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

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

Số: 6167/CT-TTHT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2019

V/v: hóa đơn

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Can.
Địa chỉ: Phòng 4A, Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM.
Mã số thuế: 0302438819.
Trả lời văn thư số 08VC-CT/2019 ngày 13/5/2019 của Công ty TNHH Thương mại và
Dịch vụ Việt Can về hóa đơn, Cục Thuế TP.HCM có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về
Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT):
+ Tại Khoản 1 Điều 5 hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế
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.
…”
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng liên kết khai thác
hệ thống phẫu thuật tật khúc xạ Laser Excimer với Bệnh viện mắt Trung ương (hợp đồng được
ký kết theo đúng quy định của pháp luật về hợp tác kinh doanh) phân chia kết quả kinh doanh
bằng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, các bên thỏa thuận bệnh viện làm đại diện có
trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận, kê khai nộp thuế theo
quy định thì khi nhận được khoản phân chia lợi nhuận sau thuế từ bệnh viện, công ty lập chứng
từ thu, bệnh viện căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy
phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
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