
TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:             
 

Bình Định, ngày     tháng        năm  

 

THÔNG BÁO 

Về việc chuyển đổi Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in hoặc giấy sang 

Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, 

Thông tư 78/2021/TT-BTC 

 

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế; 

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; 

Cục Thuế tỉnh Bình Định thông báo: 

1- Theo quy định tại khoản 5 Điều 12 “Xử lý chuyển tiếp” của Thông tư 

78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính, thì: 

“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, cá nhân 

phải dừng việc sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in hoặc giấy, 

chuyển sang sử dụng Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN. 

2- Về định dạng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: 

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

định dạng chứng từ điện tử, như sau: 

“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 



2 

 

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.” 

Đề nghị các doanh nghiêp, tổ chức, cá nhân liên hệ với các doanh nghiệp 

cung cấp phần mềm HĐĐT, chủ động thống nhất định dạng trước khi sử dụng.   

Cục Thuế tỉnh Bình Định thông báo để các doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân biết và thực hiện, mọi vướng mắc, vui lòng liên hệ với Cục Thuế (phòng 

TTHT) số điện thoại 02563.821956, 02563.821936 để được giải đáp./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Các DN, TC, CN trên địa bản tỉnh; 

- Tổng cục Thuế; 

- Lãnh đạo Cục; 

- 03 phòng TTKT, KTNB, HKDCN; 

- Lưu: VT, TTHT 

                               CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

                            Nguyễn Đẩu 
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