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V/v hóa đơn

Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Hellobyte.
(Địa chỉ: Lô B13/D21+B15/D21, ngõ 72 đường Trần Thái
Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội)
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2312/2019/CV-HELLOBYTE ngày 23/12/2019
của Công ty TNHH Hellobyte về việc cấp lẻ hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến
như sau:
1. Tại Điều 10 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 quy định:
“3. Hóa đơn do các Cục Thuế đặt in được cấp cho các tổ chức không phải là doanh
nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa,
dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.”
2. Tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng
dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:
“1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá
nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có
hóa đơn để giao cho khách hàng.
Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán
hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không
phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.
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.
Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát
sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ
quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.
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.

Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng
theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã
có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.
..
Người đề nghị cấp hóa đơn lẻ lập hóa đơn đủ 3 liên tại cơ quan thuế và phải nộp thuế
đầy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ. Sau khi có chứng từ nộp thuế của người đề nghị
cấp hóa đơn, cơ quan thuế có trách nhiệm đóng dấu cơ quan thuế vào phía trên bên trái của liên
1, liên 2 và giao cho người đề nghị cấp hóa đơn, liên 3 lưu tại cơ quan thuế.”
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty đã tạm ngừng hoạt động nhưng chưa đóng
mã số thuế thì không thuộc đối tượng được cấp hóa đơn lẻ. Trường hợp Công ty 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.
Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ tình hình thực tế của Công ty TNHH
Hellobyte để giải quyết theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế và Công ty được biết./.
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