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Chính thức lùi thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đến ngày
1/7/2022
Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ theo
tinh thần của Luật quản lý thuế mới. Nghị định 123 có hiệu lực thi hành từ kể từ ngày 1/7/2022. Dưới đây là
một số lưu ý quan trọng liên quan đến việc sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử trong giai đoạn từ 1/11/2020
đến 30/6/2022.
–

Việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ tính từ ngày 1/7/2022 thay vì ngày 1/11/2020 như quy định tại
Nghị định 119/2018/NĐ-CP;

–

Các quy định khác tại Nghị định 51/2010/ND-CP, Nghị định 04/2014/ND-CP và Nghị định 119/2018/ND-CP
tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022;

–

Doanh nghiệp đã thông báo phát hành hóa đơn giấy đặt in/tự in và hóa đơn điện tử trước ngày ban hành
Nghị định này thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/6/2022;

–

Đối với trường hợp thông báo phát hành hóa đơn sau ngày ban hành Nghị định này (19/10/2020), nếu
doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin và tiếp tục sử dụng hóa đơn theo
các hình thức nêu trên, doanh nghiệp cần gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế theo mẫu quy định tại
Nghị định 123 cùng với tờ khai thuế GTGT.

Vui lòng liên hệ với KPMG để được hỗ trợ chi tiết về các quy định liên quan đến hóa đơn điện tử.
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