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

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

Số: 7109/CT-TTHT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2019

V/v hóa đơn điện tử

Kính gửi: Công ty cổ phần Khai Sáng
Địa chỉ: 74 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Q. 7, Tp.HCM.
Mã số thuế: 0303986864
Trả lời văn bản số 001/2019/THUE ngày 12/06/2019 của Công ty về hóa đơn điện tử;
Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ
quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ (đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị
định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014):
“Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác
nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”
Căn cứ Khoản 3 Điều 35 Nghị định 119/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính Phủ quy
định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:
“ 3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các
Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng
01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu
lực thi hành.”
Căn cứ quy định nêu trên, trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020,
trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo doanh nghiệp chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử
theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì Công ty có thể sử dụng đồng thời nhiều hình thức hóa
đơn (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TTBTC.
Về việc sử dụng hóa đơn điện tử không có mã cơ quan thuế theo quy định tại khoản 2
điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, đề nghị Công ty chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Cục Thuế 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TTKT10;
- P.NVDTPC
- Lưu VT;TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

1058-10032764/19-ntn

Nguyễn Nam Bình

