TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

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

Số: 10399/CT-TTHT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2018

V/v: Hóa đơn chứng từ

Kính gửi: Công ty TNHH May Thêu Thuận Phương.
Địa chỉ: số 275 đường Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6.
Mã số thuế: 0301339188
Trả lời văn bản số 96/2018/TP-PC ngày 22/6/2018 của Công ty về hóa đơn chứng từ; Cục
Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 25 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng
dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
“Sử dụng hóa đơn của người mua hàng
1. Người mua được sử dụng hóa đơn hợp pháp theo quy định pháp luật để chứng minh
quyền sử dụng, quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ; hưởng chế độ khuyến mãi, chế độ hậu mãi, xổ
số hoặc được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; được dùng để hạch toán kế toán
hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán; kê khai các loại thuế;
đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu và để kê khai thanh toán vốn ngân sách nhà nước theo các
quy định của pháp luật.
2. Hóa đơn được sử dụng trong các trường hợp tại khoản 1 phải là:
- Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng), trừ các trường
hợp nêu tại khoản 1 Điều 4 và Điều 24 Thông tư này.
- Hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn.
- Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên hóa đơn phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo
đúng quy định, không bị tẩy xóa, sửa chữa.
- Hóa đơn không thuộc các trường hợp nêu tại Điều 22 và Điều 23 Thông tư này.”
Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc các chỉ tiêu ghi trên hóa đơn mua vào (tên,
địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán; tên, số lượng hàng hóa dịch vụ) được xem là hợp
pháp phải được thể hiện đầy đủ, chính xác, đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy
phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
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- Như trên;
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