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

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

Số: 3523/CT-TTHT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2020

V/v: Hóa đơn điện tử

Kính gửi: Bà Phan Thị Mơ
1243 Tỉnh lộ 8, ấp Thanh An, xã Trung An, Huyện Củ Chi, TP.HCM
SĐT: 0908111132
Trả lời phiếu chuyển số 80/PC-TCT ngày 05/02/2020 của Tổng Cục Thuế về câu hỏi của
bà qua Cổng Thông tin điện tử - Bộ Tài chính; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định:
+ Tại Khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐCP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật
Thuế giá trị gia tăng như sau:
“7. Sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:
“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận
hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”
+ Tại Khoản 1 Điều 5 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014
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 quy định về hóa đơn bán hàng hóa,
cung ứng dịch vụ như sau:
“1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:
“2. Các loại hóa đơn:
a) Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm
theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo
phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:
- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
- Hoạt động vận tải quốc tế;
- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

…”
khẩu,

Căn cứ văn bản số 11352/BTC-TCHQ ngày 14/08/2014 hướng dẫn về hóa đơn hàng xuất

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp theo trình bày, trong thời gian đến ngày
31/10/2020 cơ quan thuế chưa thông báo Doanh nghiệp chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử
theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì khi xuất khẩu hàng hóa Công ty sử dụng hóa đơn thương
mại theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC nêu trên.
Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh thông báo Bà biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn
bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
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