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1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

Truy cập vào website @ID.hdtt.vn nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu, sau đó bấm nút Đăng 

nhập. 

Trong dó @ID là mã khách hàng. 

@ID, Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập của khách hàng sẽ do Lạc Việt cung cấp khi đăng ký 

sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử LV-E.Invoice. 

  

2. THIẾT LẬP HỆ THỐNG, QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG 

2.1. ĐỔI MẬT KHẨU 

Sau khi đăng nhập hệ thống thành công, người dùng vào giao diện Thay đổi mật khẩu để thay 

đổi mật khẩu: 
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Nhập lại mật khẩu cũ, sau đó nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới để hoàn thành đổi 

mật khẩu: 

 

2.2. NHÓM NGƯỜI DÙNG 

Khai báo thông tin nhóm người dùng tại Menu/Hóa đơn điện tử/Quản trị hệ thống/Nhóm 

người dùng: 
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Nhấn nút Thêm để thêm 1 nhóm người dùng mới tại thông tin chi tiết. 

Chọn người dùng nào vào nhóm phía bên dưới thông tin người dùng. 

Sau đó bấm Lưu để hoàn thành thêm nhóm người dùng. 

2.3. NGƯỜI DÙNG 

Khai báo thông tin nhóm người dùng tại Menu/Hóa đơn điện tử/Quản trị hệ thống/Người 

dùng: 

 

Nhấn nút Thêm để thêm 1 người dùng mới. 
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Check vào Quản trị hệ thống nếu người dùng này được phép thiết lập các chức năng liên quan 

đến quản trị người dùng như nhóm người dùng, người dùng, phân quyền chức năng, thiết lập 

thông tin hệ thống, thiết lập chính sách an ninh hệ thống. 

Check vào Quản trị nếu người dùng này toàn quyền sử dụng các thiết lập về danh mục, các nghiệp 

vụ liên quan hóa đơn điện tử. 

Check vào Mật khẩu không bao giờ hết hạn nếu không cần áp dụng chính sách an ninh hệ 

thống phải thay đổi mật khẩu trong bao lâu. 

Check vào Phải thay đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên để người dùng thay đổi mật 

khẩu mặc định khi lần đầu đăng nhập hệ thống. 

Chọn người dùng nào vào nhóm phía bên dưới thông tin nhóm để phân quyền sử dụng chức 

năng nghiệp vụ. 

Sau đó bấm Lưu để hoàn thành thêm người dùng. 

2.4. PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG 

Phân quyền cho nhóm người dùng tại Menu/Hóa đơn điện tử/Quản trị hệ thống/Phân quyền: 

 

Chọn nhóm người dùng cần phân quyền, sau đó chọn từng chức năng. Tương ứng với mỗi chức 

năng, những người dùng trong nhóm được phân quyền sẽ những quyền sau: 

- Xem: quyền xem dữ liệu của chức năng, nghiệp vụ đang chọn 

- Thêm: quyền thêm mới dữ liệu của chức năng, nghiệp vụ đang chọn 

- Xóa: quyền xóa dữ liệu của chức năng, nghiệp vụ đang chọn 
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- Sửa: quyền sửa dữ liệu của chức năng, nghiệp vụ đang chọn 

- In: quyền in dữ liệu của chức năng, nghiệp vụ đang chọn 

- Nhập khẩu dữ liệu từ Excel: quyền nhập khẩu dữ liệu của chức năng, nghiệp vụ đang 

chọn theo mẫu của phần mềm qui định. 

- Xuất khẩu dữ liệu ra Excel: quyền xuất khẩu dữ liệu của chức năng, nghiệp vụ đang chọn 

ra Excel theo mẫu của phần mềm. 

Nhấn Lưu để hoàn thành phân quyền. 

2.5. THIẾT LẬP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Khai báo thông tin của Doanh nghiệp tại Menu/Hóa đơn điện tử/Quản trị hệ thống/Thiết lập 

thông tin doanh nghiệp: 

 

Điền đầy đủ các thông tin của doanh nghiệp nếu còn thiếu hoặc sai sót trong quá trình Lạc Việt 

cấp thông tin khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. 

Nhấn Lưu để hoàn thành khai báo thông tin. 

2.6. THIẾT LẬP THÔNG TIN HỆ THỐNG 

Khai báo thông tin về đồng tiền sử dụng, số lẻ, font, size hiển thị tại Menu/Hóa đơn điện tử/Quản 

trị hệ thống/Thiết lập thông tin hệ thống: 
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Các thiết lập này sẽ được hiển thị tại các màn hình nhập liệu và in hóa đơn. 

2.7. CHÍNH SÁCH AN NINH HỆ THỐNG 

Để áp dụng chính sách bảo mật nâng cao cho người sử dụng hóa đơn điện tử của Doanh nghiệp 

tại Menu/Hóa đơn điện tử/Quản trị hệ thống/Chính sách an ninh hệ thống: 

 

Check vào Áp dụng chính sách bảo mật khi muốn sử dụng: 

- Chiều dài mật khẩu tối thiểu: bắt buộc khi đặt mật khẩu hoặc thay đổi mật khẩu phải 

đáp ứng tối thiểu chiều dài mật khẩu bao nhiêu ký tự. 

- Mật khẩu được lưu lại: số lần mật khẩu được hệ thống lưu giữ lại khi thay đổi mật khẩu 

mới. 



 

 

© 2020 LAC VIET COMPUTING CORP 9 

 

- Số ngày hết hạn: mật khẩu phải thay đổi lại khi hết thời hạn, tính từ ngày đổi mật khẩu 

gần nhất. 

- Cảnh báo trước khi hết hạn: khi đăng nhập, hệ thống sẽ thông báo cho người dùng biết 

còn bao nhiêu ngày mật khẩu sẽ hết hạn và phải thay đổi mật khẩu mới. 

- Số lần được nhập sai mật khẩu: khi người dùng nhập sai mật khẩu quá số lần qui định 

thì hệ thống sẽ khóa người dùng này. Chỉ người có quyền quản trị hệ thống mới có thể 

mở lại. 

3. THIẾT LẬP KÝ SỐ 

3.1. CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ 

Để thực hiện được các giao dịch điện tử, ký số trên hệ thống LV-E.Invoice, trước tiên máy tính của 

người dùng phải được thiết lập môi trường. Việc này chỉ cần thực hiện một lần duy nhất với phần 

mềm LVDigitalSignatureServices tại Menu/Hóa đơn điện tử/Quản trị hệ thống/Thiết lập Ký 

số: 

 

Sau khi tải file LVToken.zip về, giải nén và chạy file setup.exe để cài đặt công cụ ký số: 
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Chọn Next 

 

Chọn lại thư mục cài đặt công cụ (nếu muốn) và nhấn Next để cài đặt. 
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3.2. CÀI ĐẶT USB TOKEN CỦA NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ 

Tùy theo nhà cung cấp thiết bị USB Token sẽ cần cài đặt driver đi kèm để nhận dạng USB Token 

(theo hướng dẫn cài đặt của nhà cung cấp thiết bị) 

Ở đây ví dụ hướng dẫn cài USB Token của Viettel: 

- Cắm USB Token Viettel vào. Chạy file Viettel-CA_pki_token.exe 
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3.3. CÀI ĐẶT NHẬN DẠNG USB TOKEN VÀO HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

Nhận dạng thiết lập ký số với USB Token tại Menu/Hóa đơn điện tử/Quản trị hệ thống/Quản 

lý Token: 

 

Bấm vào Thêm. Lưu ý rằng USB Token cần phải được cắm vào máy tính, phần mềm Token của 

nhà cung cấp phải đang chạy, phần mềm quản lý ký số Digital Signature Services (cài đặt tại 

mục 3.1) phải đang chạy. 
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Khi đó hệ thống sẽ hiển thị màn hình danh sách chứng thực hiện có trên máy tính của người sử 

dụng. Click chọn đúng chứng thực của USB Token và bấm OK: 

 

Hệ thống sẽ nhận dạng thêm 1 dòng chứng thực với thông tin như USB Token mà nhà cung cấp 

đã cấp cho Doanh nghiệp: 

 

Đến đây đã hoàn thành thiết lập ký số. 
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4. THIẾT LẬP EMAIL GỬI HÓA ĐƠN 

4.1. CẤU HÌNH GỬI EMAIL  

Để có thể gửi Hóa đơn điện tử cho khách hàng, hệ thống cho phép khai báo cấu hình máy chủ 

gửi email của Doanh nghiệp tại Menu/Hóa đơn điện tử/Quản trị hệ thống/Cấu hình gửi email: 

 

Các thông số này Doanh nghiệp liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Mail Server đang sử dụng hoặc 

với bộ phận IT của mình để được cung cấp thông tin. 

4.2. THIẾT LẬP MẪU EMAIL 

Mẫu email là nội dung của email được soạn sẵn dùng để gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng. 

Thiết lập tại Menu/Hóa đơn điện tử/Quản trị hệ thống/Thiết lập mẫu email: 
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Mẫu email được phân loại theo các nghiệp vụ: 

- Hóa đơn GTGT 

- Hóa đơn bán hàng 

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

- Phiếu xuất kho gửi bán đại lý 

Nội dung email gồm phần thông tin do người dùng nhập, và phần thông tin của hóa đơn (trường 

trộn) để có thể soạn nội dung gửi hóa đơn cùng lúc cho nhiều khách hàng: 

 

- Chủ đề: Tiêu đề của email gửi 

- Trường trộn: là các trường tiếng anh được nằm trong dấu [ ] mà hệ thống cung cấp. 
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5. KHAI BÁO HỒ SƠ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

Hướng dẫn lập mẫu hóa đơn điện tử, và quyết định áp dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm để 

có thể in ra và nộp bộ hồ sơ thông báo phát hành cho Cơ quan thuế, sau đó có thể sử dụng mẫu 

này để phát hành hóa đơn điện tử. 

Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế gồm mẫu sau: 

- Mẫu hóa đơn điện tử 

- Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử 

- Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 

5.1. KHỞI TẠO MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử: 

 

Nhấn Thêm. 

Chọn loại hóa đơn cần khởi tạo mẫu. 

Nhập thông tin Mẫu số, Ký hiệu theo qui định của cơ quan thuế. 

Chọn logo công ty để in trên hóa đơn. 

Chọn hình nền để chèn hình nằm chìm dưới hóa đơn. 

Chọn mẫu hóa đơn hệ thống cung cấp sẵn. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu thiết kế mẫu đặc thù 

xin vui lòng liên hệ với Lạc Việt để được hỗ trợ. 
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Nhấn Lưu để hoàn thành khởi tạo mẫu hóa đơn. 

Nhấn Xem trước để xem mẫu hóa đơn cần khởi tạo. 

(Trường hợp cần thay đổi mẫu khác thực hiện theo trình tự các bước nhấn Sửa – Chọn mẫu –  Lưu) 

5.2. LẬP QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn/Lập quyết định áp dụng 

hóa đơn: 
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Nhấn Thêm. 

Bổ sung thông tin còn thiếu vào quyết định áp dụng hóa đơn điện tử: 

- Tên người đại diện theo pháp luật. 

- Ngày áp dụng hóa đơn điện tử. 

- Số đăng ký, ngày đăng ký kinh doanh. 

- Thông tin các thiết bị. 

- Phần mềm ứng dụng và biên pháp hỗ trợ triển khai. 

- Tích chọn mẫu các loại hoá đơn điện tử áp dụng và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá 

đơn. 

Nhấn Lưu để hoàn thành khai báo thông tin quyết định áp dụng hóa đơn điện tử. 

Nhấn biểu tượng máy in để xem, in hoặc tải về quyết định để nộp cơ quan thuế: 
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5.3. LẬP THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn/Lập thông báo phát hành 

hóa đơn: 

 

Nhấn Thêm. 

Tích chọn các loại hoá đơn sẽ được thông báo phát hành với cơ quan thuế. Đồng thời khai báo 

thông tin về số lượng hóa đơn, từ số, đến số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng. 

Nhấn Lưu để hoàn thành khai báo thông tin. 

Sau khi khai báo, thông báo này chưa có hiệu lực áp dụng (Tình trạng chưa phát hành). Để chính 

thức áp dụng phải Phát hành thông báo: 
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Thông báo đã phát hành sẽ không chỉnh sửa được nữa. Để chỉnh sửa được phải Hủy phát hành. 

Lưu ý: Để Hủy phát hành với điều kiện Mẫu số, Ký hiệu hóa đơn này chưa phát sinh nghiệp vụ 

xuất hóa đơn. 

Chỉ với những Thông báo phát hành có trạng thái là Đã phát hành, thì Kế toán mới sử dụng 

được các mẫu hóa đơn để phục vụ cho việc phát hành hóa đơn điện tử. 

Nhấn biểu tượng máy in để xem, in hoặc tải về quyết định để nộp cơ quan thuế: 
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6. KHAI BÁO DANH MỤC 

Hướng dẫn khai báo các danh mục phục vụ cho việc lập hóa đơn điện tử. 

6.1. KHÁCH HÀNG 

6.1.1. KHAI BÁO KHÁCH HÀNG 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Danh mục/Khách hàng: 

 

Nhấn Thêm. 

Các thông tin bắt buộc khai báo: Mã khách hàng, Tên khách hàng. 
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Lưu ý: 

- Khi lập hóa đơn các thông tin: Mã số thuế, Tên khách hàng, Địa chỉ, Số TK ngân hàng, 

Tên ngân hàng, Email và Số điện thoại sẽ được tự động lấy lên theo thông tin tương ứng 

với khách hàng được chọn. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác Kế toán 

nên khai báo đầy đủ và cẩn thận các thông tin này. 

- Chương trình sẽ gửi hóa đơn cho khách hàng theo thông tin Email của khách hàng (mặc 

định và có thể sửa lại trên Hóa đơn nếu cần). 

- Với các khách hàng không còn giao dịch nữa, tích chọn  => Khi lập 

hóa đơn điện tử, các khách hàng đã ngừng sử dụng sẽ không hiển thị tại mục Khách hàng 

nữa. 

Nhấn Lưu để hoàn thành thêm khách hàng mới. 

6.1.2. NHẬP KHẨU DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TỪ FILE EXCEL 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Danh mục/Khách hàng => Chọn Hệ thống/Xuất khẩu dữ liệu ra 

Excel để lấy file mẫu các trường thông tin và khai báo danh sách khách hàng: 

 

Sau đó khai báo thông tin theo file excel mẫu. 

Để nhập khẩu vào danh mục khách hàng, vào Menu/Hóa đơn điện tử/Danh mục/Khách hàng 

=> Chọn Hệ thống/Nhập khẩu dữ liệu Excel: 
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Bấm Duyệt để chọn file Excel danh mục khách hàng. 

Bấm Nhập khẩu dữ liệu từ Excel để hoàn thành nhập khẩu dữ liệu. 

6.2. HÀNG HÓA / DỊCH VỤ 

6.2.1. KHAI BÁO HÀNG HÓA / DỊCH VỤ 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Danh mục/Hàng hóa Dịch vụ: 

 

Nhấn Thêm. 

Các thông tin bắt buộc khai báo: Mã hàng hóa / Dịch vụ, Tên hàng hóa / Dịch vụ. 
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Lưu ý: 

- Khi lập hóa đơn, sau khi chọn hàng hóa, dịch vụ, các thông tin: Đơn vị tính, Đơn giá 

bán, Thuế suất sẽ được lấy tương ứng lên hóa đơn.  Vì vậy, để tiết kiệm thời gian và đảm 

bảo tính chính xác Kế toán nên khai báo đầy đủ và cẩn thận các thông tin này. 

- Với các hàng hóa, dịch vụ không còn giao dịch nữa, tích chọn  => 

Khi lập hóa đơn điện tử, các hàng hóa, dịch vụ đã ngừng sử dụng sẽ không hiển thị tại mục 

hàng hóa, dịch vụ nữa. 

Nhấn Lưu để hoàn thành thêm hàng hóa, dịch vụ mới. 

6.2.2. NHẬP KHẨU DANH SÁCH HÀNG HÓA / DỊCH VỤ TỪ FILE EXCEL 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Danh mục/Hàng hóa Dịch vụ => Chọn Hệ thống/Xuất khẩu dữ 

liệu ra Excel để lấy file mẫu các trường thông tin và khai báo danh sách hàng hóa dịch vụ: 

 

Sau đó khai báo thông tin theo file excel mẫu. 

Để nhập khẩu vào danh mục Hàng hóa  / Dịch vụ, vào Menu/Hóa đơn điện tử/Danh mục/Hàng 

hóa Dịch vụ => Chọn Hệ thống/Nhập khẩu dữ liệu Excel: 
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Bấm Duyệt để chọn file Excel danh mục Hàng hóa / Dịch vụ. 

Bấm Nhập khẩu dữ liệu từ Excel để hoàn thành nhập khẩu dữ liệu. 

6.3. TIỀN TỆ 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Danh mục/Tiền tệ: 

 

Nhấn Thêm. 

Khai báo Mã/Tên tiền tệ. 

Khai báo cách đọc tên tiền tệ và tên phần lẻ dùng để đọc số tiền thành chữ trên hóa đơn điện tử. 
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Khai báo Tỷ giá tiền tệ áp dụng từ thời điểm nào. Tỷ giá sẽ được lấy lên trên hóa đơn điện tử 

khi chọn loại tiền tệ này. 

7. HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

7.1. LẬP HÓA ĐƠN 

7.1.1. KHAI BÁO HÓA ĐƠN 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Nghiệp vụ/Lập hóa đơn: 

 

Nhấn Thêm. 

Chọn Mẫu số/Ký hiệu hóa đơn: Chỉ chọn được các Mẫu số, Ký hiệu đã được lập thông báo phát 

hành và có trạng thái của thông báo phát hành là Đã phát hành và Loại hóa đơn là Hóa đơn 

GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng. 

❖ Khai báo thông tin người mua: 

- Nhập Mã số thuế (MST) người mua hoặc Mã/Tên khách hàng: Nếu MST/Mã/Tên khách 

hàng có chứa giá trị giống MST/Mã/Tên khách hàng đã được khai báo trong danh mục 

khách hàng, chương trình sẽ gợi ý danh sách khách hàng để chọn. 

- Chọn khách hàng trong danh sách gợi ý: chương trình tự động điền các thông tin liên quan 

như: Địa chỉ, TK ngân hàng, Tên ngân hàng, Số điện thoại, Email sẽ theo khai báo tại 

danh mục khách hàng. 

- Chọn Hình thức thanh toán. 
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- Ngày thanh toán: hệ thống sẽ tính dựa vào ngày phát sinh hóa đơn + số ngày thanh toán 

trong danh mục khách hàng. Người dùng có thể sửa lại ngày thanh toán. 

❖ Khai báo thông tin hàng hóa, dịch vụ bán ra: 

- Nhấn Thêm (hoặc phím Insert) tại lưới chi tiết Hàng hóa / Dịch vụ. 

- Nhập Mã hoặc Tên Hàng hóa, dịch vụ bán ra: Nếu Mã/Tên hàng hóa, dịch vụ có chứa 

giá trị giống Mã/Tên hàng hóa, dịch vụ đã được khai báo trong danh mục Hàng hóa, dịch 

vụ, chương trình sẽ gợi ý danh sách hàng hóa, dịch vụ. 

 

- Chọn Hàng hóa, dịch vụ trong danh sách gợi ý: chương trình tự động điền các thông tin 

liên quan như: Đơn vị tính, Đơn giá bán, Thuế suất, Tiền thuế theo khai báo tại danh 

mục Hàng hóa, dịch vụ. Sau đó khai báo bổ sung các thông tin khác của Hàng hóa, dịch 

vụ. 

- Nếu Hàng hóa, dịch vụ chưa có trong danh mục: Thêm nhanh bằng cách nhấn phím 

F2 tại ô Mã/Tên hàng hóa dịch vụ. Sau đó khai báo thông tin Hàng hóa dịch vụ rồi bấm 

Lưu. 

- Nếu không sử dụng danh mục Hàng hóa dịch vụ: trường hợp này chương trình cho 

phép nhập trực tiếp mô tả hàng hóa dịch vụ tại ô Diễn giải hàng hóa dịch vụ: 
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❖ Trường hợp bán hàng có chiết khấu theo mặt hàng thực hiện như sau: 

- Nhập %CK hoặc Số tiền CK tương ứng với mặt hàng chiết khấu 

 

❖ Trường hợp bán hàng có chiết khấu theo tổng giá trị hóa đơn thực hiện như sau: 

- Sau khi nhập hết chi tiết Hàng hóa dịch vụ tại lưới chi tiết Hàng hóa/Dịch vụ => Khai báo 

%CK hoặc Số tiền CK tại thông tin chung của hóa đơn: 
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❖ Trường hợp bán hàng có phát sinh nghiệp xuất hóa đơn ngoại tệ: 

Chọn Loại tiền tệ và nhập Tỷ giá qui đổi, các thao tác khác thực hiện như hóa đơn thông 

thường: 

 

Nhấn Lưu để hoàn thành khai báo thông tin hóa đơn. 

Ghi chú: 

- Tại lưới chi tiết Hàng hóa / Dịch vụ: 

o Có thể chọn biểu tượng  (hoặc phím Ctrl + Insert) để sao chép dòng Hàng 

hóa dịch vụ. 
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o Có thể chọn biểu tượng  (hoặc phím Ctrl + Delete) để xóa dòng Hàng hóa 

dịch vụ. 

o Có thể ẩn/hiện các trường dữ liệu không/cần thiết trên lưới nhập liệu: 

 

 

▪ Chọn để hiển thị. Bỏ chọn để ẩn đi. 

▪ Bấm OK để hoàn tất ẩn/hiện các trường.  

Lưu ý: 

Hóa đơn chỉ có thể sửa hoặc xóa khi chưa cấp số hóa đơn. 

7.1.2. NHẬP KHẨU HÓA ĐƠN TỪ FILE EXCEL MẪU 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Nghiệp vụ/Lập hóa đơn: 
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Chọn Hệ thống/Xuất khẩu dữ liệu ra Excel để lấy file dữ liệu mẫu. 

Điền dữ liệu vào file excel theo mẫu. 

Lưu ý:  

- Trên file nhập khẩu có cột Số thứ tự (STT) là để chương trình phân biệt các hóa đơn với nhau. 

- Thông tin hóa đơn trên file mẫu chỉ cần nhập 1 dòng đầu tiên (trường hợp hóa đơn có nhiều 

dòng Hàng hóa dịch vụ) gồm: 

o STT  

o ID Chứng từ: số chứng từ của phần mềm bên ngoài (nếu có) 

o Diễn giải chứng từ 

o Họ tên người mua hàng  

o Tên đơn vị 

o Mã số thuế 

o Địa chỉ  

o Số điện thoại  

o Email  

o Hình thức thanh toán  

o Số tài khoản  

o Tên ngân hàng 

- Không được thay đổi template như thêm dòng trước dòng tiêu đề, thêm cột. 
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Chọn Hệ thống/Nhập khẩu dữ liệu Excel và chọn đúng file mẫu của chương trình để nhập 

khẩu dữ liệu hóa đơn điện tử: 

 

 

Chọn Mẫu số, Ký hiệu hóa đơn cần nhập khẩu dữ liệu vào. 

Bấm Duyệt để chọn file dữ liệu nhập khẩu hóa đơn (theo file mẫu của chương trình). 

Bấm Đọc file để load dữ liệu lên. Kiểm tra và chỉnh sửa thông tin hóa đơn (nếu có sai sót). 

Bấm Lập hóa đơn để chính thức nhập khẩu dữ liệu hóa đơn vào chương trình. 

Lưu ý: 

- Hóa đơn khi nhập khẩu vào chương trình sẽ ở tình trạng chưa phát hành. Các bước tiếp theo 

vẫn thực hiện như khi khai báo từng hóa đơn trên chương trình (như cấp số hóa đơn, ký 

số…) 
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7.2. CẤP SỐ (PHÁT HÀNH) HÓA ĐƠN 

Có thể thực hiện cấp số hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 cách: 

- Cấp số cho từng hóa đơn 

- Cấp số cùng lúc cho nhiều hóa đơn 

Lưu ý: các hóa đơn đã cấp số hóa đơn sẽ không thể chỉnh sửa hoặc xóa. 

7.2.1. CẤP SỐ CHO TỪNG HÓA ĐƠN 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Nghiệp vụ/Lập hóa đơn: 

 

Chọn hóa đơn cần cấp số, bấm vào biểu tượng  

Chương trình sẽ căn cứ vào Mẫu số, Ký hiệu hóa đơn trong Thông báo phát hành hóa đơn để 

cấp số. 

Ngày hóa đơn sẽ được cập nhật lại bằng ngày cấp số. 

7.2.2. CẤP SỐ CÙNG LÚC CHO NHIỀU HÓA ĐƠN 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Nghiệp vụ/Tra cứu hóa đơn: 
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Chọn khoảng thời gian cần lọc danh sách hóa đơn. 

Chọn Tình trạng phát hành: Chưa phát hành. 

Bấm Truy xuất. 

Kết quả sẽ trả ra danh sách hóa đơn cần cấp số. 

Tích chọn vào những hóa đơn cần cấp số: 

 

Bấm vào biểu tượng  để chương trình cấp số. 

Hoặc có thể cấp số từng hóa đơn bằng cách bấm vào biểu tượng  trên dòng hóa đơn. 
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7.3. KÝ SỐ CHO HÓA ĐƠN 

Lưu ý: Để phục vụ cho việc ký số lên hóa đơn điện tử, trước khi ký số cần: 

- Nếu doanh nghiệp sử dụng hình thức ký số trực tiếp qua USB thì kế toán phải cắm USB 

Token của doanh nghiệp vào máy tính (Chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không bị 

thu hồi). 

Có thể thực hiện ký số hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 cách: 

- Ký số cho từng hóa đơn 

- Ký số cùng lúc cho nhiều hóa đơn 

7.3.1. KÝ SỐ CHO TỪNG HÓA ĐƠN 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Nghiệp vụ/Lập hóa đơn: 

 

Chọn hóa đơn cần ký số, bấm vào biểu tượng  

Chương trình sẽ hiển thị màn hình xác nhận chứng thực. Chọn đúng chứng thực của USB Token 

sau đó bấm OK để hoàn thành ký số cho hóa đơn điện tử: 
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7.3.1. KÝ SỐ CÙNG LÚC CHO NHIỀU HÓA ĐƠN 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Nghiệp vụ/Tra cứu hóa đơn: 

 

Chọn khoảng thời gian cần lọc danh sách hóa đơn. 

Chọn Tình trạng phát hành: Đã phát hành. 

Chọn Tình trạng ký số: Chưa ký. 

Bấm Truy xuất. 

Kết quả sẽ trả ra danh sách hóa đơn cần ký số. 

Tích chọn vào những hóa đơn cần ký số: 
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Bấm vào biểu tượng  để ký số cho hóa đơn. 

Hoặc có thể ký số từng hóa đơn bằng cách bấm vào biểu tượng  trên dòng hóa đơn. 

7.4. GỬI HÓA ĐƠN CHO KHÁCH HÀNG 

Hệ thống sẽ tự động gửi thông tin hóa đơn điện tử tới khách hàng bằng địa chỉ email khi thiết lập 

cấu hình gửi email. 

Có thể gửi hóa đơn cho khách hàng bằng 1 trong 2 cách: 

- Gửi từng hóa đơn 

- Gửi cùng lúc nhiều hóa đơn 

7.4.1. GỬI TỪNG HÓA ĐƠN 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Nghiệp vụ/Lập hóa đơn: 
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Chọn hóa đơn cần gửi. 

Vào Chức năng/Gửi hóa đơn: 

 

- Tên người nhận: lấy theo tên người mua hàng. Có thể sửa lại. 

- Gửi đến email: lấy theo email trên hóa đơn. Có thể thêm nhiều email nhận cách bằng dấu 

chấm phẩy (;). 

- CC email và BCC email: có thể nhập thêm vào để gửi email. 

Bấm biểu tượng  để xem trước nội dụng email. 

Bấm Gửi  để hoàn thành gửi email cho khách hàng. 
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7.4.2. GỬI CÙNG LÚC NHIỀU HÓA ĐƠN 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Nghiệp vụ/Tra cứu hóa đơn: 

 

Chọn khoảng thời gian cần lọc danh sách hóa đơn. 

Chọn điều kiện cần lọc bổ sung nếu cần. 

Bấm Truy xuất. 

Kết quả sẽ trả ra danh sách hóa đơn cần gửi. 

Tích chọn vào những hóa đơn cần gửi. 

Bấm vào biểu tượng  để gửi hóa đơn. 

Hoặc có thể gửi từng hóa đơn bằng cách bấm vào biểu tượng  trên dòng hóa đơn. 

7.5. TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÃ PHÁT HÀNH 

Cho phép kế toán tải hóa đơn điện tử ở dạng XML, PDF phục vụ cho mục đích lưu trữ hóa đơn 

theo thời hạn quy định của Luật Kế toán. 

Có thể tải hóa đơn điện tử bằng 1 trong 2 cách sau: 

- Tải từng hóa đơn điện tử. 

- Tải cùng lúc nhiều hóa đơn điện tử. 

7.5.1. TẢI TỪNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Nghiệp vụ/Lập hóa đơn: 
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Bấm Chức năng/Tải hóa đơn. 

Vào thư mục lưu trữ file tải về của trình duyệt để lấy file. 

7.5.2. TẢI CÙNG LÚC NHIỀU HÓA ĐƠN 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Nghiệp vụ/Tra cứu hóa đơn: 

 

Chọn khoảng thời gian cần lọc danh sách hóa đơn. 

Chọn Tình trạng ký số: Đã ký. 

Chọn điều kiện cần lọc bổ sung nếu cần. 

Bấm Truy xuất. 

Kết quả sẽ trả ra danh sách hóa đơn cần tải về. 
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Tích chọn vào những hóa đơn cần tải. 

Bấm vào biểu tượng  để tải hóa đơn. 

Hoặc có thể tải từng hóa đơn bằng cách bấm vào biểu tượng  trên dòng hóa đơn. 

Lưu ý: 

- Đối với trình duyệt Chrome, để tải được nhiều hóa đơn cùng lúc cần cho phép tính năng 

popup của trình duyệt lên: 

 

 

7.6. LẬP HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH 

Cho phép khách hàng lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn đã lập và 

gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế. 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Nghiệp vụ/Lập hóa đơn: 
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Chọn hóa đơn cần lập hóa đơn điều chỉnh. 

Chọn Chức năng/Lập hóa đơn điều chỉnh. 

 

Khai báo thông tin cần điều chỉnh. 

Khai thông tin biên bản điều chỉnh. 
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- Có thể đính kèm biên bản điều chỉnh vào bằng cách chọn file. 

Nhấn Lưu để hoàn thành lập hóa đơn điều chỉnh. 

Các bước tiếp theo như cấp số, ký số, gửi, tải hóa đơn vẫn xử lý như hóa đơn bình thường. 

Hóa đơn điều chỉnh sẽ có thêm dòng thông tin: 
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7.7. HỦY HÓA ĐƠN 

Cho phép hủy các hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành với cơ quan thuế (chưa phát hành cho 

người mua) nhưng không tiếp tục sử dụng. 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Nghiệp vụ/Lập hóa đơn: 

 

Chọn hóa đơn cần hủy bỏ. 

Chọn Chức năng/Hủy hóa đơn. 

 

Khai báo thông tin số biên bản, ngày biên bản, lý do hủy. 

Bấm vào biểu tượng  để xác nhận chính thức hủy hóa đơn. 
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7.8. LẬP HÓA ĐƠN THAY THẾ 

Cho phép hủy hóa đơn điện tử đã phát hành khi phát hiện sai sót và phát hành hóa đơn thay thế 

cho hóa đơn bị hủy bỏ. 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Nghiệp vụ/Lập hóa đơn: 

 

Chọn hóa đơn cần thay thế. 

Chọn Chức năng/Lập hóa đơn thay thế. 
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Khai báo thông tin hóa đơn. 

Khai báo thông tin biên bản. 

Nhấn Lưu để hoàn thành thay thế hóa đơn (Hóa đơn cũ sẽ bị hủy). 

Hóa đơn thay thế sẽ có thêm dòng thông tin: 
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7.9. TRA CỨU HÓA ĐƠN 

Cho phép tra cứu, tìm kiếm các hóa đơn điện tử trên phần mềm để phục vụ cho công tác quản lý. 

Kế toán có thể dễ dàng biết được trạng thái của hóa đơn điện tử: đã phát hành chưa, đã ký số 

chưa, đã gửi cho KH chưa, là hóa đơngốc, hóa đơn thay thế hay hóa đơn hủy để dễ dàng quản lý 

tình hình phát hành hóa đơn điện tử. 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Nghiệp vụ/Tra cứu hóa đơn: 

 

Có thể tìm kiếm theo nhiều tiêu chí chương trình cung cấp sẵn: ngày hóa đơn, tình trạng phát 

hành, tình trạng ký, số hóa đơn, mã tra cứu hóa đơn… 

Tại màn hình tra cứu hóa đơn này, chương trình cũng cho phép các tác vụ liên quan như Xem, Tải, 

Cấp số, Ký số, Gửi hóa đơn…như các hướng dẫn trước. 

7.10. BÁO CÁO HÓA ĐƠN 

7.10.1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN 

Báo cáo chi tiết về số lượng hóa đơn mua/phát sinh, đã sử dụng, hủy trong kỳ của doanh nghiệp. 

Vào Menu/Hóa đơn điện tử/Báo cáo/Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. 
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Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo. 

Bấm vào biểu tượng  để xem kết quả. 

 


