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CV T10/2010-HC    

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

  
Số   10156/CT-TT&HT Thủ Dầu Một, ngày 20  tháng 10  năm  2010 

V/v Chứng từ cho thuê nhà xưởng.  
         

Kính gửi:  Công ty TNHH Applied Technology Precision 
Lô D-7A-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

MST: 3700910786 
                                                

Cục Thuế có nhận công văn số 28/CV.ATP.10 ngày 28/9/2010 của Công ty về việc 
thanh toán tiền thuê nhà. 

Để có cơ sở trả lời theo đúng chính sách quy định, ngày 05/10/2010 Cục Thuế đã có 
công văn số 9778/CT-TT&HT đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ 

Căn cứ hồ sơ do Công ty cung cấp, Cục Thuế có ý kiến như sau: 

- Tại điểm 1.2, mục VI, phần B Thông tư số 130/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của 
Bộ Tài Chính có quy định “Thời điểm lập hóa đơn: hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp 
hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định”. 

Vậy, khi cung cấp dịch vụ cho thuê nhà xưởng, Công ty phải lập hóa đơn theo đúng quy 
định nói trên của Bộ Tài Chính. Trường hợp Công ty hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam 
thì Công ty lập hóa đơn bằng đồng Việt Nam, trường hợp Công ty hạch toán kế toán bằng 
ngoại tệ thì Công ty lập hóa đơn bằng đồng ngoại tệ nhưng  phải quy đổi ra đồng Việt Nam để 
xác định giá tính thuế theo như hướng dẫn tại mục I, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC 
ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính. 

- Việc thanh toán tiền cho thuê nhà xưởng là do hai bên thỏa thuận quyết định. Trong 
trường hợp đối tác dùng tài khoản USD để thanh toán cho Công ty thì phải đảm bảo đúng theo 
quy định của ngân hàng. Tuy nhiên, do đối tác thuê nhà xưởng của Công ty là tổ chức kinh 
doanh (doanh nghiệp) nên để được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được hạch toánh 
vào chi phí hợp lý đối với hóa đơn mà Công ty xuất cho bên thuê nhà xưởng thì người trả tiền 
đứng tên trên chứng từ thanh toán tiền cho Công ty là tên doanh nghiệp thuê nhà xưởng chuyển 
trả tiền cho Công ty  

Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./. 
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