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電子個人所得税の源泉徴収票の適用 ÁP DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU 

NHẬP CÁ NHÂN (TNCN) ĐIỆN TỬ  

 
個人所得税を源泉徴収する組織は、政令

123/2020/ND-CPに従って 2022年 7月 1日より電子

源泉徴収票を適用することが必要となります。 

Từ ngày 01/07/2022, các tổ chức khấu trừ thuế TNCN 

bắt buộc phải chuyển đổi áp dụng Chứng từ khấu 

trừ thuế TNCN điện tử theo quy định tại Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP. 

2022年 6月 30日までは、所得の支払い組織はコンピ

ューター上で自社印刷の源泉徴収票、または税務当

局により発行された源泉徴収票の形式で個人所得税

の源泉徴収票を使用しています。 

ホーチミン市税務当局の 2022年 6月 29日付きの文

書 7563/CTTPHCM-TTHT 及びハノイ市税務当局の

2022年 6月 30日付きの通知書のガイダンスにより、

未使用源泉徴収票の処理及び電子源泉徴収票の発行

登録は次の通りです。 

1. (1)自社印刷の個人所得税の源泉徴収票、または税務

当局により発行された未使用源泉徴収票の処理 

-  利用しているソフトウェア上で自社印刷個人所得

税の源泉徴収票の使用停止 

-  未使用源泉徴収票に斜線をつけて、1本にまとめて

保存します。 

-  源泉徴収票使用報告書（CTT25/ACフォーム）にお

ける“削除”の箇所に未使用源泉徴収票の情報を入

力します。 

(2)政令第 123/2020/ND-CP 号に従って電子源泉徴収

票の使用登録 

- 源泉徴収票の発行についての通知書の作成（政令第

123/2020/ND-CP号に添付された付属 IAにおける領収

書発行通知の 02/PH-BLG フォーム） 

- thuedientu窓口で管轄する税務局へ提出します。 

Trước ngày 01/07/2022, các tổ chức chi trả thu nhập sử 

dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức: 

Chứng từ khấu thuế TNCN tự in trên máy tính hoặc 

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế cấp. 

Theo hướng dẫn tại Công văn số 7563/CTTPHCM-

TTHT của Cục Thuế TP HCM ngày 29/6/2022 và Thông 

báo ngày 30/06/2022 của Cục Thuế TP Hà Nội thì việc 

xử lý Chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy còn tồn và 

đăng ký phát hành Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện 

tử thực hiện như sau: 

2. (1) Xử lý Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in hoặc 

do cơ quan thuế cấp còn tồn. 

-Ngừng sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in 

trên phần mềm đang sử dụng. 

-Thực hiện gạch chéo, lưu giữ tại quyển các Chứng từ 

khấu trừ thuế TNCN còn tồn. 

- Kê vào cột “Xóa bỏ” trong Báo cáo tình hình sử dụng 

chứng từ khấu trừ thuế TNCN (mẫu CTT25/AC) thông 

tin các Chứng từ khấu trừ thuế còn tồn nêu trên. 

(2) Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN  

theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP: 

-Lập Thông báo phát hành Chứng từ khấu trừ (mẫu 

thông báo phát hành biên lai 02/PH-BLG Phụ lục IA 

ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP). 

-Nộp Cơ quan thuế trực tiếp quản lý qua Cổng thông tin 

thuedientu. 
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