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Số: 88/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020 

  

THÔNG TƯ 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 26 THÔNG TƢ SỐ 68/2019/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 

2019 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 

SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ 

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về 

hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; 

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

hóa đơn, chứng từ; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-

BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử 

khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 

của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau: 

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 26 Thông tƣ số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính nhƣ 

sau: 

“2. Từ ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, các văn bản của 

Bộ Tài chính ban hành sau đây vẫn có hiệu lực thi hành: 

a) Thông tƣ số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn về 

khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 



b) Thông tƣ số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hƣớng dẫn việc quản lý, sử dụng 

hóa đơn vận tải; 

c) Thông tƣ số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (đƣợc sửa đổi, bổ 

sung bởi Thông tƣ số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tƣ số 26/2015/TT-

BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính); 

d) Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính về việc 

thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC 

ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử 

dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; 

d) Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính về việc 

gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015; 

c) Thông tƣ số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

Thông tƣ số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (đƣợc sửa đổi, bổ 

sung bởi Thông tƣ số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tƣ số 26/2015/TT-BTC ngày 

27/02/2015 của Bộ Tài chính)”. 

2. Bãi bỏ khoản 3, khoản 4 Điều 26 Thông tƣ số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài 

chính. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vƣớng mắc, đề nghị các tổ chức cá nhân phản ánh kịp thời về 

Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ƣơng và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc: 
- Văn phòng Tổng Bí thƣ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nƣớc; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Cơ quan trung ƣơng của các đoàn thể; 
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, 

Kho bạc nhà nƣớc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Công báo; 
- Cực Kiểm tra văn bản (Bộ Tƣ pháp); 

- Website Chính phủ; 

- Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 

- Lƣu: VT, TCT (VT, CS). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Xuân Hà 



  


