TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

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

Số: 25220/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

V/v sử dụng hóa đơn

Kính gửi: Công ty TNHH Kein Hing Muramoto (Vietnam)
Đ/c: Lô C3, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
MST: 0101416734
Trả lời công văn số KHMV-04032020 ngày 04/3/2020 của Công ty TNHH Kein Hing
Muramoto (Vietnam) (sau đây gọi là Công ty) về hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như
sau:
- Căn cứ Khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài
chính quy định hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày
18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT
hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT:
“...Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa
các khu phi thuế quan với nhau.
Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo
thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu
vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với
bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu....”
- Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2015 của Bộ Tài
Chính hướng dẫn loại và hình thức hóa đơn:
“4. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất
kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.4 và 5.5 Phụ lục 5
ban hành kèm theo Thông tư này).”
- Căn cứ tiết a Khoản 7 Điều Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều
5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) hướng dẫn nguyên tắc lập hóa đơn:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp
hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho,
biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu
dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)....”

- Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ
sung Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về các loại hóa đơn:
“...b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:
…- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào
nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế
quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu
số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
…
- Doanh nghiệp C là doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa và bán hàng hóa ra
nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán vào nội địa, trên
hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa ra nước
ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam), doanh nghiệp C không cần lập hóa đơn bán hàng...”
Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn trả lời số
97491/CT-TTHT ngày 30/12/2019. Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định trích dẫn tại Công
văn trên và thực hiện theo đúng quy định.
Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất thực hiện bán thành phẩm cho Chi nhánh
tại Hải Phòng (là chi nhánh thành lập trong Khu kinh tế Hải Phòng) và đã lập hóa đơn bán hàng
cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh nêu trên thì Công ty không cần lập Phiếu xuất kho kiêm vận
chuyển nội bộ:
Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh
tra - Kiểm tra số 2 để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Kein Hing Muramoto (Vietnam) được
biết và thực hiện./.
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