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Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

V/v hóa đơn

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 455 56/CT-TTHT ngày 13/6/2019 của Cục Thuế
thành phố Hà Nội về việc mất hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 42 Luật kế toán 2015 về trách nhiệm của đơn vị kế toán trong trường hợp tài
liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại;
Căn cứ Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về xử
lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn;
Căn cứ Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về báo
cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
Căn cứ Điều 15 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập quy định xử phạt hành vi
vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán;
Căn cứ Khoản 6 Điều 3 Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn sửa đổi, bổ sung Khoản 1
Điều 39 Nghị định 109/2013/ND-CP;
Căn cứ Điều 5 Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn
xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;
Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2017 của Bộ Tài
chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 12
Thông tư số 10/2014/TT-BTC;
Theo báo cáo của Cục Thuế thì Công ty TNHH Sky Tour Việt Nam làm mất một quyển
hóa đơn, trong đó có một số hóa đơn bị mất liên 1 và liên 2-liên giao cho người mua (nhưng
chưa giao cho người mua); liên 3 đơn vị đang lưu tại Công ty.

Căn cứ quy định trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra việc chấp hành quy
định về việc lập, sử dụng, lưu trữ hóa đơn chứng từ của Công ty TNHH Sky Tour Việt Nam để
làm rõ nguyên nhân mất hóa đơn đầu vào; việc hạch toán kế toán, kê khai nộp thuế của đơn vị để
xử lý theo quy định.
Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết./.
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