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Tổng cục Thuế nhận được công văn ngày 10/06/2007 của Công ty TNHH Thương mại Hồng 
Thái về khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính chi phí hợp lý đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch 
vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý 
kiến như sau:  

Tại khoản 3, Điều 15 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, 
phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn có quy định:  

“Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nhận, mua hóa đơn không 

đúng quy định cho mỗi số hóa đơn sử dụng. Mức phạt tối đa là 50.000.000” 

Tại Điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, 
sử dụng, quản lý hóa đơn có quy định:  

“Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 14; khoản 3 

Điều 15 của Nghị định này thì các hóa đơn đó không được kê khai để tính khấu trừ hoặc hoàn 

thuế giá trị gia tăng, không được tính vào chi phí khi tính thuế. Trường hợp đã thanh toán thì 

phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán, đã khấu trừ, đã hoàn, đã tính vào chi phí để tính 

thuế; đối với các đơn vị thụ hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước thì không được quyết toán chi 

ngân sách; đối với các chủ đầu tư thì không được quyết toán giá trị công trình xây dựng cơ bản 

hoàn thành.” 

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18/11/2005 hướng dẫn 
về việc xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp như sau: 

“1. Đối với những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh 

doanh bỏ trốn; 

1.1. Ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn là ngày cơ quan thuế cùng chính quyền địa phương 

lập biên bản xác định cơ sở kinh doanh không còn tồn tại ở địa điểm đã đăng ký. Ngày lập biên 

bản xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn được ghi trên thông báo của cơ quan thuế.  

1.2. Nếu hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mà giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn phù hợp 

với hợp đồng kinh tế ký kết giữa hai bên và phù hợp với chứng từ thanh toán hợp pháp; hàng 

hóa mua vào theo hóa đơn đó đã bán ra và đã kê khai thuế hoặc là nguyên vật liệu đã đưa vào 

sản xuất, hoặc hàng hóa đó đang tồn kho; có hạch toán kế toán đầy đủ, đúng quy định thì được 

khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào được tính vào chi phí 

hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.” 

… 

Trường hợp qua kiểm tra các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh đã bỏ trốn 

không đủ các điều kiện như đã hướng dẫn tại điểm này thì số thuế giá trị gia tăng ghi trên các 

hóa đơn đó không được khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng, không được tính giá trị hàng 

hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 

nghiệp. Nếu cơ sở kinh doanh đã sử dụng các hóa đơn trên để kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế, 

tính vào chi phí hợp lý thì tùy theo từng trường hợp mà bị xử lý theo hướng dẫn tại điểm 1 Mục 

III Công văn này” 
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Theo đó, đối với công ty TNHH Thương mại Hồng Thái nếu Cục Thuế kiểm tra xác định đúng 
có hàng hóa mua vào nhập kho có chứng từ thanh toán tiền theo hóa đơn, có phản ánh trên sổ 
sách kế toán đầy đủ, đúng quy định và đơn vị chứng minh là hoạt động mua bán có thực thì đơn 
vị mua hàng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hoặc hoàn thuế GTGT, đồng thời được tính vào 
chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc hạch toán kế toán 
trên sổ sách đầy đủ, đúng quy định phải đảm bảo các yêu cầu tại các Điều 17, Điều 19, Điều 20 
tại Luật số 03/2003/QH11 ban hành ngày 17/6/2003 về Luật kế toán.  

Trường hợp không đảm bảo một trong các điều kiện nêu trên thì tùy theo mức độ mà xử phạt 
theo các quy định đã nêu.  

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./. 
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Công ty TNHH Thương mại Hồng Thái 
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- Vụ Pháp chế; 
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- Lưu: VT, CS (3b). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

Phạm Duy Khương  

 


