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Số: 48819/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

V/v lập hóa đơn GTGT đối với tiền tạm ứng để thực hiện
dịch vụ tư vấn

Kính gửi: Viện Khoa học và công nghệ mỏ - luyện kim
(Đ/c: 79 An Trạch, P. Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội)
MST: 0107123614
Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 375/PC-TCT ngày 29/05/2019 của Tổng
cục Thuế chuyển công văn số 115/CV-VML ngày 27/05/2018 của Viện Khoa học và công nghệ
mỏ - luyện kim (sau đây gọi là Viện) hỏi về lập hóa đơn GTGT đối với tiền tạm ứng để thực hiện
dịch vụ tư vấn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy
định
“Điều 8.Thời điểm xác định thuế GTGT
2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời
điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”
- Căn cứ Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐCP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định:
"Điều 16. Lập hóa đơn
...2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn
a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn
Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc
quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được
tiền.
Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ,
không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ
thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
…

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì
mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ
được giao tương ứng…”
Căn cứ quy định trên, trường hợp theo thỏa thuận hợp đồng giữa Viện với các đối tác, khi
Viện nhận các khoản tiền tạm ứng trước để ràng buộc trách nhiệm trong công việc, thời điểm
nhận các khoản tiền tạm ứng trên Viện chưa cung cấp dịch vụ, chưa nghiệm thu, chưa bàn giao
từng hạng mục, công đoạn của dịch vụ thì Viện chưa phải lập hóa đơn đối với khoản tiền tạm
ứng để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng này.
Trường hợp Viện thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ cho đối tác thì
Viện phải thực hiện lập hóa đơn GTGT theo quy định, ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
Trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, đề nghị Viện liên hệ Phòng Thanh tra - Kiểm
tra thuế số 4 để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Viện Khoa học và công nghệ mỏ - luyện kim được biết và
thực hiện./.
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