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GiỚI THIỆU CHUNG



I. GIỚI THIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán
hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đƣợc khởi tạo, lập, gửi, nhận, lƣu trữ và
quản lý bằng phƣơng tiện điện tử.

 Hoá đơn điện tử đƣợc khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của
tổ chức đã đƣợc cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và đƣợc lƣu
trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch
điện tử.

 Hóa đơn điện tử gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn giá trị gia
tăng; hóa đơn bán hàng; hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu
tiền bảo hiểm…; phiếu thu tiền cƣớc vận chuyển hàng không, chứng
từ thu cƣớc phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…,
hình thức và nội dung đƣợc lập theo thông lệ quốc tế và các quy định
của pháp luật có liên quan.



II. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ E-INVOICE

Phần mềm xuất hóa đơn điện tử E-Invoice đƣợc xây dựng dựa trên
Thông tƣ 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 14 tháng 03 năm
2011 hƣớng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử
bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Việc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice sẽ giúp doanh
nghiệp giảm bớt thời gian làm thủ tục hành chính, giảm bớt các chi
phí liên quan:

 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử thông qua cổng thông tin
điện tử của cơ quan thuế.

 Giảm chi phí in hóa đơn, hóa đơn đƣợc lƣu, chuyển cho khách hàng
bằng phƣơng tiện điện tử (email, internet ,…)

 Hóa đơn điện tử là một xu thế tất yếu
 Cơ quan thuế sẽ phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vƣớng

mắc trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử



1. Mô hình xuất hóa đơn

Các hóa đơn sau khi lập sẽ được ký số 

DN không cần in hóa đơn, gửi hóa đơn cho khách hàng bằng phương tiện email, internet,…

III. MÔ HÌNH TỔNG QUAN



2. Vận chuyển hóa đơn

Hóa đơn điện tử có thể gửi cho khách hàng theo 2 cách:

• Gửi hóa đơn điện tử dạng file PDF cho khách hàng qua email, website quản lý…

• Chuyển đổi sang hóa đơn giấy và gửi cho khách hàng

III. MÔ HÌNH TỔNG QUAN



Sau khi xuất hóa đơn, khách hàng nhận được hóa đơn điện tử qua email

IV. GỬI NHẬN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ



V. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CHUYỂN ĐỔI

Doanh nghiệp có thể chuyển đổi hóa đơn điện tử sang bản in để gửi giao khách hàng



CÁC TÍNH NĂNG PHẦN MỀM E-INVOICE



I. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Nhập đầy đủ và chính xác các  thông tin về DN, thông tin này sẽ hiển thị trên hóa đơn



II. TẠO MẪU HÓA ĐƠN

DN tiến hành khởi tạo mẫu hóa đơn  với Mẫu số / Ký hiệu phù hợp.



Phát hành trên hệ thống Phần mềm E-Invoice

Sau khi tạo mẫu, DN tiến hành tạo “Thông báo phát hành hóa đơn” trên phần mềm.

III. PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN



IV. NGHIỆP VỤ LẬP HÓA ĐƠN

1. Lập hóa đơn mới

Sau khi  gửi “Thông báo phát hành” lên cục thuế quản lý và được chấp nhận DN có 

thể tạo lập Hóa đơn mới cho khách hàng bình thường.



IV. NGHIỆP VỤ LẬP HÓA ĐƠN

2. Ký số vào hóa đơn

Khi tạo lập hóa đơn mới, DN sẽ thực hiện ký điện tử lên hóa đơn



Được lập khi hóa đơn gốc bị sai thông tin nhưng doanh nghiệp chưa kê khai thuế

IV. NGHIỆP VỤ LẬP HÓA ĐƠN

3. Hóa đơn thay thế



Được lập khi muốn hủy bỏ 1 hóa đơn. Với điều kiện hóa đơn đó chưa được kê khai thuế

IV. NGHIỆP VỤ LẬP HÓA ĐƠN

4. Hóa đơn xóa bỏ



Được lập khi muốn để điều chỉnh hóa đơn. Với điều kiện hóa đơn đó đã được kê khai thuế

IV. NGHIỆP VỤ LẬP HÓA ĐƠN

5. Hóa đơn điều chỉnh



Có thể ký số cùng lúc nhiều hóa đơn đã được lập

IV. NGHIỆP VỤ LẬP HÓA ĐƠN

6. Ký số nhiều hóa đơn



Sau khi lập và ký số vào hóa đơn, DN thực hiện bước gửi hóa đơn cho khách hàng bằng 

email và theo dõi trạng thái để biết khách hàng đã nhận hay chưa. 

Hệ thống sẽ tự động cập nhập trạng thái phản hồi từ email của khách hàng để DN theo dõi

VI. QUẢN LÝ GỬI HÓA ĐƠN CHO KHÁCH HÀNG



Khách hàng sẽ nhận được email có Giao diện như trên.

VI. QUẢN LÝ GỬI HÓA ĐƠN CHO KHÁCH HÀNG



Khách hàng click vào mục Tải hóa đơn để  truy cập vào Website tra cứu hóa đơn và 

download hóa đơn về máy tính lưu trữ

VI. QUẢN LÝ GỬI HÓA ĐƠN CHO KHÁCH HÀNG



Khách hàng xem và download Hóa đơn từ hệ thống website của phần mềm Einvoice

VII. WEBSITE TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ



Khách hàng xem và download Hóa đơn từ hệ thống website của phần mềm Einvoice

VII. WEBSITE TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ



Tra cứu, thống kê hóa đơn nội bộ

VII. WEBSITE TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ



Chƣơng trình hỗ trợ xem các loại báo cáo:

 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 Báo cáo quyết toán hóa đơn
 Báo cáo hóa đơn chuyển đi
 Thông báo hủy hóa đơn
 Báo cáo bán hàng
 Bảng kê chứng từ hàng hóa bán ra GTGT

VIII. BÁO CÁO



IX. TÍCH HỢP CÁC HỆ THỐNG CÓ SẴN

Phần mềm E-Invoice có thể tích hợp truyền nhận dữ liệu từ các hệ thống CRM, ERP,

phần mềm kế toán, các phần mềm có sẵn tại doanh nghiệp



IX. TÍCH HỢP CÁC HỆ THỐNG CÓ SẴN

Phần mềm E-Invoice hợp truyền nhận dữ liệu từ các hệ thống CRM, ERP, phần mềm

kế toán, các phần mềm có sẵn tại doanh nghiệp theo mô hình file



IX. TÍCH HỢP CÁC HỆ THỐNG CÓ SẴN



IX. TÍCH HỢP CÁC HỆ THỐNG CÓ SẴN

Phần mềm E-Invoice hợp truyền nhận dữ liệu từ các hệ thống CRM, ERP, phần mềm

kế toán, các phần mềm có sẵn tại doanh nghiệp theo mô hình webservice



X. GIẢI PHÁP SAO LƢU DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Sao lưu dữ liệu theo phương án

tối ưu:

 1. Dữ liệu hóa đơn được sao

lưu hàng ngày, trong vòng 7

ngày gần nhất

 2. Ngoài ra mỗi tháng sẽ sao

lưu một bản



Hãng hàng không 

Cathay Pacific

Hệ thống cửa hàng 

Joillibee toàn quốc

Hãng hàng không 

Singapore Airlines

Tổng công ty Hàng 

không việt nam

Công ty Maseco

Công ty Dây và Cáp 

điện Cadi Sun

Công ty Unigen Việt 

Nam

Dong Tam Tradinh Co.,Ltd

Công ty xi măng Hoàng Long

Công ty Hitachi Cable Việt 

Nam

Công ty Cổng vàng 

Golden Gate

Công ty Truyền thông 

Megastart

Công ty Sam Sung Việt Nam

CÔNG TY THÁI SƠN

Một số khách hàng tiêu biểu

Phu Thai Food Vietnam




