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Ngày 17 tháng 09 năm 2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 78 hướng dẫn thực hiện một số quy định về hóa đơn, chứng từ 
trong Luật quản lý thuế 2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Một số nội dung đáng lưu ý gồm:

Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử (“HĐĐT”)

Theo đó, người bán có thể được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba lập HĐĐT cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ. HĐĐT ủy 
nhiệm phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm. Việc ủy nhiệm phải được lập bằng 
văn bản hợp đồng (hoặc thỏa thuận) giữa hai bên.

Thông tư quy định cụ thể về ký hiệu mẫu số HĐĐT, ký hiệu HĐĐT.
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Người nộp thuế (“NNT”) có rủi ro cao về thuế bắt buộc sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khi được cơ quan thuế thông 
báo.

Trong thời gian mười (10) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế phát hành thông báo, NNT phải thay đổi thông tin sử dụng 
hóa đơn điện tử (chuyển từ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã sang hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).
 
Sau 12 tháng kể từ thời điểm chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, nếu NNT có nhu cầu sử dụng 
hóa đơn điện tử không có mã thì NNT thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 
123/2020/NĐ-CP, cơ quan thuế căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Quản lý thuế và quy định tại Thông tư số 31/2021/
TT-BTC để xem xét, quyết định.

Quy định riêng thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng.

Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng, ngày lập hóa đơn được thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng 
kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung 
cấp dịch vụ;

Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát dữ liệu giữa 
ngân hàng và các bên thứ ba có liên quan thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các 
bên nhưng chậm nhất không quá ngày 10 của tháng sau tháng phát sinh.

Quy định xử lý HĐĐT, bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi cơ quan thuế có sai sót.

Đối với với HĐĐT:

 - Trường hợp HĐĐT đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc HĐĐT có sai sót cần xử lý theo hình thức điều 
chỉnh hoặc thay thế thì người bán được lựa chọn để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn hoặc nhiều HĐĐT có 
sai sót đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng 
phát sinh HĐĐT điều chỉnh;

 - Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ sau đó có phát sinh việc hủy hoặc 
chấm dứt việc cung cấp dịch vụ thì người bán thực hiện hủy HĐĐT đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy 
hóa đơn;
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 - Trường hợp HĐĐT đã lập có sai sót và người bản đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện 
hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót 
lần đầu;

 - Trường hợp theo quy định HĐĐT được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót thì 
người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.

Đối với nội dung về giá trị trên HĐĐT có sai sót: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với 
thực tế điều chỉnh.

Đối với bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT:

 - Sau thời hạn chuyển bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế, trường hợp thiếu dữ liệu HĐĐT tại bảng tổng hợp 
dữ liệu HĐĐT đã gửi cơ quan thuế thì người bán gửi bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT bổ sung;

 - Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi cơ quan thuế có sai sót thì người bán gửi thông tin điều chỉnh cho các 
thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp.

Thông tư 78 có hiệu lực thi hành: kể từ ngày 01/07/2022. Các quy định trước đây về hóa đơn, chứng từ, biên lai khấu trừ thuế 
hết hiệu lực tương ứng. 
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Liên hệ với chúng tôi:

Nếu quý vị muốn được tư vấn về những thay đổi này và các dịch vụ chúng tôi cung cấp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Văn phòng Hà Nội

Tầng 26 tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm 

Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tell: (+84)46 291 9447

Fax: (+84)46 291 9447

Nguyễn Văn Công | Chủ tịch HĐTV

congnguyen@bpg.com.vn

Lương Thị Nhị Hà | Giám Đốc 

luongnhiha@bpg.com.vn

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh

Tầng 4, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, đường Phạm 

Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Tell: (+84)83 926 2635

Fax: (+84)83 926 2635

Nguyễn Sỹ Trung | Giám đốc

nguyensytrung@bpg.com.vn
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BPG|Kế toán|Tư vấn thuế|Huấn luyện chuyên môn

Giới thiệu về BPG

“Mang lại hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc 
cung cấp dịch vụ kế toán quản trị, đào tạo kế toán quản trị và 
kiểm soát nội bộ phù hợp với yêu cầu quản trị đặc thù của doanh 
nghiệp, tuân thủ pháp luật địa phương và đạt chuẩn quốc tế.”

BPG được thành lập bởi các chuyên gia tư vấn có chứng chỉ 
chuyên nghiệp đã làm việc nhiều năm cho các công ty kiểm toán 
hàng đầu Việt Nam như: KPMG, EY và Tập đoàn T&T. Các thành 
viên của BPG  đã thực hiện rất nhiều dịch vụ liên quan đến kế toán 
và tư vấn thuế đòi hỏi yêu cầu cao cho các công ty, tập đoàn đa 
quốc gia.

BPG áp dụng hệ thống quản trị rủi ro và kỹ thuật chuyên nghiệp 
để đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi đạt được tiêu chuẩn 
quốc tế.

Điểm độc đáo của chúng tôi là cung cấp dịch vụ kế toán không 
chỉ tuân thủ pháp luật Việt Nam mà còn đáp ứng yêu cầu quản 
trị của ban lãnh đạo công ty.

Ấn phẩm này chỉ chứa những nội dung mang tính thông tin chung, 
không nhằm đưa ra những hướng dẫn và tư vấn cụ thể về kế toán, 
thuế và pháp lý hay những nội dung chuyên môn khác. Độc giả 
cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ 
vấn đề cụ thể nào.


