Nghiên cứu và trao đổi
Về quản lý, sử dụng và ngày lập hóa đơn
Tổng cục thuế ban hành văn bản số 3928/TCT-TTKT yêu cầu Cục Thuế các
địa phương tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời
các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, cung cấp hóa đơn. Theo đó,
trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn
chặn và đẩy lùi tình trạng in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp.
Việc triển khai các giải pháp này đã góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước,
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng,
lành mạnh. Đồng thời góp phần ngăn chặn, chấn chỉnh tình trạng rất phổ biến về
hành vi lập hóa đơn không đúng thời gian quy định tại khoản 2 điều 16 Thông tư
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, đặc biệt trong các dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng, dịch
vụ xây dựng công trình. Qua thực tế công tác thanh tra các dự án đầu tư xây dựng
thấy rằng hầu hết tất cả các dịch vụ về tư vấn và xây dựng các nhà thầu cung cấp
hóa đơn cho chủ đầu chậm so với quy định, việc xử lý về hành vi chậm lập hóa đơn
rất khó khăn vì không có chế tài. Nhu cầu sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ,
hoàn thuế là rất lớn. Để thu lợi bất chính, các đối tượng đã nghiên cứu kỹ những kẽ
hở của chính sách, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật sẽ là bài học
cảnh tỉnh đối với các đối tượng đang và có ý định lợi dụng sự thông thoáng của
Nhà nước để trục lợi.
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