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Số: 3920/TCT-DNL

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

V/v: thực hiện hóa đơn điện tử

Kính gửi: - Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh TP Hà Nội;
- Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số MUFG-20200907 ngày 07/09/2020 của Ngân
hàng MTJFG Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh thành phố Hà Nội (Ngân
hàng MUFG) kiến nghị về thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT). Về nội dung này, Tổng
cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính
phủ quy định về xử lý chuyển tiếp như sau:
“2. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, để chuẩn bị điều
kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và
chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trong khi cơ
quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh
doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và
theo hướng dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân
kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5
năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn
thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.”
Căn cứ quy định trên:
- Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo
doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông
tư số 68/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp thực hiện áp dụng hóa đơn theo Nghị định số
51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số
32/2011/TT-BTC.
- Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số
119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Hiện nay, để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Bộ Tài chính dự
thảo trình Chính phủ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện
tử. Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý
thuế số 38/QH14/2019 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ
điện tử.
Tổng cục Thuế có ý kiến Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và
chi nhánh thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.
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