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1. Khai báo tài khoản hóa đơn điện tử 

Đường dẫn: Nợ phải thu/Hóa đơn điện tử/Danh mục tài khoản hóa đơn điện tử 

Dùng để khai báo tài khoản kết nối giữa phần mềm Arito và phần mềm hóa đơn điện tử 

của đối tác cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. 

 

Giải thích các trường ở màn hình khai báo tài khoản 

 Mã tài khoản, tên tài khoản, tên khác 

Do người dùng tự đặt. 

 Host 

Là đường link kết nối hóa đơn điện tử mà đối tác cung cấp. 

 Tài khoản, mật khẩu 

Là tài khoản và mật khẩu do đối tác cung cấp. 

 

Các thông tin đường link, tài khoản, mật khẩu cũng chính là thông tin để đăng nhập vào 

trang hóa đơn điện tử của đối tác: 
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2. Khai báo quyển hóa đơn điện tử 

Đường dẫn: Nợ phải thu/Hóa đơn điện tử/Danh mục quyển hóa đơn điện tử 

Dùng để khai báo quyển hóa đơn, để khi phát hành hóa đơn điện tử sẽ biết được phát 

hành của quyển nào? mẫu số, ký hiệu và loại hóa đơn là gì? 

 

 

Giải thích các trường ở màn hình khai báo 

 Mã quyển, tên quyển, tên khác 

Do người dùng  tự đặt. 

 Mẫu số, ký hiệu, loại hóa đơn 

Là các thông tin theo quy định. 

3. Khai báo sử dụng tài khoản hóa đơn điện tử 

Đường dẫn: Nợ phải thu/Hóa đơn điện tử/Khai báo sử dụng tài khoản hóa đơn điện 

tử 

Dùng để khai báo user nào được sử dụng tài khoản hóa đơn điện tử đã khai báo ở mục 1, 

chỉ user nào có khai báo thì mới phát hành được hóa đơn điện tử. 
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Giải thích các trường ở màn hình khai báo 

 Mã tài khoản 

Là tài khoản kết nối hóa đơn điện tử được khai báo ở mục 1. 

 Cấp cho đơn vị 

Là đơn vị cơ sở (chi nhánh). Nếu có khai đơn vị thì chỉ được phép phát hành hóa đơn 

điện tử ở đơn vị được khai báo, nếu để trắng thì được phát hành ở tất cả các đơn vị. 

 Cấp cho người dùng 

Là user sử dụng phần mềm 

4. Khai báo danh sách khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử 

Đường dẫn: Nợ phải thu/ Hóa đơn điện tử/Khai báo danh sách khách hàng sử dụng 

hóa đơn điện tử 

Dùng để khai báo các khách hàng nào sẽ phát hành hóa đơn điện tử. Chỉ các khách hàng 

có khai báo thì khi xuất hóa đơn cho khách hàng đó mới được phát hành hóa đơn điện 

tử. 

 

Giải thích các trường ở màn hình khai báo 

 Mã khách hàng 

Chọn mã khách hàng từ danh mục khách hàng 

 Các trường thông tin còn lại 

Sau khi chọn mã khách hàng, chương trình sẽ lấy các thông tin đã khai báo trong 

danh mục khách hàng ra. Trong đó, trường email sẽ được sử dụng để gửi email tới 

khách hàng khi có hóa đơn điện tử được lập cho khách hàng đó. 
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Ngoài ra, cũng có thể khai báo thẳng ở tab HĐĐT trong danh mục khách hàng: 

 

 

5. Cách phát hành hóa đơn điện tử 

5.1 Phát hành hóa đơn mới 

Bước 1: vào Hóa đơn bán hàng (nếu bán hàng hóa) hoặc Hóa đơn dịch vụ (nếu bán dịch 

vụ) để lập hóa đơn trên phần mềm 
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Nếu khách hàng nào có khai báo sử dụng hóa đơn điện tử thì khi lập hóa đơn chương 

trình sẽ mặc định trạng thái ở tab HĐĐT là Chờ phát hành. 

Bước 2: vào menu “Nợ phải thu/Hóa đơn điện tử/Khởi tạo, xác thực và thay thế hóa đơn 

điện tử ” để phát hành. 

Gõ các thông tin ở điều kiện lọc: 
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Sau khi gõ các thông tin ở điều kiện lọc xong, muốn phát hành hóa đơn nào thì check 

chọn vào dòng hóa đơn đó, sau đó nhấn phát hành và đợi đến khi chương trình thông 

báo hoàn thành: 

 

 

 

Sau khi phát hành xong, chương trình sẽ cập nhật các thông tin Số hóa đơn, ký hiệu và 

mẫu hóa đơn vào tab HĐĐT của hóa đơn trên phần mềm, đồng thời trường trạng thái 

HĐĐT sẽ được chuyển sang trạng thái Xác thực. 
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Đồng thời, chương trình cũng sẽ gửi email tới khách hàng để thông báo về việc phát 

hành hóa đơn điện tử cho khách hàng đó. Trên email sẽ đính kèm file hóa đơn điện tử và 

các thông tin để tra cứu hóa đơn điện tử đó. 

 

 

Bước 3: để tra cứu lại hóa đơn điện tử đã xuất thì đăng nhập vào trang hóa đơn điện tử 

của đối tác, vào mục Quản lý hóa đơn để tra cứu 
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5.2 Cách xuất hóa đơn điều chỉnh tiền 

Bước 1: vào các chứng từ điều chỉnh tiền trên phần mềm để nhập liệu (hóa đơn điều 

chỉnh giá hàng bán, hóa đơn dịch vụ giảm giá…) 

Điều chỉnh cho hóa đơn nào thì kế thừa số liệu từ hóa đơn đó. Mỗi chứng từ điều chỉnh 

chỉ được điều chỉnh cho 1 hóa đơn. 

 

Bước 2: vào menu vào menu “Nợ phải thu/Hóa đơn điện tử/Khởi tạo, xác thực và thay thế 

hóa đơn điện tử ” để phát hành. 
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Check chọn hóa đơn cần phát hành sau đó nhấn phát hành. Cách phát hành và tra cứu 

tương tự như ở mục 5.1 

Sau khi phát hành xong, trạng thái HĐĐT của hóa đơn gốc sẽ chuyển sang trạng thái 

Điều chỉnh. Để xem lịch sử điều chỉnh của hóa đơn thì click vào trường Chứng từ thay 

thế/điều chỉnh: 
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Hóa đơn gốc trên trang tra cứu HĐĐT của đối tác cũng sẽ chuyển sang trạng thái Điều 

chỉnh tiền: 

 

Diễn giải trên hóa đơn điều chỉnh sẽ tự động ghi rõ điều chỉnh cho hóa đơn nào: 
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5.3 Cách xuất hóa đơn điều chỉnh thông tin 

Vào menu “Nợ phải thu/Hóa đơn điện tử/Điều chỉnh thông tin hóa đơn đã xác thực” để 

điều chỉnh. 

Gõ các thông tin ở điều kiện lọc: 
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Đứng tại dòng hóa đơn cần điều chỉnh, sau đó nhấn vào nút Thêm mới: 

 

Gõ các thông tin điều chỉnh và nội dung điều chỉnh vào trường Nội dung: 
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Sau khi điều chỉnh thông tin xong thì nhấn vào nút Xác thực để tiến hành xác thực HĐĐT: 

 

 

Sau khi phát hành hóa đơn điều chỉnh thông tin, hóa đơn gốc sẽ chuyển sang trạng thái 

Điều chỉnh. Để xem lịch sử điều chỉnh thì click vào dòng Chứng từ thay thế/điều chỉnh 

tương tự như điều chỉnh tiền ở mục 5.2: 

 

Thông tin hóa đơn điều chỉnh trên trang tra cứu HĐĐT của đối tác: 
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5.4 Cách xuất hóa đơn thay thế 

Bước 1: vào hóa đơn cần thay thế trên phần mềm để chuyển sang trạng thái Hủy 
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Bước 2: nhập hóa đơn mới để thay thế cho hóa đơn cũ 
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Bước 3: Vào menu “Nợ phải thu/Hóa đơn điện tử/Khởi tạo, xác thực và thay thế hóa đơn 

điện tử” để xác thực hóa đơn thay thế 

 

 

Khi chọn xác thực, chương trình sẽ bung lên màn hình để chọn thay thế cho hóa đơn nào 

(chọn ở trường Số hóa đơn (đã hủy)): 

 

Sau khi nhấn Nhận, chương trình sẽ xác thực và thông báo kết quả: 
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Sau khi thay thế, hóa đơn gốc trên trang tra cứu HĐĐT của đối tác sẽ chuyển sang trạng 

thái Bị thay thế: 

 

Trên hóa đơn thay thế sẽ tự động thể hiện rõ thay thế cho hóa đơn nào: 

 

Trạng thái HĐĐT của hóa đơn gốc trên phần mềm cũng sẽ chuyển sang trạng thái Thay 

thế và sẽ xem được lịch sử thay thế: 
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5.5 Cách hủy hóa đơn 

Bước 1: Vào hóa đơn cần hủy trên phần mềm để nhập lý do hủy và chuyển sang trạng 

thái Hủy 
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Bước 2: vào menu “Nợ phải thu/Hóa đơn điện tử/Khởi tạo, xác thực và thay thế hóa đơn 

điện tử” để xác thực việc hủy hóa đơn điện tử 

 

Check chọn hóa đơn cần hủy, sau đó nhấn Xác thực: 
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Sau khi xác thực, hóa đơn trên trang tra cứu HĐĐT của đối tác sẽ chuyển sang trạng thái 

Hóa đơn xóa bỏ: 

 

 

Trạng thái HĐĐT của hóa đơn trên phần mềm cũng sẽ chuyển sang trạng thái Hủy: 
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5.6 Cách chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy 

Để chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy thì vào trang tra cứu HĐĐT của đối 

tác, chọn hóa đơn cần chuyển đổi rồi nhấn Lập hóa đơn chuyển đổi 
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Hoặc cũng có thể in mẫu hóa đơn chuyển đổi trực tiếp từ phần mềm: 

 Đứng tại dòng hóa đơn cần chuyển đổi, nhấn vào biểu tượng in và chọn “Chuyển 

đổi hóa đơn điện tử” 

 

 Gõ tên người chuyển đổi: chương trình mặc định lấy tên của user chuyển đổi, cho 

phép sửa lại 
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 Theo quy định: mỗi hóa đơn điện tử chỉ được chuyển đổi sang hóa đơn giấy 1 

lần, do đó nếu hóa đơn nào đã chuyển đổi rồi thì khi in lại hóa đơn chuyển đổi 

chương trình sẽ cảnh báo và không cho in hóa đơn chuyển đổi: 

 

6. Báo cáo 

6.1 Báo cáo trên trang HĐĐT của đối tác 

Vào menu Báo cáo trên trang tra cứu HĐĐT của đối tác, chọn mẫu báo cáo cần xem để 

xem: 
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6.2 Báo cáo trên phần mềm 

Vào menu “Nợ phải thu/Hóa đơn điện tử/Kiểm tra tình trạng hóa đơn điện tử”, gõ các 

thông tin ở điều kiện lọc để xem. 

 

 

Giải thích ý nghĩa của các lựa chọn ở trường Loại kiểm tra: 

 Danh sách chứng từ chờ phát hành: báo cáo lấy lên các hóa đơn đang ở trạng 

thái Chờ phát hành 

 Danh sách chứng từ đã xác thực: báo cáo lấy lên các hóa đơn ở trạng thái đã xác 

thực HĐĐT 
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 Danh sách chứng từ đã bị điều chỉnh: báo cáo lấy lên các hóa đơn đã bị điều 

chỉnh. 

 Danh sách chứng từ đã bị thay thế: báo cáo lấy lên các hóa đơn đã bị thay thế. 

 Danh sách chứng từ của khách hàng sử dụng HĐĐT ở trạng thái Không sử dụng: 

báo cáo lấy lên các hóa đơn của các khách hàng có khai báo sử dụng HĐĐT 

nhưng trạng thái trên hóa đơn đang để là không sử dụng HĐĐT. 

 


