 
thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

Điều 13. Kiểm tra việc khỏi tạo, lập, phát hành, quản lý, sử dụng hoá 
đơn điện tử

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, 
phát hiện và xử lý các vi phạm về hoá đơn điện tử trong hoạt động mua bán 
hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

2. Tổ chức sử dụng hoá đơn điện tử khỉ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 
chịu sự thanh tra, kiểm tra và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ dữ liệu của hóa 
đơn điện tử, các phương tiện lưu trữ hóa đơn điện tử cùng các tài liệu khác cho 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Việc thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử khi bán 
hàng hóa, cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Việc niêm phong, tạm giữ, tịch thu phương tiện điện tử để khởi tạo hoá 
đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 
tháng 2 năm 2007 của Chính phủ.

Chương III 
TÓ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện 
•  •  •  •

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/5/2011.

2. Ngoài các nội dung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này, các nội dung 
khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày



c ủ a  Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010
.

quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh 
kịp thời về Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời

KT. BỘ TRƯỞNG. 
THỨ TRƯỞNG

Đỗ 
h o à n g  a n h  tu ấ n

NƠI NHẬN
thủ tướng chính phủ và các Phó TTCP;

văn phòng tW và các ban của Đảng
văn phòng quốc hội

văn phòng 
chủ tịch nước ;
viện kiểm sát nhân dân tối cao;

tòa án nhân dân tối cao
: :cơ quan nhà nước;

:các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
V P  b a n  c hỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

các cơ quan trung ương đoàn thể
sở tài  chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước các
t r ực thuộc TW; 

website chính phủ công báo;
cục kiểm tra văn bảo (Bộ Tư pháp);

, Tổng công ty nhà nước;
:c á c  

cơ  quan  trự c  thuộc  bộ  tà i 
chính lưu  V T




