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Thuc hiên kin chi dao cüa Phó Chñ tjch Uy ban nhân dan Thành ph Ho ChI 
Minh, Ba Phan Thj Thing tti Cong van so 3886/UBND-KT ngày 22 tháng 11 nàm 
2021 cüa Van phông Uy ban nhân dan Thành phô ye vic phôi hçrp triên khai hóa 
dan din tir theo quy djnh ti Lut Quán 1 thu s 38/2019/QH14 và Ngh djnh so 
123/2020/ND-CP; 

Nhrn dy mtnh han nfta cong tác tuyên truyn v hóa dan din tir, Ciic Thu 
Thânh phô Ho ChI Minh dê nghj Si Thông tin và truyên thông phôi hçp vi Ciic 
Thuê trong vic djnh hithng các Ca quan báo chI Trung hang ti TP. Ho Chi Minh, 
các Ca quan báo chI TP. Ho ChI Minh, Trung tam Báo chI TP. Ho Chi Minh tiêp tiic 
thrc hin nhim vii tuyên truyên ye hóa dan din tir vó'i mt so ni dung ti ban dInh 
kern (DInh kern mt so bài viêt tuyên truyên ye 1çi Ich cña hóa dan din t1r) 

Trân tr9ng cam an sr phôi hcTp cüa Qu ca quan./. 

So: /CTTPHCM-TTHT 
Vê vic tuyên truyên nghia, lçii Ich 

cña vic ap dicing hóa &m din tr 

Nci nhân: 
- Nhir trén; 
- Lãnh dao Cuc Thuê TP.HCM (dê báo cáo); 
- Lru: VT, TTHT (ntnhan2, 5b). 

KT.CUC TRUNG 
PHOCUC TRIXaNG 



H thông hóa &rn din tü có d m& cao, xfr Ly thrc so lu'qng giao djch hfrn 

Theo các quy d1nh ti Nghj dlnh  123/2020/ND-CP (Nghj djnh 123) và Thông 
tu' 78/2021/TT-BTC (Thông tu' 78) thI các doanh nghip DN dä sfr diing hóa 
do'n din tw (HDDT) theo Thông tw 32/2011/TT-BTC së chuyên dOi dnh 
ding hOa don theo quy dnh chuân d!nh  dtng cüa co quail thuê dê chuyên 
dU' lieu hOa don cho ngtrôi mua và chuyên den co quan thuê qua don vj trung 
gian. 

Vic ap diing các quy djnh rnâi v HDDT së tao  thun 1i cho ngui np thuê 
trong vic tra ciru hóa don, dong thOi giñp co quan thuê thun lcii trong viC rà 
soát thông tin, khai np thuê dé Co the sm phát hin duçYC CaC tnrO'ng hcTp vi 
phamvêhóadon. 

D nâng cao tInh pháp 1 cüa vic sir diing, quân 1 hóa don, chrng t11, Lut Quán 
1 thuê so 38/2019/QH14 dä bô sung 1 Chuong quy djnh ye hóa don, chüng tr 
din tir vói nguyen täc khi ban hang hóa, cung cap djch vii, ngui ban phãi 1p 
HDDT (hóa don din tiir Co ma CUa CO quan thuê hotc HDDT không cO ma cUa 
CO quan thuê) de giao Cho nguO'i mua theo djnh dang chuân dii 1iu. ChInh phU 
dã ban hành Nghj djnh 123 quy dnh ye hóa don, chtrng tii theo Lust  Quãn 1 
thuê, Luât Thuê GTGT, Lut Kê toán, Lut Giao djCh Cong ngh. B Tài chInh 
Cung da CO Thông tu 78 huO'ng dn triên khai thirC hin. 

D thljC hin mi1c tiêu dn 1/7/2022 hu ht DN, h CáC nhân kinh doanh sii diing 
HDDT theo quy djnh tai  Thông tu 78, B Tài chinh to ChliC thirc hin theo 1 
trInh 2 giai doan. Theo do, trong giai doan triên khai giai doan 1 triên khai tai  dja 
bàn 6 tinh, thành phô (gOm Ha Ni, TP. Ho Chi Minh, 1-lâi PhOng, Quâng Ninh, 
BIrth Dinh, Phü mc). 

Theo d, B Tài chInh dt mic tiêu dn ht ngày 3 1/12/2021 hoàn thành ti thiu 
70% và phân dâu 100% so 1ucng doanh nghip to Chlic kinh te; den het ngày 
3 1/3/2021 hoàn thành tOi thiêu 70% và phân dâu 100% sO hxcing h kinh doanh, 
Ca nhân kinh doanh thuC truà'ng hçp st'r diing HDDT theo quy djnh cüa Nghj 
djnh 123. 

Trên CO S kt qua trin khai giai doan 1, B Tài ChInh tip t11C to Ch1rC triên khai 
giai doan 2 dam báo den 1/7/2022 100% doanh nghip, to ChliC, Ca nhân si'r diing 
sii diing HDDT theo quy djnh cüa Lut Quãn 1 thuê. 

D thirc hin giai doan 1, B Tài chInh da phi hçip vO'i 6 dja phuong trin khai 
day manh song tac tuyên truyên, phô biên ye triên khai HDDT, ra soat, phân loai 
tong the ngui np thuê, thông báo den tiing doanh nghip, to ChuC kinh te, h, 
Ca nhân kinh doanh ye kê hoaCh trien khai dê chuân bi diêu kin ye CO S ha tang 
và giãi pháp Cong ngh thông tin d th1rC hin vi lap, Chuyên dii 1iu HDDT 
den CO quan thue và gui hOa don Cho nguO'i mua; tO ChuC rà soát và thông báo den 
CáC to ChuC cung Cap djCh v11 HDDT tren dja bàn ye viC trien khai HDDT d CáC 
to Chuc Chuan bj CaC giãi pháp Va CO 5 ha tang COng ngh thông tin. 
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B Tài chInh cüng dã trin thai các giãi pháp cong ngh thông tin dáp lrng trin 
khai HDDT, theo do, h thông HDDT duc thiêt ké kiên tróc tong the h thông trên 
nên tang cong ngh 4.0. Kiên tri1c h thông theo huOng triên thai cho h thông dt 
1iu ion (Big Data), phü hcip vOi yêu câu ye xir 1 sO luçmg iOn giao djch ye hóa dan, 
các khôi chiirc nàng xO 1 nghip vi.i duç'c thiêt ke triên khai linh hoat, co d mO cao, 
theo mô hInh xay dimg phân mém mOi là vi.'ra xay dirng phát triên phân mém, vüa 
triên thai và vn hàrth ma thông ánh hixOng tOi hoat dng cüa üng diing. 

Các giái pháp trin thai HDDT phâi báo dam các yêu cu nhu: HDDT ducic bào 
v bang chU k so cüa nguii ban hang, khi bj tây xóa (thay dôi dU iiu) thI hOa 
dan së thông bão dam tInh toàn vn cüa chU k sO. Khi Co tInh trng giã mao  thI 
ca quan thuê dija vào h thông CNTT se phát hin ducc và xü 1 ngay theo quy 
dinh; cung cap thông tin hoá dan kjp thOi de ngui mua hang, ben thr 3, co quan 
quán 1 nhà ni.iOc có lien quan dê có the dôi chiêu, kiêm tra dam bão tInh hçp 1, 
hcip pháp cüa hoá dan. 

Toàn b d 1iu hóa dan din tO ducic tp trung tai  Tng ciic Thuê d cung cp 
cac djch vi cho nguOri ban, ngiRii mua hang có the tu tra cOu, dôi chiêu dU 1iu 
cOa hóa dan vOi dO iiu duç)'c quan 1 ti ca quan thuê. 

DO lieu HDDT duçc gOi dn ca quan thu bang duOng truyên két ni riêng, có 
các ca chê bão rnt trên thrOng truyên nên dam bão an toàn dO lieu hóa dan din 
tO. Can b thuê duçic phân quyên thai thác dO 1iu hóa dan din tO theo chOc 
näng, nhim viii duçc phân công; h thông CNTT có chOc nang quân 1, giám sat 
vic thai thác sO dimg dO Iiu hóa dan din tO cüa can b thuê. 

Co th nói trin thai HDDT là nhim v11 trçng tam B Tài chinh, Tang ciic Thu 
vic triên thai thành cong HDDT gop phân day manh  cong cuc chuyên dôi so 
quôc gia và thijc hin thang lcii các nhim vii phát triên kinh té xä hôi cüa nuOc 
ta trong thOi gian tOi./. 
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Trin khai Hóa do'n din tfl' - Tiên dé quan trçng thl!c hin thành cong 
chuyên dôi so ngành Tài chInh, huffng tél chuyên dôi so quOc gia 

Thijc hin Chin hrçc phát trin Chmnh phé din ti:r hung tâi ChInh phñ s& dy 
manh dua khoa hQc cong ngh vao khOi hành chInh cong và cac hoat dng san 
xuât kinh doanh, triên khai J-lóa dan din tü là phân quan trong trong chuyên dôi 
phinmg thirc quàn l thuê theo huâng hin dai,  minh  bach,  hiu qua cho cá ca 
quan thuê và ngui ntp thuê, là tiên dê dê ChInh phü Vit Nam trong dO có ngành 
Tài chInh nói chung và nganh Thuê nói riëng dat  duyc nhtrng mJtc tiêu quôc gia 
ye chuyên dôi so. 

Hóa dan là chirng tr dtc bit, d ghi nhn giao djch ban hang hóa, cung cp djch 
vii gifta ngiRi ban và ngui mua. Dông thi, hóa don cüng chInh là tài 1iu dê 
lam ca si cho vic hach  toán kê toán, xác djnh nghia v1t thuê cüa ngithi np 
thuê. Vic si'r diing hóa dan cüa nguii dan và doanh nghip có ãnh huàng 
den cOng tác quàn l thu, chi NSNN. Do vy, quãn l hOa dan dOng vai trO quan 
trçng trong cong tác quãn l thuê nOi riêng và quãn l nhà nuOc nOi chung. 

Tr ch chi có mt hInh thtrc duy nht là hóa dan giy dn h thng hóa dan din 
tir nhanh, gn, tiên hi và minh bach,  de kiêm soát là mt chng dixng dài và lien 
t11c chuyên dOi cUa ngành Thuê. 

NhIn Iai  cá rnit qua trmnh thirc hin cãi each và hin dai  hóa cOng tác quãn l thuê, 
tü khai thuê din tCr nAm 2009, den nãm 2014 them mt buOc quan tr9ng là np 
thuê din tir. Nàm 2017, ma rông triên khai djch vii hoàn thuê din tr và sau do 
là triên khai h thông 479 kênh h trçi tri,rc tuyên cho nguai np thuê trén pham 
vi toàn quOc. Day là nhüng câi cách quan trQng giüp giam so gia thijc hin the 
tiic cCa nguai np thuê và tang chi so np thué cCa Vit Nam giai doan 2015 - 
2019 them 64 bc, tao  nén sir bet phá cCa Vit Nam tir vj trI 173 len 109 trong 
bang xêp hang cCa ngân hang the giai. 

Ngành Thu dã cO mt qua trInh hen ti1c và luôn cO nhüng bixOc di ch.c chin, giãi 
quyêt trng bài toán phát sinh trong qua trInh phát triên cCng dat nuâc theo huâng 
hin dai  han, hiu qua hon. Trien khai ap diing hóa don din tr theo djnh dang 
chuân kêt nôi vai h thông dü 1iu ngành thuê là mt trong nhiing buac di nhu 
vy. 

Lut Quan l thu s 38/2019/QH14 dä dành hn mt chuang quy djnh v hóa 
don, chtrng tr din tfr. ?au moe quan tr9ng duc dua ra ci the tr ngày 01/07/2022 
Lut cCng quy djnh ye hóa dan, chCng tir din tC cO hiu lixc thi hành; khuyen 
khIch ca quan, to chi'rc, cá nhân ap dicing quy djnh ye hóa dan, chCng t& din tC 
cüa Lut nay truO'c ngày 0 1/7/2022. 

• H thng hOa dan din tCr theo Lut quãn l thu' s 38 có nhüng tInh nang ni 
tri giCp giái quyet duc phãn Ian các bài toán ye quàn l thue hiu qua, tao  thun 
lai cho các hoat dông kinh doanh san xuât. 
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Nu h thng hóa dan din tir tnthc day khong theo djnh dang chung, không kt 
nôi duçic thi nay hóa don din tü duçic tao  lap, truyên nhân, km tr theo chuân 
djnh dang dü 1iu chung, là can cü dé xay dirng co s dU 1iu hóa dan din tr cüa 
ngânh Thuê. Khong chi vy, hóa don duçic 1p gän vói thông tin so djnh danh cüa 
ngui np thuê, có tInh an toân bâo mt cao, có the tra cüu xác thirc và phông 
chng ducic nan  sir dicing hóa dan giã. Ngoài ra, các co quan quãn l nhà nuóc có 
lien quan duçic phép truy cp vào Cong thông tin din tü' cüa ngành Thuê de tra 
cru thông tin hóa don lien quan den các giao djch cüa ngui np thuê, dê thirc 
hiên cac thU tic hành chInh cong din tU nhu giâi quyêt ho so däng k nhà dat, 
h so däng k phuo'ng tin giao thong, hoc ph%Jc v11 cOng tác thanh tra, kiêm toán 
nhà nuó'c. 

Han th ntta, vn hành hóa dan din tir theo chun djnh dang chung se mang laj 
rt nhiêu lçii Ich cho qua trinh so hóa cUa doanh nghip trong hoat dng kinh 
doanh. M9i quy trinh thU tiic dang k sU dicing hóa don, 1p hóa don, chuyên du' 
lieu hóa dan den co quan thuê theo giao djch din tU cap d 4, minh bach,  tin 
lçi và tiêt kiêm th?i gian, chi phi cho ngixO'i np thuê. Trong mt doanh nghip, 
tir iTxng diing hóa dan din tcr, cO the lien thông vâi các Ung diing khác nhu quãn 
l kho hang, quãn l chui cung Ung, kê toán doanh nghip, khai thuê din tU. 

Di vOi xã hi, hóa don din tir gop phn thUc d.y thuang mai  din tU và giao 
djch thanh toán khOng dUng tiên mt phát triên; các doanh nghip cOng ngh 
thông tin phat triên cac dich vu cung cap giai phap hoa don diên tu va dich vu kêt 
nôi truyên nhn dtt lieu, gop phân day nhanh tiên trinh chuyên dôi so quôc gia. 

D dam bão tin d trin khai quy djnh md v hóa don din tU, Ban Can sij B 
Tài chinh da ra nghj quyêt ye 1 trInh áp diving hóa don din tU' theo 2 giai doan. 
Giai doan 1 tr tháng 11/2021 vâi 6 tinh, TP l Ha Ni, TP 11CM, Hài Phông, 
Quãng Ninh, BInh Djnh và PhU Th9. Sáu da phuang nay có so hrcing ngithi np 
thuê chiêm 60% so toàn quOc và tOng so hOa don phát hành trong mt nàm chiêm 
khoàng 70% 50 toàn quOc, vic triên khai hóa don din tU thành cOng 6 tinh/ 
thành phô nay là tiên dê quan tr9ng cho vic triên khai giai doan 2 tr tháng 4 nam 
2022 vâi 57 dja phuong cOn lai,  dam bão tir tháng 7 näm 2022 hóa don din tU 
theo Lut quãn l thuê sO 38 dixçc bao phU trên toàn quOc. 

TOng cic Thud xác djnh toàn ngành phâi vào cuc vi tinh than quy& tam và 
trách nhim cao nhat, xem day là nhim vii chinh tr quan trçng cUa tUng co quan 
thuê. Tong cic Thue tp trung gan 100 chuyên gia cong ngh thông tin cUa ngành 
cung voi dOi tac phat trien phân mêm gap rut triên khai viec phan tich, thiet ké, 
xay dung cac phan h ung dung hoa don dien tu phuc vu nguoi nOp thuê va cOng 
tác quãn l. cUa co quan thue. Den nay, Tong ciic Thue dã hoàn thành h thOng 
Ung dicing, dä tO chUc tp huan cho cOng chUc thuê và ngithi np thuê thuc-dja 
bàn 6 tinh! thành phO triên khai giai doan 1. H thOng Ung diing hóa don din tU 
cüa nganh thuë mang tInh hin dai,  an toàn, báo mt cao, cO the xU l hàngnghin 
giao djch theo thai gian thirc, có khá näng xU 1 khOi lucmg dtt 1iu ló'n khoãng 
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6,4 t hoá dan mi näm. Tti cAp dja phuang, trên tinh thin quyt 1it, 6 Ciic Thu 
dã chU dng báo cáo vci Tinh üy, UBND tinh thành ltp Ban chi do Va CaC to 
thu?mg trirc triên khai ap dyng hóa don din ti1. Tü các dja phuo'ng dã có nên tang 
ye chInh quyên din t11r di dâu nhu Ha Ni, Ho ChI Minh, Quâng Ninh den các 
dja phuang khác dêu dã sn sang cho s11 thay dôi manh  me. 

Tir sii thay di cUa ca h thng thu& dn vic tao  nn tang cho cài cách môi trung 
kinh doanh, h trçi phát triên nên kinh tê theo huàng 4.0 cho các doanh nghip là 
nh[hTig ghi nhn buâc dâu cho cá qua trinh triên khai hóa don din tü. Vic triên 
khai hóa don din t1 là buâc chuyên dôi so quantr9ng cña ngânhthuê dê thirc 
hin Nghj quyêt so 52 cüa B ChInh trj ye yêu câu cap bach dê dày nhanh qua 
trInh chuyên dôi so và Chi thj 01 cüa Thu tuàng ChInh phü ye "Thüc day phát 
trien cong ngh so Vit Nam. Day là rnt phân tiên phong và quan tr9ng theo 
chuo'ng trInh chuyên dôi so quôc gia den näm 2025, djnh hung den 2030. 

Mc dü phIa truâc con nhiu thách thiirc, thô!i gian tâi mc trin khai hóa don din 
tü djnh dng chuãn trên toàn quôc dä khá gân, nhung vâi si,r quyêt tam, dông lông 
cüa Ca toàn xã hi, sir dng viên h trçi tü h thông chInh trj, ngành Thuê tin 
tucng së triên khai thông suôt, thành cOng h thông hóa don din tir./. 



6 

Hithng dan (tang k sir dung hóa don din tir qua h thng Cong TTDT Tong 
cue Thuê 

Be nâng cao tInh pháp 1 cüa vic sir dtng, quail t hóa don, chü'ng tir, Lut 
Quãn 1 thuê so 38/2019/QH14 dã bô sung 1 chirong quy djnh ye hóa do'n, 
chfrng tü' din tir vói nguyen täc khi ban hang hóa, cung cap djch vij, ngu*i 
ban phái 1p hóa do'n diii tir (HJJBT) có ma cüa co quan thuê hoc HBBT 
không có ma cüa co' quan thuê (îê giao cho ngir?ri mua theo (tjnh dng chuân 
dfl' lieu. 

ChInh phU dä ban hành Nghj djnh s 123/2020/ND-CP (Nghj djnh 123) ngày 
19/10/2020 quy djnh ye hóa dan, chirng tr. Den ngày 17/9/202 1, B5 Tài chInh 
cüng da có Thông tu 78/2021 huong dn triên khai. Theo do, Diêu 15 cüa Nghj 
djnh 123 quy djnh các truà'ng hç'p duçc dang k sr diing HDDT thông qua Cong 
TTDT Tng civic Thuê, bao gôm: 

Thi'c nhá't, trumg hcTp DN, 1.ô chi.'rc kinh t, t chüc khác, h, cá nhân kinh doanh 
thuc din sir ditng HDDT có ma cüa Ca quan thuê không phãi trá tiên djch vii thI 
cO the däng k)" sir dicing HDDT thông qua Cong thông tin din tir cüa Tong cijc 
Thu hotc t chirc cung cap djch vii HDDT có ma cira co' quan thuê không phãi 
trã tiên djch vu. 

Thi' hal, nu DN là t chirc k& ni chuyn dir 1iu HDDT theo hInh thirc trijc trrc 
tiêp dn ca quan thuê thI (tang k sir diing HDDT thông qua Cong TTDT Tong 
cuc Thu. 

Các bi.râc thirc hin di voi các déi tucmg däng k HDDT trirc tip ti Cng TTDT 
Tong c1ic Thuê: 

Btcó'c 1: Lp t?i khai DAng k)' sir ding HDDT theo Mu s 01/DKTD-HDDT Phii 
liic IA ban hành kern theo Nghj djnh 123 gin den ca quan thuê. 

Bu'&c 2: Cng TTDT Tng clic Thu gin thông báo din tir ye vic tiêp nhtn (tang 
k sir diing HDDT cho DN, to chinc kinh tê, to chinc khác, h, cá nhân kinh doanh 
qua dja chi thu din tin da (tang k vci ca quan thuê. 

Bwàc 3. Trong th?ñ gian 01 ngày lam vic k tin ngày nhn duqc däng k sin diing 
HDDT, ca quan thuê có trách nhim gin thông báo din tin theo Mâu so 01/TB-
DKDT Phii 1iic TB ban hành kern theo Ngh djnh 123 cho DN ye vic chap nhn 
hoc không chap nhn dang k) sir d1ing HDDT, trong do: 

Môt là, tmg hp dLnc chip nhn, DN tin hành xut HDDT theo Nghj djnh 
123. 

Hal là, trung hç'p không duc chip nhn, DN thinc hin diu chinh, b sung ni 
dung theo yêu 'câu cña co quan thuê và gin lai theo các buc trêñ 

Ben cnh do, Nghj djnh 123 con quy djnh mt s ni dung nhu, k tin thini (tim 
Ca quan thud chap nhn dàrig k sir diing HDDT, DN, to chic kinh té, to chic 
khác, h, cá nhân kinh doanh phâi nginng sin diing hóa dan din tin dã thông báo 
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phát hânh theo các quy djnh truOc day, tiêu hüy boa don giy dã thông báo phát 
hành nhung chua sir diing (neu co). TrInh tr, thu tiic tiêu hiiy thc hin theo quy 
djnh tai  Diêu 27 Nghj djnh 123. 

Dng thai, theo Nghj djnh 123, DN se không phái lam thu tiic thông báo phát 
hành hóa don, mu hóa don và so krcng hóa don vOi co quan thuê nUa./. 

ilirmig dn Ding ky thông tan sü dung HDDT trên mAu OIIDKTD-HDDT 
Ph,1icIAcüaNghadinh 123 

Buoy 1: Truy cp vào Gong TTDT TOng cyc Th,1 ('tai 
hoadondientu gdt gov vn) và diên cac thông tin tai To kliaz dáng ig sir dung 
HDDT bao gOm ten nguol nOp thuC, ma sO thué, co quan thué quãn ij, ngiwt 
lien he, dia chi hen he dzên thoa, lien he, tint hen he 

Bu'oc 2 TIc/i bra chon hinh thuc boa don co ,na hoäc khOng co ma Go ma cua 
co quan thuC, KhOng co ma cua co quan thuê 

B:rOr 3: TIch iy'a chQn sn dung FJDDT cO ma phOi trá tin djch vy hai' khóng 
phOi trá tiCn dich  vu 

Bttóc 4. Lra chQn phwo'ng thz'rc chuyên d11 iizi HDDT 

Butte 5 Lirci c/ion loam hoa don sit dung 

Hoa don GTGT Hoa don ban hang Hoa don ban taz san cOng. Hoa don ban 
hang dir ii it quoc gia Cac loai boa doim k/mac. Cac chirng hr diroc in, phat han/i, 
su'dung va quami if n/in boa don 

Bu'oc 6 Diên cac damili sach chung tint so sir dung 

Biroc 7 Dãng kj uy n/men, lOp hoa don mnêu co) 

Bircic 8 Then dO clii nga't thang nàmn a /cj" len ngucn nOp i/tiC 
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Cong dông doanh nghip dánh giã cao nhung tin Ich cüa hóa don din tir 

Hu ht các doanh nghip (DN) dä sfr ding hóa don din tir (HDDT) theo 
Thông tir 32 trtróc day dêu dánh giá rat cao nhu'ng 19i Ich và hiu qua do 
HDDT mang 1i. ChInh vi vy, vói vic ngãnh Thuê triên khai dông b h 
thông HDDT theo Thông tir 78/2021/TT-BTC giai doan  1 cho 6 tinh, thành 
phô, gôm: Ha Ni, Thành phô Ho ChI Minh, Quãng Ninh, Hal Phông, Phñ 
ThQ và BInh Dnh dã và dang dirqc cong dông DN don dqi vói tam the mong 
muon nhthig 101 Ich thiêt thirc cüa HDDT dôi vO'i DN. 

Chia sé v nhüng lçi Ich ccta HDDT, K toán tnrOng Cong ty CP Nhira Thiu 
niên Tiên Phong Trân NgQc Báo cho biêt, cüng vi six phát triên cüa thuong mai 
din t11 và cuc cách mang khoa hQc Cong ngh 4.0 thi vic ap diing boa don din 
ti là xu the tat yêu. 

Chinh vi vy ngay tr näm 2011, Cong ty dà du tu co' sâ vt chit, trang thi& bj, 
ngun lirc va là mt trong nhQ'ng don vj di dâu trong vic áp ding HDDT theo 
Thông tu 32 cña B Tài chinh. Sau 10 näm triên khai có the nhn thây nhüng igi 
Ich thiêt thijc cüa HDDT dôi vri cong ty do là giâm 90% các cong don dê phát 
hành hóa don và giao hang cho khách hang, giãm 80% nhân sij quãn l và tiêt 
kim dáng k thai gian, chi phi. Quan tr9ng ho'n, vic si:r diing HDDT tao  thun 
lçi cho cá DN và khách hang. 

Tir nhüng 1çi Ich rO rang, thi& thiic cüa HDDT nên ngay khi B Tài chInh ban 
hành Nghj dinh 123/2020/ND-CP và Thông tu 78, dan vj tiêp t11c tiêp tjc duçc 
lira ch9n là mt trong nhung DN dâu tiên triên khai HDDT. Co the nói vic áp 
diing HDDT có ma cüa co quan thuê là can thiêt, qua do së nâng cao uy tin cüa 
DN. Bâi ngay sau khi DN xuât hóa don khách hang có the tra CUU thông tin trên 
Cong thông tin din t1r cua Co quan thuê, tránh dixcic hóa don giã, qua do nâng 
cao uy tin cüa DN trên th truO'ng. 

Dng quan dim, Giárn dc Tài chinh Bnh vin da khoa quôc th Hãi Phông 
Luo'ng VAn TICh cho rAng, t1r khi üng di,ing HDDT, Bnh vin Co the thirc hin 
lien thông toàn b cac irng diing quAn l bnh vin, irng diing kê toán và HDDT, 
qua dO giüp kê toán trung và giAm dOc bnh viçn dê dàng quAn 1 duçc doanh 
thu, so thuê phãi np. 

Vic sir diing HDDT cüng da nt ngn thai gian thanh toán Va quAn l hóa 
don. Ben canh  do, HDDT cLing gillp cOng khai thông tin minh bach  hóa thông tin 
dôi vâi ngui tiêu dung, phOng chông gian 1n thuo'ng mai. 

Trong thai gian gian CáCh do Covid-19, FTDDT da giüp hoat dng cUa Bnh vin 
thông suôt khOng bi gian doan va giam thieu viec tiep XUC truc tiêp giUa can bô 
thuê va nguoi nôp thue Voi nhu'ng tien ich do nên DN da chuAn bi moi diêu kiên 
can thiet sn sang triên khai cAc quy djnh mi ye HDDT theo Thông tu 78. 

Phó Tng GiAm dc Cong ty CP Nuâc sach  QuAng Ninh, Ong Trn Manh  cho 
biet, Cong ty CP nuâc sach  QuAng Ninh vó'i dc thu str diing rat nhieu hóa don 
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ban hang (trên 250.000 hóa don/nAm) nên truâc day dn k' ch& sO, cOng ty phãi 
tp trung nhân 1irc nhp so 1iu, th?c hin in hóa don và chuyên hOa don den các 
diem thu. Vi dja bàn quãn 1 rng, so hxong hóa don 1ón thI vic chuyên hOa 
dcm den tn tay khách hang ton rat nhiêu chi phi in an, nhân công, v.n chuyên. 
Vic kru trü hóa &m cüng phirc tap,  Cong tác tra ci'ru thông tin ye hóa don cüng 
gtp rat nhiêu khó khän. 

Vâi dja bàn quãn I rng, s 1ucing boa don lón thI vic chuyn hóa don dn tn 
tay khách hang ton rat nhiêu chi phi in an, nhân công, vn chuyên. Vichru trü 
boa don cüng phtrc tap,  cong tác tra ciru thông tin ye hóa don cüng g.p rat nhiêu 
khó khãn. 

Tuy nhiên tr khi ap diing HDDT thI nhUng bt ctp ci'la hóa don giy dä duçc giãi 
quyêt trit de. Hóa don duçc phát hành nhanh hon, giãm chi phi nhân cOng in, 
phát hành hóa don. Cii the nhô i1ng diing HDDT giüp cOng ty sO hóa duçic thông 
tin khách hang. Dáng chü tir khi áp d1ing HDDT dà giüp cOng ty CO the tiét kim 
3-4 t dông/nam. KhOng nhttng vy, vic áp diving HDDT se, tao  thun lçii cho 
vic tra ciru, giàm thiêu rñi ro cháy, mat, hông cuOng hóa don. 

Theo dai  din Cong ty CP nuc sach  Quãng Ninh, vâi dc thu si~ diing nhiu hóa 
don du?c tr tao,  phát hành hóa don, Ong Trân Manh  bay tO mong muon kêt nôi 
trirc tiêp vOl Co quan thuê. Bi, hin nay h thông phân mêm quãn 1 và phát hành 
HDDT cua Cong ty cüng dã duqc vn hành thông suOt. CáC ha tang, chimg thirc 
sO, dung truyên tôc d cao, di ngü nhân si.r cua DN hoàn toàn co the dáp iirng 
duçc yêu cau kêt nOi thông suOt vâi Tong ci.ic Thuê. 

Chia sê v nhüng giái pháp h trq DN d s0m dua HDDT vào thirc tin, dai din 
Tong C11C Thuê cho biêt, dOi vi 06 Ciic Thuê triên khai HDDT d't1, TOng cic 
Thuê dã chi dao  cac don vj xây drng ké hoach, ni dung tuyen truyên, phOi hcp 
vâi Si Thông tin Truyên thOng, co quan báo, dài, phuong tin thông tin di chüng, 
gri các ni dung, video gii thiu ngn tuyen truyen ye HDDT, däng tãi trén các 
trang mang xã hi, tren website cüa Ciic Thue, dOng thai gui den các To chixc 
cung cap djch vii HDDT d tuyen truyen ye li ich cüa HDDT. 

Riêng Ha Ni và TP. HO ChI Minh, co quan thu dà gui Thu ngO tâi các t chüc 
DN trén dja bàn ye e hoach trién khai HDDT. DOi vâi Quâng Ninh, co quan thue 
triên khai Th roi "Hufcng dn HDDT" phát den NNT. DOng thñ, các Cic Thue 
da hoàn thin ni dung tài 1iu tp huan, các wang mac thumg gap,  quy trInh rut 
gçn các buOc can thrc hin dOi vâi can b thuê và NNT. 

Song song vai dO, co quan thu tip tic tp trung tuyen truyn v 1i ich cüa si 
diing HDDT cO ma cüa co quan thue den NNT. DOng thai, 6 Ciic Thue dA th?c 
hin rà soát, phân 1oi DN, to chuc kinh te cung cap hang hOa, djch vii tren dja 
bàn de thrc hin vic tuyên truyen, huâng dn, vn dng, djnh huOng NNT theo 
các nhOm dOi tu'ng DN, tO chiirc kinh te dang boat dng, qua do tao  dieu kin các 
don vj tiep cn duçc các quy djnh mâi và cO the ap diing ngay HDDT theo Thông 
tu 78 vào thuc tiên cña DN./. 
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