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Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

V/v hóa đơn

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 265/CT-TTHT ngày 22/01/2020 và công văn số
989/CT-TTHT ngày 17/3/2020 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục
Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính
sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 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 (đã được sửa đổi, bổ sung tại
Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC):
“...
Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in
sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế
và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã
đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để
tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ
quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).”
Căn cứ quy định nêu trên, để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong sản
xuất, kinh doanh đồng thời đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng quy định cho các doanh nghiệp, tổ
chức và cá nhân trong việc sử dụng hóa đơn, và việc bán hàng hóa, trường hợp các tổ chức, cá
nhân thuộc diện thay đổi địa giới hành chính (theo Nghị Quyết số 829/NQ-UBTVQH14 về việc
sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam, theo đó tên các đơn vị hành
chính cũ của huyện Duy Tiên, Hà Nam đã không còn phù hợp) nếu còn tồn hóa đơn đặt in với số
lượng lớn và có nhu cầu tiếp tục sử dụng tiếp trong thời gian hoàn tất thủ tục đăng ký kinh
doanh, đăng ký thuế và cấp đổi con dấu theo địa danh mới kể từ ngày 01/01/2020 thì Tổng cục
Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Hà Nam tại công văn số 265/CT-TTHT
ngày 22/01/2020.
Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TCT: Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, Vụ KK (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(4b).
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