GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TOÀN DIỆN
Hotline: 1900 6134
Web: vin-hoadon.com

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
LÊN THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC
I. CÁC BƯỚC TỔNG QUAN
Trường hợp 01: Đăng ký HĐĐT theo TT78 cho mọi đối tượng tham gia lần đầu:

- Bước 1: Đăng ký Mẫu số 01/TB-ĐKĐT
- Bước 2: Tạo mẫu hóa đơn và xuất hóa đơn theo TT78 trên phần mềm VIN-HOADON
Trường hợp 02: Đơn vị đang sử dụng hóa đơn theo TT32 cần chuyển đổi lên TT78

- Bước 1: Đăng ký Mẫu số 01/TB-ĐKĐT
- Bước 2: Chờ xác nhận của cơ quan thuế về việc chấp nhận chuyển lên TT78.
Note: Đơn vị vẫn tiếp tục xuất hóa đơn theo TT32 trong thời gian chờ cơ quan thuế chấp nhận.

- Bước 3: Được đồng ý chấp nhận chuyển lên TT78 với mã thông điệp 103 trên phần mềm
hoặc được gửi về email đã đăng ký thì tiến hành các bước sau:
→ Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo mẫu TB03/AC đến cơ quan thuế theo hình thức
điện tử.
→ Lập báo cáo Tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

- Bước 4: Hoàn tất Bước 3 và đã được chấp nhận từ Cơ Quan Thuế
→ Hủy dải cũ theo TT32 trên phần mềm HDDT
→ Tạo lại mẫu mới theo TT78 và xuất hóa đơn

II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
Bước 1: Đăng ký Mẫu số 01/TB-ĐKĐT

-

Tìm đến mục thông tin doanh nghiệp\ Chọn đăng ký thông tin hóa đơn điện tử

Bước 2: Điền thông tin email, số điện thoại và những thông tin cần thiết, thêm chữ ký số
Note:

- Những ô có dấu sao màu đỏ điền đầy đủ thông tin
- Chọn đúng loại hóa đơn có mã hay không mã cho đơn vị.
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Bước 3: Bấm Gửi Đăng ký và nhập mã pin Chữ Ký Số

Note: Kiểm tra Phần mềm ký số Vsign đã chạy bản mới nhất, Chữ ký số đã cắm vào.
Link tải phần mềm: https://kyso.vin-hoadon.com/vin-sign.exe
Bước 4: Khi gửi thành công, xem thông điệp đã gửi
Vào Mục Thông Tin Doanh Nghiệp\Thông điệp gửi quan thuế

Bước 5: Kiểm tra phản hồi từ Tổng Cục Thuế, chấp nhận phát hành hóa đơn
- Vào Mục Thông Tin Doanh Nghiệp\ Thông điệp nhận từ cơ quan thuế

- Cơ Quan Thuế chấp nhận sử dụng và trả về thông điệp 103

2

GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TOÀN DIỆN
Hotline: 1900 6134
Web: vin-hoadon.com

Bước 6: Thao tác trên phần mềm HTKK và nộp qua thuedientu.gdt.gov.vn
- Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo mẫu TB03/AC đến cơ quan thuế theo hình thức điện tử
- Lập báo cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa BC26/AC
Bước 7: Tạo mẫu mới theo quy định TT78 và xuất hóa đơn trên VIN-HOADON.

Mọi chi tiết Quý đơn vị liên hệ VIN-HOADON để được trợ giúp.
Xin chân thành cảm ơn!
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