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Số: 4848/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

V/v hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại trong khu vực
phi thuế quan

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại SHL Vina
(Địa chỉ: Phòng 624, Tầng 6, Tòa nhà CIC Tower, Số 2 ngõ 219 Phố Trung Kính, Phường Yên
Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội - MST: 0107583812)
Trả lời công văn số 02-20/07-01 ngày 07/01/2020 của Công ty TNHH thương mại SHL
Vina (sau đây gọi là Công ty) về hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại trong khu vực phi thuế quan,
Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi
hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày
17/01/2014 của Chính phủ:
+ Tại Điều 20 quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:
“1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua , nếu phát hiện hóa đơn lập sai ,
người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung
ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai
thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số
hóa đơn đã lập sai . Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn . Người
bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa , cung ứng dịch
vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế , sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người
mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót , đồng thời người bán lập
hóa đơn điều chỉnh sai só t. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán,
thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào
hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra,
đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”
+ Tại Điểm 2.8 Phụ lục 4 hướng dẫn một số trường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn
chứng từ:

,

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa , người bán đã xuất hóa đơn , người mua đã nhận
hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại
toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán , cơ sở phải lập hóa đơn ,

trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách , chất lượng, tiền thuế
GTGT (nếu có)...”
- Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày
22/7/2013 của Chính phủ quy định về khai thuế, tính thuế:
“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ
khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
…
Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không
phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế,
cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp
thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế
sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:
- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến
thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải
nộp tiền chậm nộp theo quy định.
- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã
kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được
khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ
,
phạm vi đã kiểm tra , thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp , giảm số thuế đã được
hoàn, giảm số thuế được khấu trừ , giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ
sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm
quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.
Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận , quyết định xử lý
về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện
khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế
theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế
không phải lập hồ sơ khai bổ sung).
b) Hồ sơ khai bổ sung
- Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
- Bản giải trình khai bổ sung , điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư
này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.
c) Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế
c.1) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền
thuế phải nộp , tiền thuế được khấu trừ , tiền thuế đề nghị hoàn thì chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ
tính thuế có sai sót đã được bổ sung , điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo, không phải
lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
c.2) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp
thì lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng
thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định . Trường hợp người nộp thuế không
tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm
nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.”
Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:
Trường hợp Công ty đã xuất hóa đơn , bên mua đã nhận hàng, Công ty và bên mua đã
thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Sau đó, Công ty và bên mua phát hiện hàng hóa đã
giao không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một phần hay toàn bộ hàng hóa thì khi xuất
hàng trả lại cho người bán, bên mua phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người
bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có) theo quy định tại Điểm 2.8
Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên. Căn cứ hóa đơn trả lại hàng, Công ty thực hiện
kê khai điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, bên mua điều chỉnh doanh số mua và thuế
GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng.
Nội dung Công ty hỏi liên quan đến hạch toán , kế toán không thuộc thẩm quyền giải
quyết của Cục Thuế TP Hà Nội . Đề nghị Công ty liên hệ v ới Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
để được hướng dẫn.
Trường hợp còn vướng mắc , đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ với Phòng
Thanh tra kiểm tra thuế số 1 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết.
hiện./.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH thương mại SHL Vina được biết và thực

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng DTPC;
- Phòng TKT1;
- Lưu: VT, TTHT(2).
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