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Số: 581/TCT-DNL

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Trả lời công văn số 7414/CT-TTHT ngày 7/11/2018 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội
nêu vướng mắc của Tổng công ty điện lực Thành phố Hà Nội về hóa đơn GTGT khi góp vốn đầu
tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng
12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá
trị gia tăng quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT):
" 1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi
thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài
chính khác.
Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận
được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu
theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.
…
Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ
chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo
quy định."
Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 16
Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:
"b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp
hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho,
biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu
dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)."
Căn cứ quy định trên, trường hợp Tổng công ty điện lực Thành phố Hà Nội nhận tiền từ
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ MEFRIMEX để thực hiện dịch vụ di chuyển
tuyến đường dây 110 kv ra khỏi mặt bằng khu du lịch sinh thái Đông Anh - Hà Nội theo đề nghị

của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ MEFRIMEX và đã được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền phê duyệt thì Tổng công ty điện lực Thành phố Hà Nội phải xuất hóa đơn GTGT
cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ MEFRIMEX theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn đơn vị
thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty Điện lực thành phố Hà nội;
- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công
nghệ MEFRIMEX
- Vụ CS, KK&KKT, PC (2b);
- Lưu: VT, DNL (2b).
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