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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 
I. Giới thiệu 

 

Dịch vụ hóa đơn điện tử ehoadondientu.com do Công ty TNHH Công Nghệ Vĩnh Hy 

xây dựng dựa trên Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính và Thông tư 32/TTBCT của 
Bộ Tài Chính về việc khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng 

dịch vụ Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng 
dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử Lợi ích của 

hóa đơn điện tử: - Tiết kiệm chi phí in ấn - Tiết kiệm chi phí vận chuyển - Tăng tính năng an 
toàn, tránh các rủi ro, thất lạc, hư hỏng, nếu mất có thể yêu cầu cấp lại Đối với khách hàng kê 

khai thuế, hóa đơn điện tử được cơ quan thuế chấp nhận như hóa đơn giấy Khi triển khai dịch 
vụ hóa đơn điện tử, Công ty TNHH Công Nghệ Vĩnh Hy đã bảo đảm các điều kiện: hạ tầng về 

công nghệ thông tin để lưu trữ, có chữ ký điện tử, sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử tự xây 
dựng; ban hành quyết định áp dụng hóa đơn điện tử và gửi Thông báo phát hành hóa đơn điện 

tử tới cơ quan thuế, thông báo cho khách hàng về định dạng hóa đơn và cách thức truyền nhận 
hóa đơn điện tử. 
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II. Yêu cầu máy tính 
 Phần cứng:  

o Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 7 trở lên. 
o Có kết nối mạng Internet. 

o Bộ xử lý: Intel ®Core (TM)i3-4130 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz trở lên. 
o Ram: 4.00 GB trở lên  

 Phần mềm :  
o VSign được download tại địa chỉ http://ehoadondientu.com/Download.aspx . 

Giải nén và chạy file VSignPlugin.exe. 
o Trình duyệt: Opera, CocCoc, Chrome, Firefox, Edge. 

III. Thủ tục với cơ quan thuế  
Để sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp thực hiện các bước sau (sẽ được nhà cung 

cấp Vĩnh Hy hỗ trợ trong suốt quá trình làm thủ tục và hoàn toàn miễn phí). 

 Đối với cơ quan thuế nhận hồ sơ giấy 

 Ban hành Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử gửi trực tiếp 2 bản đến cơ thuế tại 
bộ phận một cửa. Cơ quan thuế đóng dấu trả về 1 bản. 

 Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH Công Nghệ Vĩnh Hy (cung 
cấp thông tin về loại hóa đơn, số lượng hóa đơn, logo, …). 

 Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế qua trang nhantokhai.gdt.gov.vn, 
đính kèm hóa đơn mẫu có ký điện tử 2 ngày sau tra cứu trên trang 

http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn, bắt đầu sử dụng 
 Đối với cơ quan thuế nhận hồ sơ online 

 Ban hành Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử. Sau khi đóng dấu, ký tên scan 
gửi lại nhà cung cấp để nộp kèm với thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn 

mẫu. 
 Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH Công Nghệ Vĩnh Hy (cung 

cấp thông tin về loại hóa đơn, số lượng hóa đơn, logo, …). 
 Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế qua trang nhantokhai.gdt.gov.vn, 

đính kèm hóa đơn mẫu có ký điện tử 2 ngày sau tra cứu trên trang 
http://tracuuhoadon.gdt.  
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IV. Sử dụng hệ thống 
1. Đăng nhập 

Vào trang: https://ehoadondientu.com/  Button “LOGIN” 

 

Đăng nhập vào tài khoản là mã số thuế và mật khẩu đã được cung cấp. 

 

Giao diện màn hình chính sẽ ra như phía dưới 
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2. Tạo thông báo phát hành hóa đơn 
Click vào “Pháp lý” ở phía menu ngang  chọn “Thông báo phát hành hóa đơn” 

 

Thêm mới, điền đúng thông tin như trên http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html  
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Điền thông báo phát hành phải đúng tất cả những thông tin trên trang 
tracuuhoadon.gdt.gov.vn và đúng với hợp đồng để hệ thống xác nhận và cho xuất hóa đơn 

đúng ngày, đúng ký hiệu và quản lý được số lượng hóa đơn xuất ra. 
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3. Quản lý danh mục 
a) Danh mục nhóm hàng hóa 
Click “Danh mục” trên menu ngang  Danh mục hàng hóa 

 

Danh mục nhóm hàng hóa cần lưu ý hai điểm sau: 

 Nếu sản phẩm là hàng hóa (mã HH) thì khi xuất hóa đơn bắt buộc phải nhập số 

lượng, bất kể đó là hàng khuyến mãi (số lượng xxx, đơn giá = 0 vnđ). 

 Nếu sản phẩm là dịch vụ (mã DV) thì khi xuất hóa đơn hệ thống cho phép để 
trống ô số lượng.  

b) Danh mục hàng hóa 
Danh mục hàng hóa hỗ trợ doanh nghiệp xuất hóa đơn sẽ chọn được mặt hàng nhanh 

hơn, không cần phải nhập lại mỗi lần xuất. 

Khi thêm danh mục hàng hóa vào cần lưu ý đến nhóm hàng hóa để không bị nhầm lẫn 
giữa “Hàng hóa” và “Dịch vụ”.  

Ngoài cách thêm trực tiếp trên trang web, hệ thống ehoadondientu.com còn hỗ trợ 
import danh mục hàng hóa từ file excel theo mẫu có sẵn, rất tiện lợi cho doanh nghiệp có hàng 

trăm hay hàng nghìn mã sản phẩm khác nhau. 

Click “Danh mục” trên menu ngang  “Danh mục hàng hóa”  “Thêm” 
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Hoặc import từ file excel bằng 2 bước sau:  

 Tải file excel mẫu: click “Excel” trong giao diện danh mục hàng hóa. 

 Import vào hệ thống: click “Import” trong giao diện danh mục hàng hóa. 

 

c) Danh mục đối tượng và danh mục nhóm đối tượng 
Hỗ trợ danh sách khách hàng thường xuyên của quý công ty. Còn nếu không thêm vào, 

hệ thống vẫn hỗ trợ sẵn database hơn 1 triệu tên và mã số thuế các doanh nghiệp toàn quốc. 

Khi tạo hóa đơn mới, chỉ cần nhập mã số thuế sẽ có thông tin tên công ty, địa chỉ, số điện thoại 
người mua hàng,… 
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V. Nghiệp vụ về hóa đơn điện tử 
1. Tạo hóa đơn  

 

 

Sau khi đền đầy đủ thông tin, click vào button “OK(ctrl Enter)” để tạo ra một hóa đơn 
“NHÁP”. Hóa đơn này chưa phát sinh số và có chữ “CHƯA KÝ” 
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Đây chỉ là hóa đơn nháp vẫn chưa có giá trị pháp lý. 

2. Ký – Phát hành hóa đơn 
Sau khi xem hết những thông tin đã chính xác, ta có thể click “Ký” để phát hành hóa 

đơn. Công ty Vĩnh Hy mặc định tặng khách hàng gói chức năng ký hóa đơn nhanh (trị giá 

1.000.000 vnđ). 

a) Khách hàng kích hoạt chức năng ký nhanh  
Chỉ cần ghim “token” để ký tờ đầu tiên (hóa đơn số 0000001). Những tờ hóa đơn còn 

lại khi kí không yêu cầu cắm token. 

b) Khách hàng không kích hoạt chức năng ký nhanh.  
Mỗi lần ký sẽ được hệ thống cảnh báo cắm token, nếu không cắm vào thì sẽ không phát 

hành được hóa đơn.   

Hướng dẫn dùng phần mềm hỗ trợ ký số Vsign 

Download tại: https://ehoadondientu.com/Download.aspx  
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Mở file Vsign.rar lên và giải nén ra ổ Data (ổ D hoặc E) hoặc Desktop cũng được 

 

Click setup  next… 

Sau khi hoàn tất sẽ xuất hiện biểu tượng Vsign ngoài desktop. 
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Sau khi báo Ký thành công, thì hóa đơn đã có giá trị pháp lý, tình trạng thành “ĐÃ KÝ”. 
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3. Hủy dãy hóa đơn 
Doanh nghiệp có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện “Hủy dãy hóa đơn”. 

Trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, những hóa đơn này sẽ nằm ở cột “HỦY” 
không phải cột “XÓA BỎ”. 

Click “Nghiệp vụ” trên menu ngang phía trên, chọn “Hủy dãy số”. 

 

 

4. Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng 
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a) HỦY - Hóa đơn chưa gửi mail cho khách  
Trong trường hợp này, do chưa gửi khách nên ta có thể hủy hóa đơn mà không cần lập 

biên bản hủy hoặc lập hóa đơn điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm, điều chỉnh thông tin. 

Ta làm các bước sau: chọn dòng hóa đơn muốn hủy, click “HỦY”, hệ thống sẽ hiển 

bảng thông báo cho điền một số thông tin, khi điền xong click “HỦY” trong bảng thông báo, 
hệ thống sẽ hiển thị bảng thông báo mới với trạng thái “HỦY THÀNH CÔNG”. Như vậy là 

hóa đơn đã được hủy, trạng thái đổi thành “HỦY”. 
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b) Hủy hóa đơn đã gửi mail, và khách hàng đã ký nhận hóa đơn online 
Trường hợp này, khi click “HỦY” hệ thống sẽ thông báo tạo biên bản hủy hóa đơn. 

Cả 2 bên mua và bán đều phải kí số vào biên bản thì hóa đơn mới có thể hủy thành công. 

 

 

 

 

c) Lập hóa đơn thay thế 
Chọn dòng hóa đơn thay thế, click “THAY THẾ”. 

Điền đầy đủ thông tin như tạo một hóa đơn bình thường. 

Sau khi tạo xong hóa đơn sẽ hiển thị thêm 1 dòng hóa đơn thay thế, tình trạng  “Chưa 
ký”. Sau khi kí biên bản thay thế hóa đơn, hệ thống sẽ cho phép ký hóa đơn thay thế và hóa 

đơn bị thay thế được xem như đã hủy (tình trạng “Bị thay thế”). 
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Điền chính xác các thông tin sau: Đại diện bên mua, chức vụ, lý do thu hồi và email 

nhận biên bản. Click “xem biên bản” để xem qua biên bản thu hồi đã chính xác chưa. 

Gửi email biên bản thu hồi cho khách hàng. Khách hàng phải ký số vào biên bản thu 

hồi thì mới có thể làm tiếp các bước sau. 

Sau khi khách hàng hoàn tất việc ký biên bản. Người dùng ký hóa đơn “thay thế”. 
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d) Lập hóa đơn điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm, điều chỉnh thông tin 
Chọn dòng hóa đơn cần điều chỉnh và chọn 1 trong 3 nghiệp vụ điều chỉnh hóa đơn. 

 

 

 

Sau khi khách hàng ký biên bản thành công. Hệ thống sẽ cho phép người dùng ký – 

phát hành tờ hóa đơn điều chỉnh tăng.  

Sau khi phát hành xong, trạng thái sẽ như hình sau. 
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Đối với hóa đơn điều chỉnh thông tin, điều chỉnh giảm ta làm tương tự. 

5. Gửi mail hóa đơn, gửi mail các biên bản 

 

Chọn dòng hóa đơn cần gửi. Click “MAIL” sau đó điền đúng email khách hàng. Click 

“OK” là được. 

 



EHOADONDIENTU.COM 

 

 TRANG 19 

6. Chuyển đổi hóa đơn 
NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP 

Điều 10. Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy. 

o Hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy. 

o Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng 

giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi. 

o Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có 
giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp 

luật về giao dịch điện tử, không có hiêu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường 
hợp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kế nối chuyển dữ liệu điện 

tử với cơ quan thuế theo quy đinh. 

Để chuyển đổi ta làm như sau: chọn dòng hóa đơn cần chuyển đổi, click “Chuyển đổi” 

sau đó xác nhận chuyển đổi là xong. 
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Hóa đơn chuyển đổi sẽ có thêm dòng “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN 

ĐIỆN TỬ” và người chuyển đổi phải kí tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên. Nếu người chuyển đổi là 

Nhân viên thì đóng dấu treo lên tờ hóa đơn chuyển đổi. 

7. Tra cứu hóa đơn 

 

 


