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THÔNG BÁO 

Hướng dẫn chuyển đổi áp dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN, Biên lai thu 

phí, lệ phí, tem rượu, tem thuốc lá sang hình thức điện tử theo quy định tại 

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC 

 

Cục Thuế tỉnh Bình Phước thông báo một số nội dung đến các doanh nghiệp, 

tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng chứng từ khấu trừ 

thuế TNCN, biên lai thu phí, lệ phí, tem rượu, tem thuốc lá chuyển đổi sang áp 

dụng hình thức điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 

số 78/2021/TT-BTC như sau:  

1. Từ ngày 01/7/2022 tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân phải 

dừng việc sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy (tự in hoặc do cơ quan 

thuế cấp) phải chuyển sang sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử: 

Tại khoản 5 Điều 12 “Xử lý chuyển tiếp” của Thông tư 78/2021/TT-BTC 

ngày 17/9/2021 của Bộ tài chính, quy định: 

“5. Việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tiếp tục thực hiện 

theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in 

trên máy tính (và văn bản sửa đổi, bổ sung) và Quyết định số 102/2008/QĐ-

BTC ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng từ 

thu thuế thu nhập cá nhân đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trường hợp các tổ 

chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông 

tin được áp dụng hình thức chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo 

quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 và 

thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 

18/3/2010 của Bộ Tài chính.” 

Do đó, từ ngày 01/7/2022 tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân phải 

dừng ngay việc sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy và phải chuyển sang 

sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử. Trong thời gian chưa kịp triển khai 

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì có thể sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế 

TNCN theo hình thức tự phát hành có đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định tại 

khoản 1 Điều 32 và không phải thông báo, đăng ký với cơ quan thuế theo Điều 33 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-37-2010-tt-btc-huong-dan-phat-hanh-su-dung-quan-ly-chung-tu-khau-tru-thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-in-tren-may-tinh-102799.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-102-2008-qd-btc-mau-chung-tu-thu-thue-thu-nhap-ca-nhan-81673.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-102-2008-qd-btc-mau-chung-tu-thu-thue-thu-nhap-ca-nhan-81673.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/nghi-dinh-123-2020-nd-cp-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-37-2010-tt-btc-huong-dan-phat-hanh-su-dung-quan-ly-chung-tu-khau-tru-thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-in-tren-may-tinh-102799.aspx
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Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Từ ngày 01/7/2022, cơ quan thuế không tiếp tục 

cấp Chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in, đối với trường hợp đang 

còn tồn Chứng từ khấu trừ thuế TNCN nhận của cơ quan thuế thì được tiếp tục sử 

dụng cho đến khi có thông báo mới của Tổng cục Thuế. 

2. Xử lý đối với các Chứng từ khấu trừ thuế TNCN và biên lai giấy còn 

tồn tại đơn vị chưa sử dụng:  

Đối với các số biên lai thuế lẻ còn tồn chưa sử dụng trong quyển biên lai đã 

sử dụng; doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân gạch chéo lưu giữ tại quyển biên lai 

và kê vào phần sử dụng tại cột xóa bỏ trong bảng kê thanh toán biên lai (mẫu 

CTT25/AC) và báo cáo trong quý 2/2022, mẫu báo cáo CTT25/AC nộp trực tiếp 

tại cơ quan thuế quản lý hoặc qua đường bưu điện. 

Đối với biên lai thuế nguyên quyển chưa sử dụng nhận tại cơ quan thuế 

doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân làm thủ tục trả về cơ quan thuế quản lý, để thu 

hồi nhập kho cơ quan thuế. 

3. Về định dạng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử: 

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về 

định dạng chứng từ điện tử, quy định: 

“2. Định dạng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: 

Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi sử dụng chứng từ theo quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định này theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ 

thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo 

quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định này. 

3. Chứng từ điện tử, biên lai điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác 

các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử 

dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.” 

4. Đối với Biên lai thu phí, lệ phí: 

Tại khoản 4 Điều 12 “Xử lý chuyển tiếp” của Thông tư 78/2021/TT-BTC 

ngày 17/9/2021 của Bộ tài chính, quy định: 

“4. Biên lai thu phí, lệ phí theo Mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 

303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát 

hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách 

nhà nước và biên lai thu thuế được in theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 

13/4/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử 

dụng ấn chỉ thuế được tiếp tục sử dụng. Trường hợp sử dụng hết biên lai thuế, biên 

lai thu phí, lệ phí theo Mẫu hướng dẫn tại các văn bản nêu trên thì sử dụng Mẫu 

theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ 
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quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước. Trường hợp cơ 

quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng biên lai điện tử theo định dạng của cơ 

quan thuế thì tổ chức thực hiện chuyển đổi để áp dụng và thực hiện đăng ký sử 

dụng, thông báo phát hành, báo cáo tình hình sử dụng theo hướng dẫn tại Điều 

34, Điều 36, Điều 38 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.” 

5. Đối với tem rượu, tem thuốc lá điện tử.  

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân có sản xuất rượu, thuốc lá kể 

từ ngày 01/7/2022 thực hiện đăng ký sử dụng tem rượu điện tử, tem thuốc lá điện 

tử theo Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính. 

Đối với các đơn vị còn tồn tem rượu, tem thuốc lá in theo Thông tư 

60/2014/TT-BTC ngày 27/12/2014 của Bộ Tài chính thì tiến hành tiêu hủy, thông 

báo kết quả thực hiện tiêu hủy theo quy định tại Thông tư này. 

Trên đây là một số nội dung Cục Thuế yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, 

hộ, cá nhân sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN, biên lai thu phí, lệ phí, tem 

rượu điện tử, tem thuốc lá điện tử nghiêm túc triển khai thực hiện. Người nộp thuế 

truy cập vào website Cục Thuế tại địa chỉ http://binhphuoc.gdt.gov.vn , mục Tin 

tức/Thông báo, mục Hệ thống văn bản Cục Thuế hoặc chuyên mục HÓA ĐƠN 

ĐIỆN TỬ để biết thêm chi tiết. 

Khi sử dụng chứng từ điện tử đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân 

liên hệ với các tổ chức cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử, chủ động thống nhất 

định dạng, đối chiếu nội dung bắt buộc đúng theo các quy định được trích dẫn trên 

đây trước khi đưa vào sử dụng, nhằm tránh sai sót theo quy định của pháp luật. 

Để được hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc trong áp dụng hóa đơn, biên lai, 

chứng từ điện tử, người nộp thuế vui lòng liên hệ với cơ quan Thuế chúng tôi theo 

các số điện thoại sau:  

ĐỊA BÀN QUẢN LÝ 
ĐIỆN THOẠI 

(0271) 

ĐỊA BÀN QUẢN 

LÝ 

ĐIỆN THOẠI 

(0271) 

Phòng Tuyền truyền hỗ 

trợ - Cục Thuế 
3.879.193 Huyện Hớn Quản 3.636.300 

Thành phố Đồng Xoài 3.887.846 Thị xã Bình Long 3.682.810 

Huyện Đồng Phú 3.833.200 Huyện Chơn Thành 3.668.787 

Thị xã Phước Long 3.780.033 Huyện Lộc Ninh 3.566.888 

Huyện Bù Gia Mập 3.727.556 Huyện Bù Đốp 3.563.811 

Huyện Phú Riềng 3.777.787 Huyện Bù Đăng 3.975.282 

http://binhphuoc.gdt.gov.vn/
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Cục Thuế tỉnh Bình Phước luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý doanh nghiệp, 

tổ chức, hộ, cá nhân trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn, biên lai, chứng từ 

điện tử và xin thông báo đến người nộp thuế được biết để thực hiện./.   

(Gửi kèm Công văn số 2455/TCT-DNNCN ngày 12/07/2022 của Tổng Cục 

Thuế về việc triển khai, vận hành hoá đơn, chứng từ điện tử)  

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:  

- Người nộp thuế (các phòng TTKT và Chi cục 

Thuế gửi qua email NNT đã đăng ký với CQT); 

- TCT, UBND tỉnh (báo cáo); 

- Chi nhánh VCCI tỉnh Bình Phước (p/h); 

- Các hiệp hội DN trên địa bàn tỉnh (p/h); 

- Sở TTTT, BTG tỉnh uỷ, Đài PTTH & Báo Bình 

Phước, Đài TTTH các huyện, thị xã, thành phố 

phối hợp đưa tin tuyên truyền); 

- Các phòng, Chi cục Thuế (để thực hiện); 

- Đăng website Cục Thuế; 

- Lưu: VT, TTHT. 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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