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Bước 1: Tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký DN

 Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ
ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 DN/ Người thành lập DN/ Người được ủy quyền xuất
trình Giấy biên nhận hồ sơ tại Phòng Trả kết quả đăng
ký DN và nhận Giấy chứng nhận đăng ký DN
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Bước 2: Mở tài khoản ngân hàng

Giấy đề
nghị mở tài
khoản

Bản sao
giấy ĐKKD
+ Thông
báo mẫu
dấu

CMND Giám
đốc + Quyết
định bổ
nhiệm KTT
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Bước 3: Mua cổng Token kê khai thuế qua mạng và
đăng ký nộp thuế điện tử
 Mua cổng Token kê khai thuế qua mạng:
 Chọn nhà cung cấp: Viettel, Bkav, VNPT, Nacencomm…
 Sau khi ký hợp đồng mua dịch vụ thì bên nhà cung cấp
sẽ cấp cho doanh nghiệp 01 thiết bị Token.
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Bước 3: Mua cổng Token kê khai thuế qua mạng và
đăng ký nộp thuế điện tử
Đăng ký tài khoản đăng nhập với cơ quan thuế:
http://nhantokhai.gdt.gov.vn
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Bước 3: Mua cổng Token kê khai thuế qua mạng và
đăng ký nộp thuế điện tử
Bắt đầu từ 8h ngày 6/5/2019, Đăng ký tài khoản đăng
nhập với cơ quan thuế : http://thuedientu.gdt.gov.vn
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Bước 3: Mua cổng Token kê khai thuế qua mạng và
đăng ký nộp thuế điện tử
Cơ quan thuế cấp tài khoản nộp tờ khai thuế qua mạng
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Bước 4: Tiến hành lập & nộp tờ khai lệ phí môn bài,
nộp tiền lệ phí môn bài cho DN
Mức nộp lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp
(NĐ 139/2016/NĐ-CP & TT 302/2016/TT-BTC)
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THỜI HẠN KÊ KHAI VÀ NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI
DN MỚI THÀNH
LẬP

Thủ tục khai và
nộp thuế:

Khai thuế: Theo
TK 01/MBai

DN đi vào HĐSXKD
luôn thì hạn vào cuối
tháng.

Nộp thuế: Giấy nộp
tiên vào NSNN

Thời hạn cùng thời
hạn nộp TK
01/MBai

Mức nộp thuế

Thành lập 6 tháng
đầu năm

Nộp theo mức nộp
cả năm

Thành lập 6 tháng
cuối năm

Nộp ½ theo mức cả
năm

DN chưa SXKD thì
hạn 30 ngày
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Bước 4: Tiến hành lập & nộp tờ khai lệ phí môn bài,
nộp tiền lệ phí môn bài cho DN
 Tải phần mềm HTKK từ trang web của Tổng cục thuế
(http://www.gdt.gov.vn) và cài đặt
 Lập tờ khai lệ phí môn bài (mẫu số 01/MBAI)
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Bước 4: Tiến hành lập & nộp tờ khai lệ phí môn bài,
nộp tiền lệ phí môn bài cho DN

Nộp tờ khai và
tiền lệ phí môn

Qua mạng

bài
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Nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài qua mạng
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Nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài qua mạng
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Nộp tiền lệ phí môn bài qua mạng
http://nopthue.gdt.gov.vn
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Bước 5: Lựa chọn phương pháp tính thuế, hình thức kế
toán, chế độ kế toán, phương pháp trích khấu hao TSCĐ
 Phương pháp tính thuế: trực tiếp (Mẫu số 03/GTGT,
04/GTGT) hay khấu trừ (Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT)
 Hình thức kế toán áp dụng: NKC, nhật ký - sổ cái,
CTGS, nhật ký chứng từ
 Chế độ kế toán: thông tư 200/2014/TT-BTC, thông tư
133/2016/TT-BTC
 Phương pháp trích khấu hao TSCĐ (TT45/2013/TTBTC): khấu hao đường thẳng; khấu hao theo số dư giảm
dần có điều chỉnh; khấu hao theo số lượng, khối lượng
sản phẩm.
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Bước 6: Lựa chọn hình thức Hóa đơn sử dụng
Tạo và phát hành hóa đơn

3
1
Hóa đơn
mua của
cơ quan
thuế

2

3

4

Hóa đơn
đặt in

Hóa đơn
tự in

Hóa đơn
điện tử

5
Hóa đơn
điện tử có
mã xác
thực

Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư
10/2014/TT-BTC, TT 37/2017/TT-BTC; TT 26/2015/TT-BTC
19

Bước 6: Lựa chọn hình thức Hóa đơn sử dụng
1- HOÁ ĐƠN MUA CỦA CƠ QUAN THUẾ

Đối tượng mua hóa đơn (Điều 11 - TT39/2014)
 Hộ, cá nhân kinh doanh;
 Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp
trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu;
Doanh nghiệp có nguy cơ rủi ro cao về thuế.
20
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Bước 6: Lựa chọn hình thức Hóa đơn sử dụng

Bộ hồ sơ mua hoá đơn của cơ quan thuế
1- Đơn đề nghị mua hoá đơn (mẫu 3.3- TT 39/2014)
2- Giấy giới thiệu của công ty
3- Xuất trình giấy CMT nhân dân của người mua
4- Mua hoá đơn lần đầu: phải có bản cam kết
(mẫu số 3.16 – TT 39/2014)

5- Mang theo dấu vuông công ty để đóng vào Liên 2 hóa
đơn, sau đó cơ quan thuế kiểm tra thì mới được mang về.
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Bước 6: Lựa chọn hình thức Hóa đơn sử dụng

 Sử dụng hoá đơn mua của cơ quan thuế

Hoá đơn mua của cơ quan
thuế về được sử dụng luôn,
không phải làm thông báo
phát hành nộp cơ quan thuế.
22
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Bước 6: Lựa chọn hình thức Hóa đơn sử dụng
2- HOÁ ĐƠN ĐẶT IN
Đối tượng và điều kiện (Điều 8 - TT39/2014)

DN mới thành lập
thuộc đối tượng tự
in nhưng không in

Không thuộc đối
tượng mua hoá
đơn cơ quan thuế
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Bước 6: Lựa chọn hình thức Hóa đơn sử dụng
2- HOÁ ĐƠN ĐẶT IN
Bộ hồ sơ đối với DN mới thành lập đặt in hoá đơn
Nộp CQ thuế đề nghị sử
dụng hóa đơn đặt in (Mẫu
số 3.14 – TT 39/2014)

Cơ quan thuế
kiểm tra cơ sở
DN

Sau 02 ngày làm việc CQT không có ý
kiến bằng văn bản thì DN tiến hành đặt
in hóa đơn (Theo TT 37/2017)
24
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Bước 6: Thông báo hình thức Hóa đơn sử dụng
Quy trình đặt in hoá đơn
Ký hợp đồng
đặt in hóa đơn

Biên bản thanh lý hợp
đồng in + BB hủy
phim, kẽm, giấy

Lựa chọn
công ty in hóa
đơn

Nhận hóa đơn đã
đặt in và 02 bộ hóa
đơn mẫu (Kiểm tra)
25

Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn đặt in trước
khi sử dụng hóa đơn (điều 1 – TT 37/2017)
Thông báo phát hành hóa đơn
LẦN ĐẦU

01 bộ hóa đơn mẫu
Thông báo phát hành hóa đơn
LẦN TIẾP THEO

Bộ hóa đơn mẫu (nếu có thay đổi)
THỜI GIAN GỬI
THÔNG BÁO

Chậm nhất 02 ngày trước khi DN sử
dụng hóa đơn
26
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Bước 6: Lựa chọn hình thức Hóa đơn sử dụng
3- HOÁ ĐƠN TỰ IN
Đối tượng và điều kiện (Điều 6 – TT39/2014)
 DN trong KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
 DN có vốn điều lệ từ 15 tỷ trở lên (vốn thực góp);
 DN mới thành lập có vốn điều lệ dưới 15 tỷ, có TSCĐ có
giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trên hoá đơn mua TSCĐ;
Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm
bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán HH, cung ứng DV;
 Không bao gồm đối tượng phải mua hoá đơn của CQ thuế
27

Bước 6: Lựa chọn hình thức Hóa đơn sử dụng
3- HOÁ ĐƠN TỰ IN
Bộ hồ sơ đối với DN mới thành lập tự in hoá đơn
Nộp CQ thuế đề nghị sử
dụng hóa đơn tự in (Mẫu
số 3.14 – TT 39/2014)

Cơ quan thuế
kiểm tra cơ sở
DN

Sau 02 ngày làm việc CQT không có ý
kiến bằng văn bản thì DN tiến hành tự
in hóa đơn (Theo TT 37/2017)
28
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Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn tự in trước
khi sử dụng hóa đơn (điều 1 – TT 37/2017)
Thông báo phát hành hóa đơn
LẦN ĐẦU

01 bộ hóa đơn mẫu
Thông báo phát hành hóa đơn
LẦN TIẾP THEO

Bộ hóa đơn mẫu (nếu có thay đổi)
THỜI GIAN GỬI
THÔNG BÁO

Chậm nhất 02 ngày trước khi DN sử
dụng hóa đơn
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Bước 6: Lựa chọn hình thức Hóa đơn sử dụng
4- HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ
Đối tượng và điều kiện (TT32/2011)
 Là tổ chức kinh tế và đang thực hiện giao dịch điện
tử trong khai thuế với CQT; hoặc là tổ chức kinh tế
có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động NH.
 Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng
thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai
thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ
hoá đơn điện tử.
30

15

5/14/2019

4- HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ
Đối tượng và điều kiện (TT32/2011)
 Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng
với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn
điện tử theo quy định.
 Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

 Có phần mềm bán HH, DV kết nối với phần mềm kế toán,
đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử được tự động chuyển
vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập
hoá đơn.
 Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ
dữ liệu.
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Bước 6: Lựa chọn hình thức Hóa đơn sử dụng
4- HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
 Mẫu hóa đơn điện tử (DN tự chuẩn bị hoặc được cung
cấp bởi nhà cung ứng phần mềm hóa đơn điện tử)
 Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01 – TT
32/2011)
 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (Mẫu số 02 –
TT 32/2011)
32
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Bước 6: Lựa chọn hình thức Hóa đơn sử dụng
5- HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC
Đối tượng và điều kiện (Nghị định 119/2018/NĐ-CP)
 DN đã được cấp Mã số thuế và đang hoạt động;
 Có chứng thư số theo quy định của pháp luật. Chứng
thư số phải có MST của doanh nghiệp và đang còn
hiệu lực;
 Hoạt động ở địa bàn có khả năng truy cập và sử
dụng mạng Internet.
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Bước 6: Lựa chọn hình thức Hóa đơn sử dụng
5- HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC

Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
 Tờ khai đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử
(Mẫu số 01 – Nghị định 119/2018/NĐ-CP)
 Trong thời gian 1 ngày làm việc CQT sẽ thông báo
cho DN về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận
đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan
thuế
34
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Bước 7 & 8: Tập hợp hóa đơn, chứng từ, lập các báo cáo
thuế và sổ sách BCTC  Lưu trữ chứng từ theo quy định
CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC CỦA MỘT KẾ TOÁN PHẢI LÀM
BƯỚC 1: Kế toán tập hợp chứng từ gốc và tiến hành kiểm tra bộ
chứng từ gốc (tính hợp pháp, hợp lệ và hợp lý) dựa trên
những quy định của luật kế toán, thuế và kết hợp với
quy chế công ty => Từ đó tiến hành lập chứng từ kế
toán => sau đó kẹp bộ chứng từ đã hoàn thành.
BƯỚC 2: Căn cứ vào bộ chứng từ kế toán tiến hành hạch toán vào
sổ sách và lập các báo cáo theo quy định (báo cáo thuế,
báo cáo tài chính, báo cáo quản trị)
BƯỚC 3: In & lưu chứng từ theo quy định.
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CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐẠI
BIỂU ĐÃ LẮNG NGHE!
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