
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 35/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2013 

THÔNG TƯ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10 

tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Giao dịch điện tử 
trong lĩnh vực thuế 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006; 
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các văn bản 

hướng dẫn; 
Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 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; 

Căn cứ Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của 
Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 
15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch 
vụ chứng thực chữ ký số; 

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của 
Chính phủ quy định vê giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 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 một số nội 

dung tại Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế như sau: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180 /2010/TT-BTC 
ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Giao dịch điện tử 
trong lĩnh vực thuế như sau: 

1. Bổ sung vào Điều 5 như sau: 

"Điều 5. Điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

Người nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (trừ trường 
hợp nộp thuế tại khoản 1, Điều 18 Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 
10/1 1/2010 của Bộ Tài chính mà ngân hàng có quy định khác) phải đảm báo các 
điêu kiện sau: 



1. Có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 
thực chữ ký số công cộng cấp (trừ trường hợp nộp thuế tại khoản 1, Điều 18 
Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính). 

2. Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet và có địa chỉ thư điện 
tử liên lạc ổn định với cơ quan thuế (trừ trường hợp nộp thuế tại khoản 1, Điều 
18 Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính)." 

2. Sửa đổi khoản 2, Điều 6 như sau: 

"2. Cơ quan thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN khi thực hiện thông 
báo điện tử tại Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài 
chính phải sử dụng chữ ký số được ký bằng chứng thư số do tố chức cung cấp 
dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp." 

3. Sửa đổi Điều 8 như sau: 

"Điều 8. Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử và xác nhận 

1. Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực 
thuế qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc tô chức cung cấp dịch vụ 
T-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ (thứ bảy, 
chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Ngày nộp hồ sơ thuế điện tử được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày. 

2. Thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử là thời điểm được ghi trên Thông báo 
xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử của cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ 
T-VAN. 

3. Cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (trường hợp sử 
dụng dịch vụ T-VAN) gửi Thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ thuế điện tử 
đến địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế chậm nhất 15 phút sau khi nhận được 
hồ sơ thuế điện tử của người nộp thuế gửi đến." 

4. Sửa đổi khoản 2 Điều 9 như sau: 

"2. Trường hợp đến hạn nộp hồ sơ khai thuế điện tử mà hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật chưa khắc phục được sự cố, người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế bằng 
giấy và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. 

Trường hợp do lỗi của cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc của 
tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (trường hợp sử dụng dịch vụ T-VAN) trong 
ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thì người nộp thuế không bị 
phạt hành chính về hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế nếu người nộp thuế nộp hồ 
sơ khai thuê trong thời hạn 3 ngày làm việc kê từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai 
thuế." 

5. Sửa đổi Điều 16 như sau: 

"1. Người nộp thuế thực hiện khai thuế điện tử theo một trong các cách 



- Khai thuế điện tử trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cơ quan 
thuế: người nộp thuế truy cập tài khoản giao dịch thuế điện tử; thực hiện khai 
thuế trực tuyến tại cổng thông tin của cơ quan thuế và gửi hồ sơ khai thuế điện 
tử cho cơ quan thuế. 

- Khai thuế điện tử bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ khai thuế: người 
nộp thuế lập hồ sơ khai thuế điện tử bằng phần mềm, công cụ hỗ trợ đáp ứng 
chuẩn định dạng dữ liệu của cơ quan thuế; sau đó người nộp thuế truy cập vào 
tài khoản giao dịch thuế điện tử để thực hiện gửi hồ sơ khai thuế điện tử cho cơ 
quan thuế. 

- Khai thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. 

2. Sau khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế, cơ quan 
thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (trường hợp sử dụng dịch vụ T-
VAN) gửi Thông báo xác nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử cho người nộp thuế." 

6. Bổ sung khoản 1, Điều 17 như sau: 

"c) Đã tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước; có phần mềm ứng 
dụng thu ngân sách nhà nước qua mạng và các giải pháp kỹ thuật về an toàn, bảo 
mật thông tin nộp thuế của người nộp thuế theo quy định tham gia phối hợp thu 
ngân sách nhà nước hiện hành." 

7. Sửa đổi Điều 19 như sau: 

"Điều 19. Ngày nộp thuế điện tử 

Ngày nộp thuế điện tử được xác định là ngày người nộp thuế trích tiền từ 
tài khoản của mình và ngân hàng đã chấp nhận thanh toán; đồng thời được Ngân 
hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước xác nhận bằng chữ ký số trên chứng 
từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế." 

8. Bổ sung vào Điều 20 như sau: 

"Điều 20. Chứng từ nộp thuế điện tử 

Chứng từ nộp thuế điện tử gồm các loại: 

1. Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước dưới dạng điện tử theo mẫu qui 
định của Bộ Tài chính, có chữ ký số của ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc 
nhà nước. 

2. Bảng kê chứng từ nộp thuế dưới dạng điện tử do Ngân hàng thương 
mại, Kho bạc Nhà nước lập, có chữ ký số của ngân hàng thương mại hoặc kho 
bạc nhà nước. 

3. Biên lai nộp ngân sách nhà nước in từ máy ATM có xác nhận của ngân 
hàng thương mại gồm các thông tin chủ yếu sau: 

a) Các thông tin chung về ngân hàng thương mại thực hiện dịch vụ thu 
ngân sách nhà nước qua thẻ ATM: tên ngân hàng thương mại, tên Chi nhánh 
ngân hàng thương mại quản lý máy ATM, số máy ATM, địa chỉ ATM thực hiện 
dịch vụ thu ngân sách nhà nước. 



b) Các thông tin về người nộp thuế: tên người nộp thuế, mã số thuế, địa 
chỉ kinh doanh, kỳ thuế, số quyết định, ngày quyết định (trong trường họp nộp 
phạt tiền thuế), số thẻ, số tài khoản thẻ, số dư cuối, mục lục Ngân sách Nhà 
nước. 

c) Các thông tin liên quan đến giao dịch nộp thuế: thời gian thực hiện giao 
dịch (giờ, ngày, tháng, năm); tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước; chi tiết cho 
từng nội dung khoản nộp." 

9. Bổ sung vào điểm b, khoản 1, Điều 29 như sau: 

"b) Nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN 

- Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN công khai thông báo phương thức 
hoạt động, chất lượng dịch vụ trên Website giới thiệu dịch vụ của tổ chức. 

- Cung cấp dịch vụ truyền nhận và hoàn thiện hình thức thể hiện chứng từ 
điện tử phục vụ việc trao đổi thông tin giữa người nộp thuế với cơ quan thuế. 

- Thực hiện việc gửi, nhận đúng hạn, toàn vẹn chứng từ điện tử theo thỏa 
thuận với các bên tham gia giao dịch. 

- Lưu giữ kết quả của các lần truyền, nhận; lưu giữ chứng từ điện tử trong 
thời gian giao dịch chưa hoàn thành. 

- Bảo đảm kết nổi, bảo mật, toàn vẹn thông tin và cung cấp các tiện ích 
khác cho các bên tham gia trao đổi chứng từ điện tử. 

- Thông báo cho người nộp thuế và cơ quan thuế trước 10 ngày kể từ ngày 
dừng hệ thống để bảo trì và biện pháp xử lý để bảo đảm quyền lợi của người nộp 
thuế. 

- Thông báo xác nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử cho người nộp thuế sử 
dụng dịch vụ T-VAN 

- Chịu trácứnhiệm về việc hồ sơ khai thuế của người nộp thuế đến cơ quan 
thuế không đúng thời hạn theo quy định trong trường hợp người nộp thuế nộp hồ 
sơ khai thuế đúng thời hạn quy định " 

10. Bổ sung vào điểm b, khoản 1, Điều 30 như sau: 

"b) Nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN 

- To chức cung cấp dịch vụ T-VAN chỉ được cung cấp dịch vụ T-VAN 
cho người nộp thuế kể từ ngày được cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch 
vụ T-VAN. 

- Có trách nhiệm chuyển hồ sơ thuế điện tử đến cổng thông tin điện tử của 
cơ quan thuế chậm nhất là 2h/1 lần kể từ khi nhận được hồ sơ thuế điện tử của 
người nộp thuế. 

- Cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu cho cơ quan quản lý thuế khi có yêu 
cầu theo quy định của pháp luật. 
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- Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về viễn thông, Internet và 
các quy định kỹ thuật, nghiệp vụ do cơ quan có thấm quyền ban hành. 

- Có trách nhiệm thiết lập kênh kết nối với cổng thông tin điện tử của cơ 
quan thuế đảm bảo liên tục, an ninh, an toàn. Trường hợp có vướng mắc trong 
quá trình thực hiện dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực 
thuế, chủ động giải quyết và thông báo với cơ quan thuế để phối hợp nếu vướng 
mắc có liên quan tới cống thông tin điện tử của cơ quan thuế. 

Trường hợp có lỗi của cổng thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch 
vụ T-VAN thì tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN phải thực hiện thông báo ngay 
cho người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế để thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 
4, Điều 1, Thông tư này. 

- Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động cung cấp dịch vụ T-VAN với 
Tổng cục Thuế." 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2013. 

2. Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản 
ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng TW và các ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Tổng Bí Thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 
- Viện kiểm sát nhàn dân tối cao, 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, TCT (VT, KK). 

Đố Hoàng Anh Tuấn 
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KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 


