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

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

Số: 8839/CT-TTHT

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2019

V/v: Chính sách thuế

Kính gửi: Công ty Cổ Phần May Da Sài Gòn
Địa chỉ: 71/1 Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp
Mã số thuế: 0300761767
Trả lời văn bản số /CV-MDA/19 - KT Cục Thuế nhận ngày 24/05/2019 của Công ty về
chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về
hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ Điều 5 Thông tư số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/05/2015 của
Bộ Tài chính - Bộ Công Thương - Bộ Công An - Bộ Quốc Phòng quy định chế độ hóa đơn,
chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường:
"…
4. Đối với hàng hóa là sản phẩm gia công hoàn chỉnh nhập khẩu tại chỗ; nguyên, phụ liệu
của các hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài hoặc các hợp đồng nhập nguyên liệu sản
xuất hàng xuất khẩu được phép tiêu thụ tại thị trường Việt Nam thì hóa đơn, chứng từ thực hiện
như sau:
a) Trường hợp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu vận chuyển, lưu kho và bày bán
tại cửa hàng hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn tỉnh, thành phố phải có bản sao tờ khai hải quan
hàng nhập khẩu và Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ;
b) Trường hợp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu vận chuyển, lưu kho và bày bán
tại cửa hàng trực thuộc khác địa bàn hoặc cửa hàng trực thuộc cùng địa bàn hạch toán độc lập thì
phải có bản sao tờ khai hải quan hàng nhập khẩu và Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc
hóa đơn theo quy định;
c) Trường hợp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu bán cho các cơ sở sản xuất, kinh
doanh khác thì phải có hóa đơn theo quy định. Đối với nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu phục vụ
hợp đồng gia công, sản phẩm gia công bán vào nội địa theo chỉ định của đối tác thuê gia công thì
phải có tờ khai hải quan đã xác nhận thông quan theo quy định.
5. Trường hợp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu vận chuyển bán thành phẩm,
nguyên, nhiên, vật liệu để gia công lại tại cơ sở gia công khác thì phải có Hợp đồng gia công lại
kèm theo Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Lệnh điều động.

…"
Căn cứ các quy định nêu trên
Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê các đơn vị khác gia công thì khi vận chuyển bán
thành phẩm, nguyên, nhiên, vật liệu cho các đơn vị nhận gia công phải có Hợp đồng gia công,
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (mẫu số 03 XKNB ban hành kèm theo Thông tư
39/2014/TT-BTC) và Lệnh điều động nội bộ kèm theo.
Khi Công ty nhận gia công đưa sản phẩm gia công trả lại cho Công ty phải có hóa đơn
tiền gia công; phiếu xuất kho và hợp đồng nhận gia công.
Về việc hạch toán khi nhận lại bán thành phẩm gia công từ đơn vị gia công, đề nghị Công
ty nghiên cứu chế độ kế toán hiện hành để thực hiện, trường hợp còn vướng mắc đề nghị Công ty
có văn bản gửi Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài Chính để được hướng dẫn theo
thẩm quyền.
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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