
1.3 Gửi hồ sơ Thủ tục Phát hành hóa đơn điện tử qua mạng tới Cơ 
quan thuế 

              1.3.1 Hồ sơ bao gồm 2 file dưới đây: 

1. Fil TBPH xml 

                      2. mau hoa don.docx 

             1.3.2 Cách tạo file THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ 

 Vào HTKK 3.8.. vào mục Hoá đơn – Thông báo phát hành hoá đơn 

     

 

- Kết xuất File sang XML 

 

 

 

 



 

  Đăng nhập hệ thống HTKK thuế 

http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp 

  

                     File 2: mau hoa don.docx 

                     Khách hàng bật file mau hoa don.pdf 

                     Mở file hoá đơn pdf chọn Home, chọn SnapShot (chụp ảnh hoá đơn)  



                         

 



                     Mở phần mềm Word, và nhấn Ctrl + V hoặc chuột phải chọn Past vào file 
Word 

 

                        Bước 5 : Lưu lại file thành mau hoa don.docx 

              1.3.3 Nộp hồ sơ 

                  Khách hàng đăng nhập tài khoản trên 
website: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp 



                  Bước 1 Khách hàng vào Nộp tờ khai, Bước 2 chọn Nộp tờ khai XML, Bước 3 
chọn Chọn tệp tờ khai, duyệt tìm file 10113-0107750904-01_TBAC-D24082017.xml đã 
lưu trước đó, Bước 4 chọn Ký điện tử, Bước 5 chọn Nộp tờ khai 

 

                  Bước 6: Khách hàng chọn Tra cứu, Bước 7 chọn Tra cứu tờ khai, Bước 8 chọn 
TB01/AC - Thông báo phát hành hóa đơn, Bước 9 chọn Tra cứu, Bước 10 tìm cột Gửi 
phục lục, nhấn vào nút mũi tên màu xanh hướng lên - tương ứng với Thông báo phát 
hành hóa đơn vừa nộp, để nộp phụ lục mau hoa don.docx 



 

                   Thực hiện lại Bước 6,7,8,9 ở trên và nhận được kết quả như dưới đây, thì 
khách hàng đã thực hiện nộp thông báo phát hành hoá đơn điện tử Avsoft-Einvoice và 
phụ lục mẫu hóa đơn thành công. 



 

 Xin trân trọng cám ơn khách hàng đã theo dõi Thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn 
điện tử AVSOFT-EINVOICE qua mạng! 

 


