
 

Quy định mới về hóa đơn điện tử khi bán 
hàng hóa, cung cấp dịch vụ  

 
Hà Tuấn Việt 

Trợ lý pháp lý 

Ngày 14/11/2019 vừa qua, Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn 
thực hiện một số điều Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 
năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, 
cung cấp dịch vụ (“Thông tư 68”) đã chính thức có hiệu lực thi hành. 
Thông tư 68 đã hướng dẫn và làm rõ các quy định mang tính trọng yếu 
của Nghị định 119/2018/NĐ-CP, trong đó có một số nội dung đáng chú 
ý như sau: 

1. Quy định về thời điểm phải đăng ký áp dụng 
hóa đơn điện tử 
Căn cứ theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư 68 thì kể từ ngày 01/11/2020, 
các doanh nghiệp tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh 
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phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại 
Thông tư 68. Như vậy, từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp có nghĩa 
vụ đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy (hóa đơn tự 
in, đặt in hoặc đặt mua của cơ quan thuế). 

 

2. Nội dung và thời điểm lập hóa đơn điện tử 

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông 
tư 68 thì nội dung của hóa đơn điện tử 
đã được sửa đổi về ký hiệu mẫu số hóa 
đơn và ký hiệu hóa đơn, đồng thời quy 
định rõ ràng về các trường hợp và lĩnh 
vực cụ thể mà trong đó hóa đơn điện tử 
không nhất thiết phải có chữ ký số, chữ 
ký điện tử của người bán và người 
mua. 

Ngoài ra, Thông tư 68 cũng đã hướng 
dẫn và xác định cụ thể về thời điểm lập 
hóa đơn điện tử đối với các hoạt động 
và lĩnh vực khác nhau như bán hàng 
hóa, cung cấp dịch vụ, hoạt động cung 
cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông, 

dịch vụ truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin, xây dựng, lắp đặt, 
kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để 
bán… phù hợp với quy định tại Điều 7, Nghị định 119/2018/NĐ-CP. 

3. Điều kiện của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa 
đơn điện tử 

Để trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, Điều 23 Thông 
tư 68 quy định các tổ chức phải đáp ứng các điều kiện cụ thể về chủ thể, 
tài chính, nhân sự và kỹ thuật theo đúng quy định, đây là nội dung mà 
trước đó Nghị định 119/2018/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể, bao gồm: 

 

a) Về chủ thể: Có kinh nghiệm trong việc xây dựng giải pháp công 
nghệ thông tin và giải pháp trao đổi 
dữ liệu điện tử giữa các tổ chức, cụ thể: 

- Có tối thiểu 05 năm hoạt động trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin. 

- Đã triển khai hệ thống, ứng dụng 
công nghệ thông tin cho tối thiểu 10 tổ 
chức. 

- Đã triển khai hệ thống trao đổi dữ 
liệu điện tử giữa các chi nhánh của doanh nghiệp hoặc giữa các tổ chức 
với nhau. 

 

b) Về tài chính: Có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt 
động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị trên 5 tỷ đồng để giải 
quyết các rủi ro và bồi thường thiệt hại có thể xảy ra trong quá 
trình cung cấp dịch vụ. 

 

c) Về nhân sự: 

Cụ thể, Khoản 1 Điều 15 Nghị 
Định 91 quy định đối với hành vi 
làm biến dạng địa hình hoặc làm 
suy giảm chất lượng đất thì tùy 
theo diện tích đất bị hủy hoại, 
mức xử phạt sẽ dao động từ 
2.000.000 đến 150.000.000 
đồng.  



 
- Có tối thiểu 20 nhân viên kỹ thuật trình độ đại học chuyên 
ngành về công nghệ thông tin, trong đó có nhân viên có kinh 
nghiệm thực tiễn về quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu. 

- Có nhân viên kỹ thuật thường xuyên theo dõi, kiểm tra 24h 
trong ngày và 7 ngày trong tuần để duy trì hoạt động ổn định 
của hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử và hỗ trợ người sử dụng 
dịch vụ hóa đơn điện tử. 

 

d) Về kỹ thuật: 

- Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật, quy trình sao lưu dữ liệu tại 
trung tâm dữ liệu chính theo quy định tại mục d, khoản 1 Điều 
32 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. 

- Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật dự phòng đặt tại trung tâm dự 
phòng cách xa trung tâm dữ liệu chính tối thiểu 20km sẵn sàng 
hoạt động khi hệ thống chính gặp sự cố. 

- Kết nối trao đổi dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế phải 
đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo quy định tại Điều 23 Thông tư 
68. 

 

4. Quy định về xử lý chuyển tiếp 

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các đơn vị vẫn có thể áp 
dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị 
định số 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành trong 
trường hợp cơ quan thuế chưa có thông báo chuyển sang áp dụng hóa 
đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. 

Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 68, 
trong trường hợp phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán phải 
lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, tiếp đó thực hiện thông báo với cơ 
quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
119/2018/NĐ-CP và lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã 
lập có sai sót. 
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Tuyên bố trách nhiệm  
Bản tin này cùng với các nội dung trong bản tin chỉ nhằm mục đích cung 
cấp thông tin chung. Chúng tôi không cam kê ́t hoặc bảo đảm vê ̀ tính chính 
xác, tính thời sự hoặc sư ̣ hoàn chỉnh của các thông tin được cung cấp trong 
bản tin này. Không có thông tin na ̀o trên bản tin này thê ̉ hiện quan điểm 
hay ý kiến chính thức của chu ́ng tôi va ̀ không pha ̉i la ̀ tư vấn pháp luâ ̣t cu ̉a 
chúng tôi. Ba ̣n không nên sử dụng như ̃ng tài liê ̣u đo ́ để thay thế cho việc 
tham khảo ý kiến tư vấn pháp luâ ̣t cu ̉a chúng tôi hoă ̣c cu ̉a luật sư của bạn. 
Việc bạn sử dụng ca ́c thông tin hay ta ̀i liê ̣u trong bản tin này không hi ̀nh 
tha ̀nh mối quan hệ “luật sư – khách hàng” giữa bạn và chu ́ng tôi trư ̀ khi va ̀ 
cho đến khi một thoả thuận được ky ́ giữa bạn và chúng tôi đê ̉ tư vâ ́n mô ̣t 
vâ ́n đê ̀ cụ thê ̉ cu ̉a ba ̣n. 

Tại bất kỳ thời điểm nào chu ́ng tôi giư ̃ quyền sửa đổi, ta ̣m ngư ̀ng hoặc 
ngư ̀ng vĩnh viễn hoa ̣t đô ̣ng cu ̉a bản tin này hoặc bất kỳ phần nào của bản 
tin mà không có thông báo trươ ́c. Chúng tôi không chịu bâ ́t kỳ trách nhiệm 
nào đô ́i với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về ca ́c sửa đổi, tạm ngư ̀ng hoă ̣c 
ngừng vi ̃nh viê ̃n hoạt động của bản tin này hoặc bất kỳ nội dung nào của 
bản tin này. 

Nếu bạn co ́ bâ ́t kỳ vâ ́n đê ̀ na ̀o câ ̀n tư vâ ́n, bạn nên liên hê ̣ với chu ́ng tôi 
hoă ̣c yêu câ ̀u luâ ̣t sư cu ̉a ba ̣n tư vấn vê ̀ vâ ́n đề đó cho bạn. Người tiếp cận 
được bản tin này tư ̣ chi ̣u tra ́ch nhiê ̣m vê ̀ việc sử dụng thông tin, hiểu và 
đồng ý rằng chúng tôi va ̀ bizconsult Law Firm không chịu bất kỳ trách 
nhiệm na ̀o đối với ca ́c khiếu nại, tổn thất phát sinh từ việc sử dụng thông 
tin của bản tin na ̀y. 

Tất ca ̉ ca ́c quyê ̀n, bao gô ̀m nhưng không ha ̣n chê ́, quyê ̀n ta ́c gia ̉, quyê ̀n liên 
quan và quyê ̀n sở hư ̃u công nghiê ̣p đối với ca ́c ta ̀i liệu, thông tin va ̀ thiê ́t kê ́ 
của bản tin na ̀y cu ̃ng như thiê ́t kê ́ của các tài liê ̣u của bản tin na ̀y, thuộc 
chúng tôi va ̀ bizconsult Law Firm, đươ ̣c bảo hô ̣ theo Luâ ̣t Sở hữu Trí tuệ 
Việt nam và ca ́c hiệp định, hiệp ước quốc tế liên quan ma ̀ Chính phu ̉ Viê ̣t 
nam đa ̃ ky ́ kê ́t. 
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Facebook: https://www.facebook.com/bizconsult.lawfirm/?ref=py_c 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bizconsult-vietnam 


