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

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

Số: 13487/CT-TTHT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2019

V/v: Hóa đơn chứng từ

Kính gửi: Công ty TNHH King Freight Logistics Vietnam
Địa chỉ: Lầu 5 tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, quận 1, Tp.HCM
Mã số thuế: 0315460917
Trả lời văn bản số 191009/KFLV-CT ngày 09/10/2019 của Công ty về hóa đơn chứng từ,
Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán
hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
“Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tại điểm b ... khoản 1 Điều 16 như sau:
“b) …
Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy
xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và
chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần
còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có
phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.”
Trường hợp Công ty trình bày, Công ty cung cấp dịch vụ chứng từ, xếp dỡ, bốc xếp cho
lô hàng của Công ty TNHH Sailun Vietnam (tại vận đơn đường biển thể hiện chủ hàng là Công
ty TNHH Sailun Vietnam) thì khi thu phí dịch vụ Công ty ty lập hóa đơn cho Công ty TNHH
Sailun Việt Nam. Việc Công ty TNHH Sailun Vietnam yêu cầu Công ty lập hóa đơn cho một
đơn vị khác là không phù hợp với quy định.
Cục Thuế TP thông báo Bà 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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