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Số: 86230/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019

V/v xử lý thu hồi hóa đơn đã lập

Kính gửi: Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E
(Địa chỉ: 89 Trần Cung, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội; MST: 0104492966)
Trả lời công văn số 1345/TTTM ngày 17/10/2019 của Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E
hỏi về việc trả lại hàng hóa không có trong hợp đồng, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định
về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
“Điều 17. Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập
…
2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo
yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản
thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại
và lưu giữ hóa đơn tại người bán.
Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại
hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”
Căn cứ quy định trên, trường hợp Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E tiếp nhận hàng hóa
không có trong hợp đồng đã ký kết đang còn hiệu lực do Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2
giao nhầm hàng. Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E có yêu cầu trả lại hàng hóa đã giao nhầm
cho người bán thì hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn của hàng hóa bị trả lại và lưu giữ hóa đơn
tại người bán; biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do trả lại hàng hóa và các thỏa
thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có) theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số
51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.
Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TKT4;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).
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