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THÔNG BÁO
Triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

trên địa bàn tỉnh Nam Định

Phát huy những kết quả đã đạt được trong triển khai Hóa đơn điện tử, thời 
gian tới, ngành Thuế tiếp tục mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy 
tính tiền nhằm giúp các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh chủ động 24/7 
trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ; tiết kiệm thời 
gian, chi phí, nhân lực và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. 

Cục Thuế tỉnh Nam Định triển khai thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) 
khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Mục tiêu:
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh 

ngành nghề buôn bán lẻ (siêu thị, trung tâm thương mại,...), cung cấp dịch vụ 
trực tiếp đến người tiêu dùng (nhà hàng, ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí,...) lập 
hóa đơn điện tử giao cho khách hàng được nhanh chóng, kịp thời, tránh gây 
phiền hà cho doanh nghiệp, người nộp thuế. 

- Xây dựng kho cơ sở dữ liệu về HĐĐT và tổng hợp dữ liệu phục vụ quản 
lý rủi ro về thuế.

2. Đối tượng áp dụng 
- Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê 

khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo 
mô hình kinh doanh trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn 
uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và 
các dịch vụ khác.

Lưu ý: Đối tượng trên được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ 
máy tính tiền hoặc hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã của cơ 
quan thuế.

3. Điều kiện để được áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền: 
- Có thể thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử 

như: có chữ ký số và đăng ký để được cơ quan thuế cấp tài khoản giao dịch thuế 
điện tử; 

- Có hạ tầng công nghệ thông tin như: máy tính hoặc thiết bị điện tử có 
kết nối internet, email;

- Sử dụng phần mềm lập HĐĐT, đây là phần mềm có thể lập HĐĐT đồng 
thời có thể truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan Thuế; 
Trường hợp doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh lựa chọn hình thức HĐĐT từ 
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máy tính tiền thì còn cần thay đổi phần mềm HĐĐT đáp ứng chuẩn định dạng 
dữ liệu hóa đơn theo quy định tại Quyết định 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022. 

4. Lợi ích của việc áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền: 
- Chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, 

dịch vụ, xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời 
điểm lập hóa đơn; người mua có thể nhận hóa đơn điện tử ngay khi thanh toán, 
tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng có được hóa đơn tham gia dự thưởng 
Chương trình “Hóa đơn may mắn”; 

- Tiết kiệm chi phí, nhân lực, thời gian xử lý dữ liệu, tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp, người nộp thuế trong quá trình hội nhập quốc tế, thuận tiện trong 
thanh toán, đảm bảo an toàn, tránh rủi ro mất mát.

- Không bắt buộc phải có chữ ký số của người bán trên từng hóa đơn;
- Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy 

tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác 
định nghĩa vụ thuế; 

- Chủ động 24/7 trong việc xử lý sai, sót phát sinh ngay trên thiết bị của 
người nộp thuế nếu đã được cài đặt phần mềm HĐĐT từ máy tính tiền theo 
chuẩn của cơ quan Thuế;

- Cuối ngày chỉ phải chuyển dữ liệu HĐĐT đã sử dụng trong ngày cho cơ 
quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện 
tử. 

5. Thời gian thực hiện:
- Từ ngày 15/12/2022 đến hết tháng 02/2023, triển khai thực hiện HĐĐT 

khởi tạo từ máy tính tiền đối với 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc 
nhóm có thể triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo danh sách Cục 
Thuế đã báo cáo Tổng cục Thuế. 

- Từ 01/03/2023 trở đi, tiếp tục rà soát, lập danh sách và tổ chức triển khai 
tại địa bàn đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng 
còn lại.   

Cục Thuế tỉnh Nam Định trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:        
- Lãnh đạo Cục Thuế;    
- Các phòng: TTKT1,2,3, QLHKDCN&TK (để tuyên truyền tới NNT);
- Văn phòng; các phòng: KK&KTT, NVDTPC, KTNB, CNTT, 
QLN&CCNT, TCCB;
- CCT các huyện, khu vực (để tuyên truyền tới NNT);
- NNT do Cục Thuế trực tiếp quản lý (qua email);
- Website Cục Thuế;                      
- Lưu: VT, TTHT.

 KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phạm Thanh Tâm
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