
BẢN TIN PHÁP LÝ 

Kính gửi Quý Khách hàng 

Công ty Luật TNHH Investpush (“INVESTPUSH LEGAL”) 

xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Khách hàng đã tin 

tưởng sử dụng dịch vụ tư vấn của chúng tôi. 

Nhằm cập nhật các quy định của pháp luật có liên quan đến 

hoạt động của Quý Khách hàng, đồng thời hướng đến hỗ trợ 

Quý Khách hàng một cách tốt nhất, INVESTPUSH LEGAL xin 

gửi đến Quý Khách hàng Bản tin pháp lý, điểm qua một số 

quy định trong các văn bản pháp lý quan trọng và mới nhất, 

liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của Quý Khách hàng. 

INVESTPUSH LEGAL hy vọng thông qua nội dung cập nhật 

từ Bản tin pháp lý này, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện vai trò 

người bạn đồng hành hỗ trợ Quý Khách hàng trong quá trình 

tiếp cận và vận dụng pháp luật một cách hiệu quả và tối ưu 

nhất. 

Trân trọng, 

INVESTPUSH LEGAL 

 

 
Thông tin trong Bản tin pháp lý này trên dựa trên các quy định pháp lý hiện hành 
và không thu phí. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào 
do sự thay đổi pháp luật cũng như sự áp dụng pháp luật của Quý Khách hàng. 

 
Nếu Quý Khách hàng có nhu cầu cần tư vấn pháp lý hoặc cần có thêm các thông tin 
chi tiết về các văn bản pháp lý, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: 

 
 

CÔNG TY LUẬT TNHH INVESTPUSH 
 

Trụ sở chính: 11 Bis, đường Phan Ngữ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (028) 6259 2468 
Email: contact@investpush.com 
Website: https://investpush.com | www.tongdailuat.vn 
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Nghị định 119/2018/NĐ-CP ban hành 
ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn 

điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp 
dịch vụ (“Nghị định 119/2018”) 

 

 

Nghị định này có nhiều quy định mới 
về hóa đơn điện tử sẽ có hiệu lực từ 
ngày 01/11/2018, sẽ tác động lớn 
đến nhiều lĩnh vực ngành hàng phải 
lập hóa đơn điện tử có mã số của cơ 
quan thuế hoặc hóa đơn điện tử 
không có mã của cơ quan thuế để giao 
cho người mua. 
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QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 
Nội dung hóa đơn điện 
tử (Điều 6) 

Tên, ký hiệu hóa đơn, ký 
hiệu mẫu số, số hóa đơn; 

Tên, địa chỉ, mã số thuế 
người bán, người mua (nếu 
có); 

 Tên, đơn vị tính, số lượng, 
đơn giá hàng hóa, dịch vụ… 

 Tổng số tiền thanh toán; 

 Chữ ký số, chữ ký điện tử 
người bán, người mua (nếu 
có); 

 Thời điểm lập hóa đơn; 

 Mã của cơ quan thuế đối 
với hóa đơn điện tử có mã của 
cơ quan thuế; 

 Phí, lệ phí thuộc ngân 
sách nhà nước; 

Bộ Tài chính là cơ quan hướng 
dẫn cụ thể các nội dung hóa 

đơn điện tử và các trường hợp 
hóa đơn điện tử không cần đầy 
đủ nội dung. 

Thời điểm lập hóa đơn điện 
tử 

Bán hàng hóa: Thời điểm 
chuyển giao quyền sở hữu 
hoặc quyền sử dụng hàng hóa 
cho người mua, không phân 
biệt đã thu được tiền hay chưa 
thu được tiền; 

Cung cấp dịch vụ: Thời 
điểm hoàn thành việc cung cấp 
dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa 
đơn cung cấp dịch vụ, không 
phân biệt đã thu được tiền hay 
chưa thu được tiền; 

Giao hàng nhiều lần, bàn 
giao từng hạng mục, công đoạn 
dịch vụ: Lập hóa đơn cho mỗi 
lần bàn giao. 

 

 

 

Các loại hóa đơn điện 
tử (HĐĐT) 
   Theo Điều 5 Nghị định số 
119/2018/NĐ-CP hóa đơn 
điện tử bao gồm: 

   Hóa đơn giá trị gia tăng: 
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, bao gồm cả hóa đơn được 
khởi tạo từ máy tính tiền có 

kết nối chuyển dữ liệu điện tử 
với cơ quan thuế; 

Hóa đơn bán hàng: 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, bao gồm cả hóa đơn 
được khởi tạo từ máy tính 
tiền có kết nối chuyển dữ liệu 
điện tử với cơ quan thuế; 

Các loại hóa đơn khác: 
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 có liên quan nhưng 
phải có các nội dung quy định 
tai Điều 6 Nghị định này; 

Các loại hóa đơn điện tử 
trên phải được định dạng 
chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính 

quy định.  
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Quy định cụ thể áp dụng 
hóa đơn điện tử khi bán 
hàng hóa, cung cấp dịch 
vụ (Điều 12) 
 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; 
 Doanh nghiệp kinh doanh các 
lĩnh vực: điện lực; xăng dầu, bưu 

chính viễn thông, vận tải…tổ 
chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện 
giao dịch với cơ quan thuế bằng 
phương tiện điện tử, có hệ thống 
phần mềm kế toán đáp ứng yêu 
cầu  sử dụng hóa đơn điện tử 
không có mã của cơ quan thuế; 
 Doanh nghiệp, tổ chức kinh 
tế, tổ chức khác thuộc trường 
hợp rủi ro cao về thuế  sử 
dụng hóa đơn điện tử có mã của 
cơ quan. 

 
Hộ gia đình, cá nhân phải sử 
dụng HĐĐT có mã của cơ quan 
thuế: 
    Sử dụng thường xuyên 10 

lao động trở lên và doanh thu 03 
tỷ (năm trước liền kề), trong 
lĩnh vực nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản, công nghiệp, 
xây dựng; 
Doanh thu năm trước liền 
kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên 

trong lĩnh vực thương mại, dịch 
vụ. 
Hộ, cá nhân kinh doanh trong 
lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, 
bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ 
hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ 
trực tiếp đến người tiêu dùng tại 
một số địa bàn có điều kiện 
thuận lợi thì triển khai thí điểm 
hóa đơn điện tử có mã của cơ 
quan thuế. 
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CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN TỚI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

05 trường hợp được 
sử dụng dịch vụ hóa 
đơn điện tử miễn phí 
(Điều 13) 
Tổng cục Thuế sẽ cung cấp 
dịch vụ hóa đơn điện tử có 
mã của cơ quan thuế 
không thu tiền đối với các 
doanh nghiệp thuộc các 
trường hợp: 
Doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân 
kinh doanh tại nơi có điều 
kiện kinh tế xã hội khó khăn 
hoặc đặc biệt khó khăn; 
  Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
khởi nghiệp sáng tạo và hộ, 
cá nhân kinh doanh chuyển 
đổi thành doanh nghiệp (trừ 
các doanh nghiệp nêu trên) 
trong thời gian 12 tháng kể 
từ khi thành lập doanh 
nghiệp; 

 Hộ, cá nhân kinh doanh 
(trừ hộ, cá nhân kinh doanh 
có doanh thu năm trước liền 
kề từ 03 tỷ đồng trở lên 
trong lĩnh vực nông nghiệp, 
lâm nghiệp,… hoặc từ 10 tỷ 
đồng trở lên trong lĩnh vực 
thương mại, dịch vụ); 
 Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khác theo đề nghị của 
UBND tỉnh/thành phố trực 
thuộc TW và quy định của 

Bộ Tài chính (trừ Doanh 
nghiệp tại khu kinh tế, khu 
công nghiệp, khu công nghệ 
cao); 
 Các trường hợp cần thiết 
khác do Bộ Tài chính quyết 
định. 
 
 

Tiếp tục sử dụng HĐĐT 
khi thông báo với cơ quan 
thuế: 
Tiếp tục kinh doanh, 
khôi phục mã số thuế, bãi 
bỏ quyết định cưỡng chế 
nợ thuế. 
Trường hợp tạm 
ngừng kinh doanh cần 
hóa đơn giao người mua 
để thực hiện hợp đồn ký 

trước ngày cơ quan thuế 
có thông báo tạm ngừng. 
 

 
 
 
Trách nhiệm khi sử 
dụng hóa đơn điện tử 
có mã của cơ quan 
thuế (Điều 18) 
Quản lý tên và mật khẩu 

của các tài khoản đã được 

cơ quan thuế cấp; 

Tạo lập hóa đơn gửi cơ 

quan thuế cấp mã và phải 

chịu tính hợp pháp, chính 

xác của hóa đơn; 

Gửi hóa đơn điện tử có 

mã của cơ quan thuế đến 

người mua; 

 Lưu trữ và bảo đảm 

tính toàn vẹn, bảo đảm an 

toàn, an ninh hệ thống dữ 

liệu điện tử; 

Chấp hành sự thanh tra, 

kiểm tra, đối chiếu của các 

cơ quan có thẩm quyền. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Đăng ký sử dụng hóa 
đơn điện tử có mã 
của cơ quan thuế 
 Truy cập vào Cổng 
thông tin điện tử của Tổng 
cục Thuế để đăng ký: 
Doanh nghiệp thuộc 
trường hợp sử dụng hóa 
đơn điện tử có mã của cơ 
quan thuế; 
Thời gian: 01 ngày kể 

từ ngày nhận được đăng 
ký, cơ quan thuế thông báo 
về việc chấp nhận hoặc 
không chấp nhận đăng ký; 
 
Ngừng sử dụng hóa 
đơn điện tử có mã 
của cơ quan thuế 
Cơ quan thuế ngừng cấp 
mã hóa đơn: 
Chấm dứt hiệu lực mã 
số thuế; 

 Thuộc trường hợp cơ 
quan thuế xác minh và 
thông báo không hoạt động 
tại địa chỉ đã đăng ký; 

Tạm ngừng kinh doanh;
Có thông báo của cơ 
quan thuế về việc ngừng sử 
dụng HĐĐT để thực hiện 
cưỡng chế nợ thuế; 
Trường hợp khác theo 
quy định của Bộ Tài chính. 
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QUY ĐỊNH LIÊN QUAN TỚI THỜI GIAN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước ngày 
01/11/2018 

Doanh nghiệp đã thực hiện 
thông báo phát hành HĐĐT 
hoặc đăng ký sử dụng 
HĐĐT của cơ quan thuế 
trước ngày 01/11/2018 thì 
vẫn được tiếp tục sử dụng. 
 

Từ ngày 01/11/2018 
– ngày 31/10/2020 
 Cơ sở kinh doanh 
chuyển đổi: Cơ quan thuế 
thông báo 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 thuế. 
 Cơ sở kinh doanh mới 
thành lập  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 và Nghị 
định 04/2014/NĐ-CP sửa 

đổi bổ sung Nghị định 
51/2010 về hóa đơn bán 
hàng hóa cung ứng dịch vụ . 
 

 Trường hợp doanh 
nghiệp phát hành hóa đơn 
đặt in, hóa đơn tự in hoặc 
đặt mua hóa đơn của cơ 
quan thuế trước ngày 
01/11/2018 thì được tiếp 
tục sử dụng đến ngày 
31/10/2020 và thực hiện 
các thủ tục về hóa đơn 
theo 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. 
 

***** 
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