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Bắc Giang, ngày      tháng     năm            

THÔNG BÁO
V/v chuyển đổi Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in hoặc giấy

sang Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 
và Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;
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 thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị 
định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về 
Hóa đơn, chứng từ.

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang thông báo:
          1. Tại khoản 5 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn xử lý chuyển tiếp

“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, kể 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 theo Nghị định số 
123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

2. Về định dạng Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN
Tại khoản 2, khoản 3 Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, như sau:
“2. Định dạng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-37-2010-tt-btc-huong-dan-phat-hanh-su-dung-quan-ly-chung-tu-khau-tru-thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-in-tren-may-tinh-102799.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-102-2008-qd-btc-mau-chung-tu-thu-thue-thu-nhap-ca-nhan-81673.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/nghi-dinh-123-2020-nd-cp-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-37-2010-tt-btc-huong-dan-phat-hanh-su-dung-quan-ly-chung-tu-khau-tru-thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-in-tren-may-tinh-102799.aspx


2

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 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 nghiệp, tổ chức, cá nhân liên hệ với các doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ HĐĐT, chủ động thống nhất định dạng trước khi sử dụng.

Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chưa sử dụng hết Chứng từ 
khấu trừ thuế TNCN tự in hoặc giấy thì xử lý theo hướng dẫn tại Quyết định số 
2262/QĐ-TCT ngày 30/12/2020 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình 
Quản lý ấn chỉ (xóa bỏ và thực hiện Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN 
Mẫu số: CTT25/AC Quý II/2022) 

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang thông báo để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết 
và thực hiện. Nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ với Cục Thuế (qua Phòng Tuyên 
truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, số điện thoại: 02043.854581) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận:
- Các DN,TC, CN trên địa bàn tỉnh;
- Lãnh đạo Cục Thuế (C/đ);
- Các Phòng TTKT 1,2,3, HKD, KK (P/hợp);
- Các Chi cục Thuế KV (T/hiện);
- Website Cục Thuế;
- Lưu VT, TTHT.
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Nguyễn Văn Hùng
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