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Số: 2660/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016 

  

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN 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 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 

26/11/2014; 

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; 

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán 

hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ;  

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế; 

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 

106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/ 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/02/2007; Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 

13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 

15/02/2007 của Chính phủ và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong 

hoạt động tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 



Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

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

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, 

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

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 

51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính 

phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 

27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế và hóa 

đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2016 của 

Bộ trƣởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan 

thuế. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 cho đến khi có văn bản thay thế 

Quyết định này. 

Điều 3. Tổng cục trƣởng Tổng cục Thuế, Cục trƣởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ 

trƣởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trƣởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trƣởng Vụ Pháp chế, Chánh 

văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trƣởng các đơn vị thuộc hệ thống Thuế chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 3; 
- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng Trung 

ƣơng; 

- Kiểm toán nhà nƣớc; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ; 

- 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; 

- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục thuế; 

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

- Lƣu: VT, TCT (VT, DNL). 

TUQ. BỘ TRƯỞNG 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ  

 

 

 

 

Bùi Văn Nam 

  


