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Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020

V/v hóa đơn doanh nghiệp giải thể

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 13567/CT-TTHT ngày 12/11/2019 của Cục Thuế
thành phố Hồ Chí Minh về việc hóa đơn doanh nghiệp giải thể. Về nội dung này, Tổng cục Thuế
có ý kiến như sau:
- Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài
chính hướng dẫn hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
“Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in
2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và
cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ...
Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã
số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp
hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng...”.
- Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1c Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày
28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế:
“Điều 20. Khôi phục mã số thuế
1. Các trường hợp khôi phục mã số thuế
c) Người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân
kinh doanh đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng chưa được cơ
quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đề nghị được tiếp
tục hoạt động trở lại.
- Căn cứ Công văn số 3224/TCT-KK ngày 13/08/2019 của Tổng cục Thuế về việc khôi
phục mã số thuế của doanh nghiệp.
Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, thì:
1. Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã
số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp

hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng thì Cục Thuế thực hiện cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in theo
đúng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.
2. Trường hợp doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế và thuộc trường hợp
được khôi phục mã số thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 3224/TCT-KK ngày 13/08/2019 của
Tổng cục Thuế thì Cục Thuế thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số
95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính và Công văn số 3224/TCT-KK nêu trên.
Sau khi được khôi phục mã số thuế doanh nghiệp thực hiện phát hành, sử dụng hóa đơn theo
đúng quy định pháp luật về hóa đơn.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thực hiện và hướng dẫn doanh nghiệp./.
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