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THÔNG BÁO  

Về việc sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 

 theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 

 

Cục Thuế TP Hà Nội gửi lời chào trân trọng, cảm ơn sự hợp tác của Quý 

Doanh nghiệp, Người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế thời 

gian qua.  

Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH 

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 

định về hóa đơn chứng từ; 

Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ 

Theo quy định tại khoản 5 điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC  quy định 

“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 vậy, kể từ ngày 1/7/2022, tất cả doanh nghiệp, tổ chức cá nhân phải 

chuyển sang sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 

(TNCN). 

 Cục Thuế TP Hà Nội thông báo đến NNT một số thông tin như sau: 

I. Về chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân  

1. Thời điểm lập  

Tại thời điểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thời điểm thu thuế, phí, lệ phí, 

tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải lập chứng 

từ, biên lai giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp các khoản thuế, 

phí, lệ phí.  

(quy định tại Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) 

2. Nội dung chứng từ 

Chứng từ khấu trừ thuế có các nội dung sau: 



a) Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu mẫu chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu 

chứng từ khấu trừ thuế, số thứ tự chứng từ khấu trừ thuế; 

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp; 

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế (nếu người nộp thuế có mã số 

thuế); 

d) Quốc tịch (nếu người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam); 

đ) Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế 

đã khấu trừ; số thu nhập còn được nhận; 

e) Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế; 

g) Họ tên, chữ ký của người trả thu nhập. 

Trường hợp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử thì chữ ký trên chứng từ 

điện tử là chữ ký số.  

(quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) 

3. Định dạng chứng từ 

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

tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP 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 123/2020/NĐ-CP (tham khảo mẫu 03/TNCN tại phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) 

Chứng từ 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.  

(quy định tại khoản 2,3 Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) 

II. Về chứng từ khấu trừ thuế TNCN đặt in, tự in còn tồn 

Doanh nghiệp, tổ chức không được sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN 

đặt in, tự in còn tồn kể từ ngày 1/7/2022. Các chứng từ khấu trừ thuế TNCN chưa 

sử dụng còn tồn doanh nghiệp, tổ chức thực hiện gạch chéo, lưu giữ và kê vào cột 

xóa bỏ trong kỳ báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN (mẫu 

CTT25/AC) gửi đến CQT quản lý trực tiếp theo quy định. 

Cục thuế Thành phố Hà Nội thông báo để các doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Quý doanh 

nghiệp vui lòng liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn  hoặc 

phản hồi vướng mắc qua email hotrohoadondientu.han@gdt.gov.vn, các số điện 

thoại đường dây nóng hỗ trợ triển khai hóa đơn điện tử (đã đăng tải tại website 

Cục Thuế TP Hà Nội hanoi.gdt.gov.vn). 

Cục Thuế TP Hà Nội trân trọng thông báo./. 
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