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CHƯƠNG 15 – PHÂN HỆ BÁO CÁO THUẾ 

Hệ thống menu chính của phân hệ báo cáo thuế gồm có: 

1.       Cập nhật số liệu 

2.       Danh mục từ điển 

3.       Báo cáo thuế đầu vào 

4.       Báo cáo thuế đầu ra 

5.       Tờ khai thuế GTGT 

6.       Quyết toán thuế TNDN 



 

1. Khai báo danh mục từ điển  

  

Danh mục sau đây được khai báo trong phân hệ báo cáo thuế: 

  

Danh mục tính chất thuế 

Chức năng 

-         Danh mục tính chất thuế được dùng để khai báo các mã tính chất thuế GTGT đầu vào theo 

qui định trong Thông tư 28/2011. 

 

Thông tin chi tiết 

Mã tính chất                        Mã tính chất khai báo thuế 
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Mã tra cứu                          Là từ khóa, từ ngữ do NSD nhập nhằm mục đích dể tìm kiếm 

Tên tính chất                       Tên tiếng Việt                                                        

Tên 2                                  Tên bằng tiếng Anh 

2. Cập nhật số liệu 

  

 2.1     Cập nhật các hóa đơn đầu vào 

  

Chức năng 

-         Dùng để cập nhật các hóa đơn đầu vào ở menu này hoặc người sử dụng cập nhật màn hình 

nhập liệu ở phân hệ mua hàng 

 

Thông tin chi tiết 

Mã đơn vị cơ sở                  Mã đơn vị cơ sở chương trình mặc định khi đăng nhập 

Ngày chứng từ                    Ngày chứng từ được cập nhật 
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Số chứng từ                        Số chứng từ 

Mã tính chất                        Mã tính chất theo quy định của Bộ tài chính 

                                          Người sử dụng có thể khai báo mặc định mã tính chất ngầm định, 

được khai báo ở menu hệ thống/ Khai báo các tham số tự chọn/ tab 

thuế , dòng số thứ tự 078 – Mã tính chất thuế ngầm định. 

Ngày hóa đơn                      Ngày hóa đơn 

Số hóa đơn                         Số hóa đơn 

Số seri                                Số seri chứng từ 

Mẫu báo cáo                       NSD chọn theo mẫu 3 – Mẫu 03/GTGT, 4 – Mẫu 04/GTGT, 5 – 

Mẫu 05/GTGT 

Mã khách                            Mã khách hàng 

Khách VAT                          Tên khách hàng/nhà cung cấp 

Địa chỉ                                Địa chỉ khách hàng/nhà cung cấp 

Mã số thuế                          Mã số thuế của khách hàng/nhà cung cấp 

Tên hàng hóa, dịch vụ           Thông tin ghi chú hàng hóa  

Số lượng                            Số lượng nhập hàng 

Đơn giá                               Đơn giá hàng hóa 

Tổng tiền trên hóa đơn         Tổng số tiền mua hàng hóa trên hóa đơn 

Thuế suất                            % thuế suất hàng mua vào 

Tiền thuế VAT                      Tiền thuế GTGT hàng mua vào 

Tài khoản                            Tài khoản thuế 

Tài khoản đối ứng                Tài khoản đối ứng 

Mã vụ việc                           Mã vụ việc 

Ghi chú                               NSD cập nhật thông tin về chứng từ 

Các thao tác xem, sửa, xóa, tìm cập nhật tương tự Danh mục khách hàng 

 



Các hóa đơn có thuế đầu vào nhập ở phân hệ mua hàng và công nợ phải trả, chương trình cập 

nhật chứng từ ở menu này nhưng không cho sửa chứng từ. Người sử dụng muốn sửa chứng từ phải 

vào menu nhập liệu của phiếu đó mới sửa được 

Các hoá đơn thuế GTGT đầu vào được cập nhật ở các phần nhập mua hàng hoá dịch vụ, phiếu 

thanh toán tạm ứng và phiếu chi thanh toán các chi phí trực tiếp bằng tiền mặt. Ở phần nhập hoá 

đơn GTGT đầu vào, chương trình hiện lên một màn hình riêng để cập nhật các thông tin liên quan 

đến các hoá đơn thuế GTGT đi kèm. Chương trình cho phép nhập nhiều hoá đơn GTGT đi kèm 

với một chứng từ hạch toán (phiếu chi, phiếu thanh toán tạm ứng, phiếu nhập mua hàng hóa, vật 

tư, dịch vụ). 

Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp được cập nhật ở menu "Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp" ở phân 

hệ "Mua hàng và công nợ phải trả" và trong trường hợp này trên bảng kê thuế GTGT đầu vào sẽ 

ghi âm giá trị hàng mua vào và ghi âm số tiền thuế GTGT được khấu trừ. Số hóa đơn là số hóa 

đơn của doanh nghiệp xuất trả lại cho nhà cung cấp, còn trên cột ghi chú sẽ ghi số hóa đơn mà 

nhà cung cấp đã xuất ra trước đó cho doanh nghiệp. 

Do các chứng từ thuế GTGT đầu vào có thể được liệt kê ở các bảng kê khác nhau nên trong các 

màn hình nhập thuế GTGT đầu vào ta phải lưu ý phần nhập mẫu bảng kê thuế GTGT đầu vào theo 

quy định của cục thuế. Chứng từ thuộc bảng kê nào thì trong trường mẫu bảng kê ta nhập mã số 

của bảng kê đó 

2.2  Cập nhật các hóa đơn GTGT đầu ra 

  

Chức năng 

-         Dùng để cập nhật các hóa đơn đầu ra ở menu này hoặc người sử dụng cập nhật ở màn hình 

nhập liệu phân hệ bán hàng 
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Thông tin chi tiết 

Mã đơn vị cơ sở                  Mã đơn vị cơ sở chương trình mặc định khi đăng nhập      

Ngày hạch toán                   Ngày hạch toán chứng từ 

Ngày hóa đơn                      Ngày hóa đơn 

Số hóa đơn                         Số hóa đơn 

Số seri                                Số seri 

Mã khách                            Mã khách hàng 

Khách VAT                          Tên khách hàng 

Địa chỉ                                Địa chỉ khách hàng 

Mã số thuế                          Mã số thuế của khách hàng 

Mã bộ phận                         Mã bộ phận 

Tên hàng hóa, dịch vụ           Tên hàng hóa, dịch vụ thông tin của hóa đơn xuất 



Mã ngoại tệ                         Mã ngoại tệ 

Tỷ giá                                 Tỷ giá quy đổi ra đồng tiền hạch toán 

Tổng tiền ngoại tệ                Tổng tiền ngoại tệ của hàng bán 

Tổng tiền VND                     Tổng tiền quy đổi ra đồng tiền hạch toán 

Mã thuế                              Mã thuế hàng xuất bán 

%                                       % thuế suất 

Tiền thuế ngoại tệ                Tiền thuế ngoại tệ 

Tiền thuế VND                     Tiền thuế quy đổi ra đồng tiền hạch toán 

Tài khoản thuế                     Tài khoản thuế 

Tài khoản đối ứng                Tài khoản đối ứng tk thuế 

Cục thuế                             Thông tin cục thuế 

Ghi chú                               Cập nhật thông tin chứng từ theo NSD  

Các thao tác xem, sửa, xóa, tìm cập nhật tương tự  Danh mục khách hàng 

 

Các chứng từ thuế GTGT đầu ra được cập nhật khi nhập các hoá đơn bán hàng hóa và hóa đơn 

dịch vụ. 

Trong trường hợp nhập hàng bán bị trả lại, chứng từ sẽ nhập ở menu "Phiếu nhập hàng bán bị 

trả lại" trong phân hệ "Bán hàng và công nợ phải thu" và trong trường hợp này trên bảng kê thuế 

GTGT đầu ra sẽ ghi âm doanh số và ghi âm số tiền thuế GTGT phải nộp. Số hóa đơn là số hóa 

đơn của người mua xuất trả lại, còn trên cột ghi chú sẽ ghi số hóa đơn mà doanh nghiệp đã xuất 

ra trước đó cho người mua. 

Đối với các đơn vị nộp thuế ở nhiều cơ quan thuế khác nhau (ví dụ: các đơn vị xây lắp có công 

trình ở nhiều tỉnh/thành phố khác nhau) thì phải khai báo các tài khoản thuế là các tài khoản công 

nợ, khai báo các cục thuế trong danh mục khách hàng và khi nhập các tài khoản thuế phải chỉ rõ 

luôn cục thuế để có thể theo dõi và lên các báo cáo chi tiết cho từng cục thuế. 

Đối với các đơn vị có nhiều cửa hàng với số lượng hoá đơn rất lớn và mong muốn khi nhập liệu 

tách riêng thành 2 phần: phần hạch toán kế toán thì chỉ nhập số tổng cộng, còn số liệu để lên bảng 

kê thuế GTGT đầu ra thì nhập chi tiết thì phần thuế GTGT đầu ra được nhập riêng ở mục cập nhật 

các chứng từ thuế GTGT đầu ra. 

Các thông tin về tên, địa chỉ và mã số thuế của khách hàng được khai báo trong danh mục khách 

hàng. Khi nhập liệu ta chỉ việc nhập mã khách và chương trình tự động cập nhật tên, địa chỉ và 

mã số thuế vào bảng kê thuế GTGT đầu ra. Đối với các trường hợp khách lẻ chỉ mua một lần, để 



không quản lý quá nhiều mã khách trong danh mục khách hàng ta có thể gộp chung vào một mã 

khách không có địa chỉ và mã số thuế và khi nhập liệu chương trình sẽ nhập thêm các thông tin 

cần thiết về tên khách, địa chỉ và mã số thuế. Đối với các khách hàng không có mã số thuế (ví dụ 

khách hàng nước ngoài) thì khi khai báo trong danh mục khách hàng ở mục mã số thuế ta có thể 

nhập một ký tự gạch ngang (" - "); khi đó trong phần nhập hoá đơn chương trình sẽ không đòi 

nhập mã số thuế của khách hàng này nữa. 

  

3. Báo cáo thuế  

  

3.1          Báo cáo thuế GTGT đầu vào. 

  

Báo cáo về thuế giá trị gia tăng đầu vào: 

 

1.       Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào - mẫu 01-1/GTGT theo 

Thông tư 28/2011 

  

3.2              Báo cáo thuế GTGT đầu ra 

  

Báo cáo về thuế giá trị gia tăng đầu ra: 

 

1.       Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra - mẫu 01-1/GTGT theo Thông 

tư 28/2011 

  

3.3               Báo cáo tờ khai thuế giá trị gia tăng 

   

Các mẫu báo cáo tờ khai thuế giá trị gia tăng gồm có: 

 

1.       Tờ khai thuế GTGT (Theo thông tư 60) 

2.       Sổ theo dõi thuế GTGT (phương pháp trực tiếp) 
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3.       Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được hoàn lại 

4.       Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được miễn giảm. 

5.    Tờ khai thuế theo TT 28/2011  

3.4            Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

 

  

Các mẫu báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có: 

 

1.       Tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

2.       Phụ lục kết quả SXKD năm 

3.       Tờ khai thuế TNDN tạm tính 

4.       Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn. 

  

4.   Xuất hổ trợ chương trình kê khai thuế 

  

Chương trình kết xuất dữ liệu ra file Excel để hỗ trợ cho những doanh nghiệp có sử dụng phần 

mềm Hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế 

Thao tác : Trên bảng kê thuế đầu ra hoặc đầu vào . dùng phím F5 đế xuất ra file Excel, khi xuất 

ra Excel chương trình đã đổi Fonts chữ để tích hợp với HTKK 
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Lưu tên file và tải vào HTKK thông qua tính năng tải bảng kê của HTKK. 

Các mẫu báo cáo xuất hổ trợ chương trình kê khai thuế gồm có: 

-         Bảng kê chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào - mẫu 01-2/GTGT theo Thông tư 28/2011 

-         Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra - mẫu 01-1/GTGT theo Thông tư 

28/2011 

-         Tờ khai thuế GTGT (TT60) 

-         Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN  

-         Phụ lục kết quả SXKD năm 

-         Tờ khai thuế TNDN tạm tính 

 


