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

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

Số: 1281/CT-TTHT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2019

V/v: Lập hóa đơn

Kính gửi: Thầu chính thi công, hoàn thiện và Cơ-Điện-Nước
Các khối nhà thuộc Chung cư P.22, Q. Bình Thạnh
Địa chỉ: Lầu 6, Lawrence S’Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú , Q.7, TP.HCM;
Mã số thuế: 0314724772
Trả lời văn thư số 001/2018 ngày 14/12/2018 của Nhà thầu về lập hóa đơn, Cục Thuế TP
có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng
hóa, cung ứng dịch vụ:
“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều
5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:
b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp
hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho,
biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu
dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
…”
Căn cứ quy định trên, trường hợp Nhà thầu khi thi công xây dựng công trình có sử dụng
phần điện và nước do chủ đầu tư Công ty TNHH Bay Water đứng tên trên đồng hồ điện, nước
cung cấp, Nhà thầu đã thanh toán lại cho Chủ đầu tư bằng cách trừ lại phí tiền điện nước trong
hồ sơ kết toán khối lượng từng kỳ với Chủ đầu tư thì chủ đầu tư Công ty TNHH Bay Water phải
lập hóa đơn giao cho Nhà thầu đối với phần dịch vụ điện và nước do Nhà thầu sử dụng.
Cục Thuế TP. trả lời Nhà thầu để biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp
luật đã được trích dẫn tại công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm Tra số 2;
- Lưu: VT,TTHT.
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