
TÔNG CUC THUÉ
CUC ruuÉ rixn uÀ Nair,r

Sô: 3602|CT-TTHTNNT
V/v thUc hiÇn hôa dtrn, chirng tri diên tri

cQNc H«rÀ xÂ uor cuù NGHïA \/rET NAM
DQc lap - Tg'do - Hanh phüc

SO IH

Hà Nam, ngà1, 20 thdng B ndnt 2020

- Doanh nghiêp - Nguùi nôp thué trên dia bàn rirür;
- Bâo Hà Nam;
- Dài phât thanh và truryèn hinh tinh Hà Naru;
- Công thông tin diÇn tü tinh Hà Nam;
- Dai 1ÿ thué - Công ty CP xürc tién thtrcrng mai &. dàu trr VHT;
- Sô Thông tin và truyèn thông Hà Nam;
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Ngày l3l6l2tJ19, Quéc hôi dâ thông qua Luât Quan 1ÿ thué sô lgZOlg/QHl4,
cô hiêu luc thi hành ttrngày OIl7l2O2O. Dàng thài tai Khoân 2 Dièu 151 hiêu lUc
vè hôa tlcrn dâ quy dinh:

"Eièu I5l . Hiêu lryc thi hành

2. Qry dlnh vè hôa don, chüng tù'diQn tû cùa Luât này cô hiÇu tryc thi hành tù
ngày 0t thang 7 nàm 2022; khuyén khîch co quan, tô chûc, cd nhân dp dung quy
dinh vê hôa dm4 chûng tù diQn tû cùa LuQt nà.y truôc ngày 0l thdng 7 nàm 2022".

Nhr. g nôi dung vè âp durg h6a don, chüng tù,diÇn tü dugc quy dinh tu Dièu
89 dén Dièu 94 tai Chuong X Luât Quân 1ÿ thué sO :gUZOtglQHl4. HiÇn nay
Chinh phü chua ban hành Nghi dinh quy dinh vè hôa don, chimg tri diçn tü theo
Lupt quân 1ÿ thué sO :S/ZO19/QH14, theo dô nhüng nôi dung vè h6a don dugc thuc
hiên theo quy dfnh tai Nghi dinh quy dinh vè hôa dcrn, chimg tù diÇn tü. Tpi
Khoân1 và Khoân 2 Eièu 35 ngh! dfnh sô ll9l2}lSÂ§D-CP quy dinh, cu thé:

"Dièu 35. Hiçu lu'c thi hànlt

L Ngh! dinh này cô hiêu lryc thi hành tù ngày 0l thdng I I nàm 2018.

2. Viêc ô chûc thryc hiQn hôa don diQn tu, hôa don diÇn tû cô md cûa co quan
thué theo quy dinh cûa Nghi dinh này thqrc hiQn xong diSt vôt cdc doanh nghiQp, ô
chûc kinh é, tô chûc khdc, hô, cd nhôn kinh doanh châm nhtit là ngày 01 thdng I t
nàm 2020".

Dé thuc hiÇn tôt quy dfnh hiên hành uè ap dung hôa dou, chring tir <tiên tü và
trién khai Luât Quân 1ÿ thué sO :S/ZO19/QH14, Cuc Thué tinh Hà Nam triên khai

i ^.môt sô nôi dung vê hôa don, chüng tti diên tü nhu sau:

I ?è nghi Công dàng Doanh nghi-êp - Nguôi nôp thué trên dia bàn tinh Hà
Nam khân truong chuyên tir hôa dcrn giây (try in và dàt in) sang âp dung hôa dcrn,

chfrng ttr diên tt'r tù ngày 0lllll2020.
2. Eè nghi. Dpi lÿ thué - Công ty CP xüc tién thuong rn?: & dàu ru.VHT; Câc

công ty cung câp dich vu hôa «lon cliên tü phôi hop hurmg clân Công dàng l)oanlt
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NghiÇp - Nguoi nôp thué ffên dia bàn tïnh Hà Nam âp dung.

ehôi trqp câc co quan quân 1ÿ nhà nuôc trên dia bàn tinh Hà Nam dé tuyên
truyèn huông dân và kip thoi thâo gô khô khàn phât sinh fuéu cô).

3. Eè nghi câc co quan ngôn luân: Bâo Hà Nam; Dài phât thanh và truyèn
hïnh tinh Hà Nam; Công thông tin diên tü tinh Hà Nam; Sô Thông tin và truyèn
thông tinh thuc hiên tuyên truyèn, trién khai câc nQi dung uè hôa don, chimg ttr
diên tü.

4. Cuc Thué tinh Hà Nam dâ huông dân và yêu càu câc dcrn vi cung câp dich
vu hôa dcrn diên tü phâi sü dung công nghÇ tiên tién (blockchain) tâng cuông tinh
bâo mQt co sô dü liêu; Tich hqp voi phàn mèm ké toân; Hôa don diên tü phâi duoc
sü dgng online dâm bâo thuân loi cho tât câ câc bên (bên bdn hàng hôa, dlch vu;
bên mua hàng hôa, dich vu; cdc co quan quôn lÿ nhà nwôc). Cô chinh sâch chàm
soc khach hàng phù hqp dla bàn tinh Hà Nam.

. S..Ngành Thué tinh Hà Nam duy trï b§ phan luyên truyèn và hô ffo ngucri nôp
thué dé thuùng xuyên tiép nhQn, trâ lü, huông dân câc vuông mâc phât sinh. HÇ

thông thué diÇn tir (eTax) cüa Ngành Thué dusc duy tri 24124 dé tiép nh4n tât câ
câc thông tin tù Nguùi nôp thué. Dàng thài duy tri chuyên muc trên Trang thông
tin diên tü Cuc Thué tinh Hà Nam tai dia chihttp:llhanam.gdt.gov.vn.

Trân trong.l.7ç

Noi nhQn:
- Nhu trên;
- UBND tinh (dê bâo câo);
- Lânh dao Cuc;
- Câc công ty cung câp dich vu;
- Câc phông, Chi cgc Thué;
- Luu: VT, Web, TTHT.
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