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TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số 8718/CT-TT&HT Thủ Dầu Một, ngày 01 tháng 09 năm  2010 

V/v lập bảng kê kèm theo hóa đơn.  
                                     

Kính gửi: Công ty TNHH YUWA Việt Nam 
Địa chỉ: 15 VSIP II, đường số 6, KCN VSIP, Bến Cát, Bình Dương 

MST: 3700812718 
                                                

Cục Thuế có nhận công văn số YVL/2008-010 ngày 27/8/2010 của Công ty về việc 
thắc mắc về viết bảng kê kèm theo hóa đơn.  

Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau: 
 Tại công văn số 4610TCT/NV5 ngày 29/12/2003 của Tổng Cục thuế hướng dẫn về 

việc lập bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT cụ thể như sau:  
“… 
2. Về bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT: 
- Nội dung bảng kê do cơ sở kinh doanh tự thiết kế phù hợp với đặc điểm của các loại 

hàng hóa, kiểu dáng, mẫu mã, chủng loại nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau: 
+ Tên cơ sở kinh doanh, địa chỉ liên lạc, mã số thuế. 
+ Tên hàng, số lượng, giá cả, thành tiền, tổng số tiền (chưa có thuế GTGT) đúng với 

số ghi trên hóa đơn GTGT. 
- Bảng kê  phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn GTGT số …, ngày … tháng … năm …” và 

có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, giám đốc, người mua, kế toán trưởng. 
- Số lượng bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn GTGT. Bảng kê được lưu 

giữ cùng với hóa đơn GTGT, tương ứng với số liên của hóa đơn GTGT để cơ quan thuế kiểm 
tra, đối chiếu khi cần thiết. 

…” 
 Vậy, trường hợp Công ty xuất khẩu linh kiện nhựa có nhiều chi tiết không thể liệt kê 

hết trên hóa đơn, do trên tờ khai hải quan không có các chỉ tiêu được Tổng Cục thuế hướng 
dẫn tại công văn 4610TCT/NV5 nói trên, nên Công ty phải lập bảng kê kèm theo hóa đơn 
theo đúng hướng dẫn của Tổng Cục thuế.  

  Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện./. 
 
Nơi nhận:                                                          KT. CỤC TRƯỞNG 
Như trên;                                                          PHÓ CỤC TRƯỞNG 
P. TTHT; 
Lưu HC-TV.                   Đã ký : Võ Thanh Bình 
  
 


