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1 Giới thiệu chung 

1.1 Đối tượng sử dụng tài liệu  

Tài liệu mô tả quy trình và cách sử dụng cho nhu cầu quản lý kế toán của hộ kinh doanh theo 

thông tư 88/2021/TT-BTC. 

Tài liệu được sử dụng cho: 

o Chủ thể hộ kinh doanh có nhu cầu và khả năng quản lý kế toán. 

o Các công ty kế toán dịch vụ sử dụng để quản lý kế toán cho các khách hàng là hộ kinh 

doanh. 

1.2 Những tính năng cơ bản 

Các tính năng cơ bản của kế toán hộ kinh doanh bao gồm: 

o Quản lý bộ danh mục theo nhu cầu. 

o Quản lý chứng từ và in phiếu theo các biểu mẫu quy định. 

o Lập các báo cáo sổ kế toán của hộ kinh doanh theo biểu mẫu quy định. 

o Lập tờ khai thuế 01/CNKD và nộp trực tiếp lên thuế. 

2 Danh mục 

2.1 Danh mục địa điểm kinh doanh 

Dùng để khai báo các địa điểm kinh doanh của hộ. Có thể theo dõi được doanh thu, chi phí và 

dòng tiền của từng địa điểm kinh doanh để giúp cho kế toán và chủ hộ có cái nhìn tổng quan nhất 

về tình hình kinh doanh tại các địa điểm. 

Đường dẫn 

Hệ thống/ Danh mục/ Danh mục địa điểm kinh doanh 

Màn hình cập nhật 
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o Mã đơn vị: Mã địa điểm kinh doanh. 

o Tên đơn vị: Tên địa điểm kinh doanh. 

o Tên khác/ Tên 3: Tên tiếng Anh và tên khác (nếu có). 

2.2 Danh mục ngành nghề tính thuế 

Dùng để khai báo danh mục ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thu nhập cá nhân 

(TNCN) theo danh mục ngành nghề quy định của nhà nước. Danh mục này đã được thiết lập sẵn 

và được sử dụng để cập nhật cho từng vật tư hàng hóa, nhằm mục đích tính thuế lên tờ khai. 

Đường dẫn 

Danh mục/ Danh mục ngành nghề tính thuế 

 

Màn hình cập nhật 
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o Mã ngành: Mã ngành nghề tính thuế. 

o Tên ngành: Tên ngành nghề tính thuế. 

o Thuế GTGT: Thuế suất thuế GTGT khi kê khai. 

o Thuế TNCN: Thuế suất thuế TNCN khi kê khai. 

2.3 Danh mục tài khoản 

Dùng để khai báo các tài khoản hạch toán nghiệp vụ. Danh mục này cũng đã được khai báo sẵn 

để sử dụng cho các phát sinh của HKD theo quy định. 

Đường dẫn 

Danh mục/ Kế toán/ Danh mục tài khoản 

Màn hình cập nhật 
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2.4 Danh mục thuế tiêu thụ đặc biệt 

Dùng để khai báo các loại thuế TTĐB và thuế suất theo quy định để lên tờ khai, thuế này quy định 

theo vật tư. 

Đường dẫn 

Danh mục/ Kế toán/ Danh mục thuế tiêu thụ đặc biệt 

Màn hình cập nhật 

 

 

o Mã thuế: Mã thuế TTĐB, đây cũng là mã chỉ tiêu trên tờ khai 01/CNKD. 

o Tên thuế: Tên loại thuế TTĐB. 

o Thuế suất: Thuế suất thuế TTĐB khi kê khai. 
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2.5 Danh mục phí/ thuế tờ khai 

Dùng để khai báo các loại thuế và phí kê khai trên tờ khai 01/CNKD. Các loại phí và thuế này bao 

gồm: 

o Thuế tài nguyên. 

o Thuế bảo vệ môi trường. 

o Phí bảo vệ môi trường. 

Đường dẫn 

Danh mục/ Kế toán/ Danh mục phí/ thuế tờ khai 

Màn hình cập nhật 

 

o Phân loại: Thuế tài nguyên/ Thuế BVMT/ Phí BVMT. 

o Mã phí/ thuế: Mã loại phí/ thuế, đây cũng là mã chỉ tiêu trên tờ khai 01/CNKD. 

o Tên phí/ thuế: Tên loại phí/ thuế. 

o Giá tính thuế: Đơn giá tính thuế/ phí đối với phí/ thuế tính theo đơn giá/ sản lượng. 

o Thuế suất: Thuế suất phí/ thuế khi kê khai. 

2.6 Danh mục vật tư, sản phẩm 

Dùng để khai báo danh sách vật tư, sản phẩm, dịch vụ và các thuộc tính liên quan. 

Đường dẫn 

Danh mục/ Danh mục vật tư, sản phẩm 

Màn hình cập nhật 



Ke toan ho kinh doanh 

 

ARITO SOLUTION 
8 

 

 

o Mã sản phẩm: Mã vật tư, sản phẩm, đặt theo quy tắc gợi nhớ. 

o Tên sản phẩm: Tên vật tư, sản phẩm hoặc thông tin mô tả tổng quan. 

o Tên khác: Tên tiếng Anh. 

o Ngành tính thuế: Mã ngành tính thuế của vật tư, sản phẩm. Khai báo để tập hợp và tính 

thuế GTGT và TNCN khi kê khai. 

o Đơn vị tính: Đơn vị tính của sản phẩm, lựa chọn từ danh mục đơn vị tính. 

o Theo dõi tồn kho: Vật tư lên báo cáo tồn kho hay không. Đối với các loại hàng dịch vụ thì 

không check nút theo dõi này. 

o Theo dõi lô: Vật tư theo dõi theo lô, date hay không. Nếu chọn có thì trên các phiếu nhập 

và xuất kho bắt buộc nhập mã lô. 
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o Cách tính giá tồn kho: Lựa chọn phương thức tính giá vốn theo Trung bình tháng/ Nhập 

trước xuất trước. 

o Mã kho mặc định: Mã kho mặc định của hàng hóa, vật tư. 

o Mã thuế TTĐB: Lựa chọn từ danh mục thuế TTĐB, khai báo cho vật tư thuộc danh mục 

hàng hóa chịu thuế TTĐB theo quy định. 

o Mã thuế tài nguyên: Lựa chọn từ danh mục phí/ thuế tờ khai, phân loại là Thuế tài nguyên, 

khai báo cho các vật tư thuộc danh mục hàng hóa chịu thuế tài nguyên theo quy định. 

o Mã thuế BVMT: Lựa chọn từ danh mục phí/ thuế tờ khai, phân loại là Thuế BVMT, khai báo 

cho các vật tư thuộc danh mục hàng hóa chịu thuế BVMT theo quy định. 

o Mã phí BVMT: Lựa chọn từ danh mục phí/ thuế tờ khai, phân loại là Phí BVMT, khai báo 

cho các vật tư thuộc danh mục hàng hóa chịu phí BVMT theo quy định. 

o Quy đổi đvt: Dùng để khai báo cho các vật tư có theo dõi nhiều ĐVT.  

2.7 Danh mục kho hàng 

Dùng để khai báo các kho sử dụng. 

Đường dẫn 

Danh mục/ Danh mục kho hàng 

Màn hình cập nhật 
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o Đơn vị: Địa điểm kinh doanh. 

o Mã kho: Mã kho gợi nhớ, mỗi địa điểm kinh doanh có bao nhiêu kho thì tạo bấy nhiêu mã. 

o Tên kho: Tên kho hàng. 

o Vị trí: Check chọn nếu kho có theo dõi vị trí/ khu vực/ kệ. Nếu kho check chọn theo dõi vị 

trí thì trên các chứng từ nhập, xuất phải chỉ rõ mã kho và mã vị trí nhập, xuất hàng. 

o Địa chỉ: Địa chỉ kho. 

2.8 Danh mục khách hàng, nhà cung cấp 

Dùng để khai báo danh sách khách hàng, nhà cung cấp theo dõi công nợ. Việc quy định tệp khách 

hàng và bộ mã để dễ dàng cho việc quản trị và xem báo cáo. 

Đối với các khách hàng, nhà cung cấp nhỏ lẻ không có nhu cầu theo dõi công nợ thì tạo 1 mã 

khách hàng, nhà cung cấp lẻ để ghi nhận các phát sinh của các đối tượng này. 

Đối với các trường hợp ghi nhận chi phí cho chủ hộ kinh doanh (VD chi phí lương) thì tạo 1 mã 

khách của chủ hộ để theo dõi và ghi nhận các chi phí này. 

Đường dẫn 

Danh mục/ Danh mục khách hàng, nhà cung cấp 

Màn hình cập nhật 
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o Mã khách hàng: Mã khách hàng/ nhà cung cấp gợi nhớ. 

o Tên khách hàng: Tên khách hàng/ nhà cung cấp. 

o Tên khác: Tên mô tả khác/ tên Tiếng Anh. 

o Khách hàng/ Nhà cung cấp: Check chọn nếu đối tượng là khách hàng hay nhà cung cấp. 

Trường hợp vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp thì check cả 2. 

o Địa chỉ: Địa chỉ hoạt động của khách hàng/ nhà cung cấp. 

o Mã số thuế: Mã số thuế của khách hàng, nhà cug cấp. Thông tin này bắt buộc nhập đối 

với các khách hàng/ nhà cung cấp doanh nghiệp. 

o Người liên hệ: Người đại diện liên hệ của khách hàng/ nhà cung cấp. 

o Thư: Địa chỉ email nhận hóa đơn điện tử. 

o Thông tin hóa đơn điện tử: 
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• Loại khách hàng: Doanh nghiệp/ Cá nhân. Tùy chọn này nhằm mục đích khi phát 

hành hóa đơn điện tử sẽ kiểm tra các thông tin khai báo có phù hợp với từng loại 

khách hàng hay không. 

• Phương thức thanh toán: Phương thức thanh toán ngầm định khi sử dụng hóa 

đơn điện tử. 

3 Cập nhật số liệu 

3.1 Vào số dư đầu kỳ 

Chức năng vào số dư đầu kỳ để chuyển dữ liệu về tồn quỹ, tồn kho, công nợ,… vào phần mềm tại 

thời điểm bắt đầu sử dụng. 

3.1.1 Cập nhật tồn quỹ 

Cập nhật số dư tồn tiền mặt tại két và số dư quỹ tại mỗi tài khoản ngân hàng. Ngoài ra có thể 

dùng để cập nhật số dư của các khoản mục khác có theo dõi theo tài khoản kế toán. 

Đường dẫn 

Danh mục/ Đầu kỳ/ Số dư tiền và tài khoản. 

Màn hình cập nhật 

 

 

3.1.2 Cập nhật công nợ khách hàng 

Cập nhật số nợ của từng khách hàng còn chưa thanh toán hoặc số tiền khách hàng ứng trước mà 

chưa giao hàng. 

Đường dẫn 

Danh mục/ Đầu kỳ/ Cập nhật công nợ khách hàng 

Màn hình cập nhật 
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o Mã khách hàng: Mã khách hàng còn dư công nợ. 

o Nợ phải thu: Số tiền khách hàng còn nợ. 

o Đã thanh toán: Số tiền khách hàng ứng trước. 

3.1.3 Cập nhật công nợ nhà cung cấp 

Cập nhật số tiền còn nợ của từng nhà cung cấp còn chưa thanh toán hoặc số tiền đặt cọc cho nhà 

cung cấp mà chưa giao hàng. 

Đường dẫn 

Danh mục/ Đầu kỳ/ Cập nhật công nợ nhà cung cấp 

Màn hình cập nhật 

 

o Mã nhà cung cấp: Mã nhà cung cấp còn dư nợ chưa tất toán. 

o Thanh toán trước: Khoản đặt cọc cho nhà cung cấp. 

o Nợ phải trả: Số tiền còn nợ chưa thanh toán cho nhà cung cấp. 
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3.1.4 Tồn kho đầu kỳ 

Cập nhật số tồn và giá trị tồn của từng mặt hàng tại mỗi kho.  

Đường dẫn 

Danh mục/ Đầu kỳ/ Tồn kho đầu kỳ 

Màn hình cập nhật 

 

3.1.5 Tồn kho đầu kỳ nhập trước xuất trước 

Cập nhật trong trường hợp sử dụng phương pháp tính giá vốn hàng tồn kho là nhập trước xuất 

trước. Chức năng này vào chi tiết theo từng phiếu nhập, ngày nhập và độc lập với chức năng tồn 

kho đầu kỳ. 

Đường dẫn 

Danh mục/ Đầu kỳ/ Tồn kho đầu kỳ nhập trước xuất trước 

Màn hình cập nhật 
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3.2 Cập nhật bảng giá 

3.2.1 Cập nhật giá mua 

Cập nhật bảng giá mua theo vật tư, thuận tiện để khi nhập mua hàng phần mềm sẽ tự nhảy giá 

chứ không cần gõ tay lại. 

Đường dẫn 

Mua hàng/ Cập nhật giá mua 

Màn hình cập nhật 

 

o Mã vật tư: Mã vật tư cần khai báo giá mua. 

o Tên vật tư: Tên vật tư cần cập nhật giá mua. 
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o Đơn vị tính: Lookup từ danh mục đvt, 1 mã vật tư có thể chọn những mã đvt khác nhau 

tương ứng từng dòng khác nhau. 

o Ngày hiệu lực: Ngày bắt đầu hiệu lực của giá mua tương ứng với vật tư đó. 

o Mã khách hàng: Mã khách áp dụng với giá mua được khai báo, có thể bỏ trống hoặc 

không. Nếu bỏ trống thì mặc định áp giá mua của vật tư này cho tất cả các nhà cung cấp, 

nếu có nhập thì dòng cập nhật giá mua này chỉ áp dụng cho mã khách được khai báo. 

o Số lượng từ: Cho biết mức số lượng được áp dụng với giá được khai báo, có thể có nhiều 

mức áp giá khác nhau, ví dụ mã VT001 nếu mua từ 10 cái thì giá mua sẽ áp là 4000đ, nếu 

mua từ 100 cái trở lên thì giá mua sẽ áp là 3.500đ. 

o Giá:  Mức giá được áp dụng khi làm chứng từ nhập mua tương ứng thỏa các điều kiện 

trên. 

o Ngoại tệ: Cho biết giá mua này là của loại ngoại tệ nào. 

3.2.2 Cập nhật giá bán 

Khai báo danh mục giá bán để hỗ trợ cho việc tự động kết xuất giá bán trong khi lập giấy báo giá 

hoặc đơn hàng hoặc lập hóa đơn bán hàng.   

Đường dẫn 

Bán hàng/ Cập nhật giá bán 

Màn hình cập nhật 

 

o Mã vật tư: Khai báo mã hàng 

o Đơn vị tính: Khai báo đơn vị tính  
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o Ngày hiệu lực: Ngày hiệu lực để áp dụng theo giá bán khai báo 

o Mã khách hàng: Trường hợp giá bán này áp dụng cho cụ thể 1 khách hàng nào thì khai 

báo, nếu để trắng thì áp dụng cho tất cả các khách hàng  

o  Nhóm khách hàng 1/2/3: Nhóm khách hàng áp dụng giá bán khai báo, nếu để trắng thì 

áp dụng cho tất cả các nhóm khách hàng 

o Mã ngoại tệ: Khai báo giá bán theo ngoại tệ 

o Giá bán: Khai báo giá bán áp dụng  

3.3 Kế toán hàng tồn kho 

Đối với hộ kinh doanh thì các nghiệp vụ quản lý kho chủ yếu bao gồm: 

o Phiếu nhập mua hàng. 

o Phiếu xuất bán hàng. 

Ngoài ra còn các nghiệp vụ khác ít xảy ra như: 

o Phiếu nhập/ xuất nội bộ 

o Phiếu nhập hàng bán trả lại. 

o Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp. 

o Phiếu xuất điều chuyển kho. 

3.3.1 Phiếu nhập mua hàng 

Khi nhập mua hàng vào kho thì kế toán lập phiếu nhập mua hàng. 

Đường dẫn 

Mua hàng/ Nhập mua hàng 

Màn hình cập nhật 
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o Mã nhà cung cấp: Mã nhà cung cấp vật tư, hàng hóa. 

o Người giao hàng: Người giao hàng, lấy lên mẫu in. 

o Hình thức thanh toán: Chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt, tiền ngân hàng hay treo 

công nợ (trả sau). Khi chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt hay tiền ngân hàng thì 

phần mềm sẽ tự động tạo phiếu chi tiền mặt/ phiếu chi ngân hàng để ghi nhận và in ấn. 

o Diễn giải: Ghi chú, chú thích cho phiếu nhập. 

o Quyển/ số: Số chứng từ ghi sổ. 

o Ngày chứng từ: Ngày ghi sổ. 

o Ngoại tệ/ Tỷ giá: Loại tiền tệ và tỷ giá lúc nhập mua. 

o Mã sản phẩm: Mã hàng nhập mua. 

o ĐVT: Đơn vị tính nhập mua. 

o Mã kho: Kho nhập hàng. 

o Số lượng: Số lượng nhập mua theo đvt. 
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o Giá: Giá mua của vật tư, sản phẩm. Lưu ý đối với HKD sẽ không được khấu trừ thuế GTGT 

đầu vào nên giá này là giá đã bao gồm thuế. 

o Tiền hàng: Tính bằng số lượng * đơn giá. 

In phiếu nhập kho 

Sau khi lập phiếu nhập mua hàng thì có thể in ngay mẫu in phiếu nhập theo mẫu TT88 bằng chức 

năng in ấn. Phần mềm có hỗ trợ in từng phiếu (bằng nút chức năng  ) hoặc in nhiều 

(bằng nút chức năng ). Mẫu in phiếu nhập kho như hình: 

 

3.3.2 Phiếu xuất bán hàng 

Khi xuất bán hàng ra khỏi kho thì kế toán lập phiếu xuất bán hàng. 

Đường dẫn 
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Bán hàng/ Xuất bán hàng 

Màn hình cập nhật 

 

o Mã khách hàng: Mã khách mua vật tư, hàng hóa. 

o Người nhận: Người nhận hàng, lấy lên mẫu in. 

o Hình thức thanh toán: Chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt, tiền ngân hàng hay treo 

công nợ (trả sau). Khi chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt hay tiền ngân hàng thì 

phần mềm sẽ tự động tạo phiếu thu tiền mặt/ phiếu thu ngân hàng để ghi nhận và in ấn. 

o Diễn giải: Ghi chú, chú thích cho phiếu xuất. 

o Quyển/ số: Số chứng từ ghi sổ, cũng là số hóa đơn đầu ra. 

o Ngày chứng từ: Ngày ghi sổ/ ngày hóa đơn. 

o Ngoại tệ/ Tỷ giá: Loại tiền tệ và tỷ giá lúc bán. 

o Mã sản phẩm: Mã hàng xuất bán. 

o ĐVT: Đơn vị tính xuất bán. 

o Mã kho: Kho xuất hàng. 

o Số lượng: Số lượng xuất bán theo đvt. 
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o Giá: Giá bán của vật tư, sản phẩm. Giá này sẽ tự nhảy theo cập nhật giá bán và cho sửa lại. 

o Doanh số: Tính bằng số lượng * đơn giá. 

In phiếu xuất kho 

Sau khi lập phiếu xuất bán hàng thì có thể in ngay mẫu in phiếu xuất theo mẫu TT88 bằng chức 

năng in ấn. Phần mềm có hỗ trợ in từng phiếu (bằng nút chức năng  ) hoặc in nhiều 

(bằng nút chức năng ). Mẫu in phiếu xuất kho như hình: 

 

3.3.3 Các nghiệp vụ kho khác 

3.3.3.1 Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp 

Sử dụng trong trường hợp hàng mua từ nhà cung cấp đã nhập kho nhưng kiểm tra không đạt yêu 

cầu hoặc hàng hóa cận date dược nhà cung cấp thu hồi. 
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Đường dẫn 

Mua hàng/ Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp 

Màn hình cập nhật 

 

o Mã nhà cung cấp: Mã nhà cung cấp vật tư, hàng hóa. 

o Người nhận: Người nhận hàng, lấy lên mẫu in. 

o Mã nhập xuất: Mã lý do xuất trả hàng, sử dụng cho kho. 

o Diễn giải: Ghi chú, chú thích cho phiếu xuất. 

o Quyển/ số: Số chứng từ ghi sổ. 

o Ngày chứng từ: Ngày ghi sổ. 

o Ngoại tệ/ Tỷ giá: Loại tiền tệ và tỷ giá lúc xuất trả. 

o Mã sản phẩm: Mã hàng xuất trả hàng. 

o ĐVT: Đơn vị tính xuất trả. 

o Mã kho: Kho xuất trả hàng. 
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o Số lượng: Số lượng xuất trả theo đvt. 

o Giá: Giá xuất trả nhà cung cấp, giá này có thể áp bằng giá của phiếu lúc mua hoặc giá 

trung bình của hàng hóa tại kỳ trả lại. 

o Tiền hàng: Tính bằng số lượng * đơn giá. 

3.3.3.2 Phiếu nhập hàng bán trả lại 

Sử dụng trong trường hợp khách hàng trả lại hàng do không đảm bảo chất lượng hoặc cận date. 

Đường dẫn 

Bán hàng/ Phiếu nhập hàng bán trả lại 

Màn hình cập nhật 

 

o Mã khách hàng: Mã khách mua vật tư, hàng hóa trả lại. 

o Người giao: Người giao hàng, lấy lên mẫu in. 

o Diễn giải: Ghi chú, chú thích cho phiếu nhập trả. 
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o Quyển/ số: Số chứng từ ghi sổ. 

o Ngày chứng từ: Ngày ghi sổ/ ngày hóa đơn. 

o Ngoại tệ/ Tỷ giá: Loại tiền tệ và tỷ giá lúc bán. 

o Mã sản phẩm: Mã hàng nhập trả. 

o ĐVT: Đơn vị tính nhập trả. 

o Mã kho: Kho nhập hàng trả lại. 

o Số lượng: Số lượng nhập trả theo đvt. 

o Giá: Giá trả lại của vật tư, sản phẩm. Giá này có thể theo giá bán của hóa đơn bán hàng lúc 

xuất ra hoặc giá đánh giá nhập lại của 2 bên. 

o Doanh số: Tính bằng số lượng * đơn giá. 

3.3.3.3 Phiếu nhập kho nội bộ 

Sử dụng cho các nghiệp vụ kho nội bộ như: 

o Nhập kho thành phẩm: Sử dụng cho các hộ kinh doanh có sản xuất. 

o Nhập kho điều chỉnh: Nhập số liệu điều chỉnh kho. 

o Nhập khác: Các trường hợp nhập kho khác. 

Đường dẫn 

Kho/ Phiếu nhập kho 

Màn hình cập nhật 



Ke toan ho kinh doanh 

 

ARITO SOLUTION 
25 

 

o Giao dịch: Phân loại giao dịch của phiếu nhập theo các nghiệp vụ. 

o Mã đối tượng: Mã đối tượng nhập kho. 

o Diễn giải: Ghi chú, chú thích cho phiếu nhập kho. 

o Quyển/ số: Số chứng từ ghi sổ. 

o Ngày chứng từ: Ngày ghi sổ. 

o Ngoại tệ/ Tỷ giá: Loại tiền tệ và tỷ giá lúc nhập kho. 

o Mã sản phẩm: Mã hàng nhập kho. 

o ĐVT: Đơn vị tính nhập kho. 

o Mã kho: Kho nhập. 

o Số lượng: Số lượng nhập kho theo đvt. 

o Giá: Giá vốn nhập kho. 

o Tiền: Tiền vốn nhập kho, tính bằng số lượng * đơn giá. 
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3.3.3.4 Phiếu xuất kho nội bộ 

Sử dụng cho các nghiệp vụ xuất kho nội bộ như: 

o Xuất nguyên vật liệu sản xuất: Sử dụng cho các hộ kinh doanh có sản xuất, gia công. 

o Xuất kho điều chỉnh: Xuất số liệu điều chỉnh kho. 

o Xuất khác: Các trường hợp xuất kho khác. 

Đường dẫn 

Kho/ Phiếu xuất kho 

Màn hình cập nhật 

 

o Giao dịch: Phân loại giao dịch của phiếu xuất theo các nghiệp vụ. 

o Mã đối tượng: Mã đối tượng xuất kho. 

o Diễn giải: Ghi chú, chú thích cho phiếu xuất kho. 

o Quyển/ số: Số chứng từ ghi sổ. 

o Ngày chứng từ: Ngày ghi sổ. 
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o Ngoại tệ/ Tỷ giá: Loại tiền tệ và tỷ giá lúc xuất kho. 

o Mã sản phẩm: Mã hàng xuất kho. 

o ĐVT: Đơn vị tính xuất kho. 

o Mã kho: Kho xuất. 

o Số lượng: Số lượng xuất kho theo đvt. 

o Giá: Giá vốn xuất kho, giá này tự áp khi tính giá vốn cuối kỳ. 

o Tiền: Tiền vốn xuất kho, tính bằng số lượng * đơn giá. 

3.3.3.5 Phiếu xuất điều chuyển kho 

Sử dụng cho nghiệp vụ điều chuyển hàng hóa từ kho này qua kho khác, khi tạo phiếu xuất sẽ tự 

động sinh phiếu nhập tương ứng. 

Đường dẫn 

Kho/ Phiếu xuất điều chuyển 

Màn hình cập nhật 
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o Số bước: Điều chuyển tạo phiếu nhập kho ngay với số lượng nhập = số lượng xuất (1 

bước) hay cần thêm bước xác nhận số lượng của kho nhập (2 bước) 

o Giao dịch: Phân loại giao dịch của phiếu xuất điều chuyển theo các nghiệp vụ. 

o Mã kho xuất: Kho xuất hàng. 

o Diễn giải: Ghi chú, chú thích cho phiếu xuất điều chuyển kho. 

o Quyển/ số: Số chứng từ ghi sổ. 

o Ngày chứng từ: Ngày ghi sổ. 

o Ngoại tệ/ Tỷ giá: Loại tiền tệ và tỷ giá lúc xuất kho. 

o Mã sản phẩm: Mã hàng xuất điều chuyển. 

o ĐVT: Đơn vị tính xuất điều chuyển. 

o Mã kho nhập: Kho nhập. 

o Số lượng: Số lượng xuất điều chuyển theo đvt. 

o Giá: Giá vốn xuất kho, giá này tự áp khi tính giá vốn cuối kỳ. 

o Tiền: Tiền vốn xuất kho, tính bằng số lượng * đơn giá. 

3.3.4 Tính giá trung bình 

Cuối mỗi tháng, kế toán sẽ thực hiện thao tác tính giá trung bình để áp giá vốn cho các phiếu xuất 

kho. 

Đường dẫn 

Kho/ Tính giá trung bình 

Màn hình cập nhật 
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Giá trung bình tháng trong hệ thống được tính theo công thức: 

Z tb thang =    
GT tồn đầu kỳ + GT nhập trong kỳ - GT xuất đích danh

 SL tồn đầu kỳ + SL nhập trong kỳ -  SL xuất đích dạnh 
  

 

Ví dụ: Tình hình nhập xuất tồn của VT1 (tồn đầu kỳ = 0) trong tháng 1 năm 2022 như sau: 

 

Ngày ct Số ct 

Nhập Xuất 
Tồn 

cuối Ghi chú 

SL Giá SL Giá(ĐD) SL 

05/01/2022 001 10 1000   10 Mua hàng  

07/01/2022 002 20 1200   30 Mua hàng 

10/01/2022 003   10 1500 20 Xuất bán 

15/01/2022 004   15  5 Xuất bán 

 

Giá trung bình áp cho phiếu xuất số 004 sẽ được tính như sau: 

Z tb thang =
 (10 x 1000 + 20 x 1200) - (10 x 1500)

 (10 + 20) -  (10) 
  = 950 

Giá trung bình được tính vào cuối tháng hoặc cuối kỳ (quý, 6 tháng, 1 năm) sau khi ta đã cập nhật 

xong tất cả các chứng từ nhập xuất trong kỳ. Giá này được cập nhật trở lại cho các chứng từ xuất. 

Các chứng từ này bao gồm:  

o Phiếu xuất kho 

o Phiếu xuất điều chuyển 

o Hoá đơn bán hàng 

o Phiếu nhập theo giá trung bình. 

Giải thích các trường thông tin chi tiết 

o Kỳ / Năm: Tháng/ năm cần tính giá trung bình.  

o Mã kho / Mã vật tư: Chọn đối tượng cần tình, nếu để trắng sẽ tính tất cả.  

o Tạo chênh lệch: Chọn loại muốn tạo chênh lệch.  

o Cập nhật giá: Chọn loại cập nhật giá.  
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3.3.5 Tính giá nhập trước xuất trước 

Cuối mỗi tháng, kế toán sẽ thực hiện thao tác tính giá trung bình để áp giá vốn cho các phiếu xuất 

kho. Các vật tư chọn phương pháp tính giá nhập trước xuất trước mới áp được giá theo phương 

thức này. 

Đường dẫn 

Kho/ Tính giá nhập trước xuất trước 

Màn hình cập nhật 

 

o Kỳ / Năm: Tháng/ năm cần tính giá nhập trước xuất trước.  

o Mã kho / Mã vật tư: Chọn đối tượng cần tình, nếu để trắng sẽ tính tất cả.  

o Cập nhật giá: Chọn loại cập nhật giá.  

Lưu ý 

Khi tính giá nhập trước xuất trước cần lưu ý nếu có thay đổi bất kỳ phiếu nhập – xuất nào trong 

tháng đã chạy giá NTXT trước đó thì bắt buộc phải chạy lại giá nếu không số tồn chuyển qua 

tháng sau sẽ bị sai. 

Các phiếu nhập hàng bán trả lại sẽ tự nhập giá vốn, không áp được giá tự động như tính giá trung 

bình. 

3.4 Hóa đơn điện tử 

Khai báo kết nối và phát hành trực tiếp hóa đơn điện tử khi lập phiếu bán hàng với các nhà cung 

cấp hóa đơn điện tử. 

Xem chi tiết hướng dẫn khai báo và phát hành HDDT bằng video tại mục Trợ giúp. 
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3.5 Quản lý kế toán 

Đối với hộ kinh doanh thì các nghiệp vụ kế toán chủ yếu phát sinh gồm: 

o Phiếu thu tiền mặt. 

o Phiếu báo có ngân hàng (thu tiền ngân hàng). 

o Phiếu chi tiền mặt. 

o Phiếu báo nợ ngân hàng (chi tiền ngân hàng). 

o Lập bảng lương. 

3.5.1 Phiếu thu tiền mặt 

Sử dụng để thu tiền bán hàng hoặc các nghiệp vụ thu tiền mặt khác. Khi làm phiếu xuất bán chọn 

phương thức thanh toán bằng tiền mặt thì chương trình đang tự động tạo phiếu thu. 

Đường dẫn 

Quỹ/ Phiếu thu tiền 

Màn hình cập nhật 
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o Người nộp tiền: Người nộp tiền, dùng để lấy lên mẫu in. 

o Diễn giải: Nội dung thu tiền. 

o Quyển/ số: Số chứng từ ghi sổ. 

o Ngày chứng từ: Ngày ghi sổ. 

o Ngoại tệ/ Tỷ giá: Loại tiền tệ và tỷ giá lúc xuất kho. 

o Mã khách: Mã đối tượng thu tiền. 

o Tiền: Số tiền thu. 

 

In phiếu thu tiền 

Sau khi lập phiếu thu tiền thì có thể in ngay mẫu in theo mẫu TT88 bằng chức năng in ấn. Phần 

mềm có hỗ trợ in từng phiếu (bằng nút chức năng  ) hoặc in nhiều (bằng nút chức năng 

). Mẫu in phiếu thu tiền như hình: 
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3.5.2 Giấy báo có 

Sử dụng để thu tiền bán hàng hoặc các nghiệp vụ thu tiền thông qua tài khoản ngân hàng. Khi 

làm phiếu xuất bán chọn phương thức thanh toán bằng tài khoản ngân hàng thì chương trình 

đang tự động tạo các phiếu báo có. 

Lưu ý mỗi tài khoản có ở mỗi ngân hàng khác nhau thì sẽ tạo 1 tài khoản tại danh mục tài khoản. 

Đường dẫn 

Quỹ/ Giấy báo có 

Màn hình cập nhật 
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o Người nộp tiền: Người nộp tiền, dùng để lấy lên mẫu in. 

o Diễn giải: Nội dung thu tiền. 

o Tài khoản ngân hàng: Chọn tài khoản đích nhận tiền. 

o Quyển/ số: Số chứng từ ghi sổ. 

o Ngày chứng từ: Ngày ghi sổ. 

o Ngoại tệ/ Tỷ giá: Loại tiền tệ và tỷ giá lúc xuất kho. 

o Mã khách: Mã đối tượng thu tiền. 

o Tiền: Số tiền thu. 

3.5.3 Phiếu chi tiền mặt 

Sử dụng để chi tiền bán hàng hoặc các nghiệp vụ chi tiền mặt khác. Khi làm phiếu mua hàng chọn 

phương thức thanh toán bằng tiền mặt thì chương trình đang tự động tạo phiếu chi. 

Đường dẫn 
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Quỹ/ Phiếu chi tiền 

Màn hình cập nhật 

 

o Địa chỉ: Địa chỉ người nhận. 

o Người nhận tiền: Người nhận tiền, dùng để lấy lên mẫu in. 

o Diễn giải: Nội dung chi tiền. 

o Quyển/ số: Số chứng từ ghi sổ. 

o Ngày chứng từ: Ngày ghi sổ. 

o Ngoại tệ/ Tỷ giá: Loại tiền tệ và tỷ giá lúc xuất kho. 

o Mã khách: Mã đối tượng chi tiền. 

o Lý do: Chọn lý do chi tiền như là chi trả công nợ nhà cung cấp, chi lương, chi chi phí,… 

o Tiền: Số tiền chi. 

In phiếu chi tiền 
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Sau khi lập phiếu chi tiền thì có thể in ngay mẫu in theo mẫu TT88 bằng chức năng in ấn. Phần 

mềm có hỗ trợ in từng phiếu (bằng nút chức năng  ) hoặc in nhiều (bằng nút chức năng 

). Mẫu in phiếu chi tiền như hình: 

 

3.5.4 Giấy báo nợ 

Sử dụng để chi tiền bán hàng hoặc các nghiệp vụ chi qua ngân hàng. Khi làm phiếu mua hàng 

chọn phương thức thanh toán bằng tiền ngân hàng thì chương trình đang tự động tạo phiếu báo 

nợ. 

Đường dẫn 

Quỹ/ Giấy báo nợ 

Màn hình cập nhật 
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o Địa chỉ: Địa chỉ người nhận. 

o Người nhận tiền: Người nhận tiền, dùng để lấy lên mẫu in. 

o Diễn giải: Nội dung chi tiền. 

o Quyển/ số: Số chứng từ ghi sổ. 

o Ngày chứng từ: Ngày ghi sổ. 

o Ngoại tệ/ Tỷ giá: Loại tiền tệ và tỷ giá lúc xuất kho. 

o Mã khách: Mã đối tượng chi tiền. 

o Lý do: Chọn lý do chi tiền như là chi trả công nợ nhà cung cấp, chi lương, chi chi phí,… 

o Tiền: Số tiền chi. 

3.5.5 Bảng lương 

3.5.5.1 Danh mục bộ phận 

Khai báo cơ cấu tổ chức của hộ kinh doanh. 

Đường dẫn 
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Bảng lương/ Danh mục bộ phận 

Màn hình cập nhật 

 

3.5.5.2 Danh mục nhân viên 

Khai báo danh sách người lao động có hưởng lương tại hộ kinh doanh. 

Đường dẫn 

Bảng lương/ Danh mục nhân viên 

Màn hình cập nhật 
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3.5.5.3 Danh mục chỉ tiêu lương 

Khai báo các chỉ tiêu lên bảng lương và công thức để tự tính toán khi import từ excel. 

Đường dẫn 

Bảng lương/ Danh mục chỉ tiêu lương 

Màn hình cập nhật 
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o Mã chỉ tiêu: Mã chỉ tiêu lương. 

o Tên chỉ tiêu/ tên khác: Tên chỉ tiêu lương/ Tên khác. 

o Công thức: Công thức tính lương, nếu không nhập công thức thì tự nhập số ở file excel 

import. 

o Mã chứng từ: Khai báo loại phiếu để tự động tạo phiếu chi từ bảng lương. 

o Tài khoản nợ: Tài khoản nợ khi hạch toán chi lương. 

o Tài khoản có: Tài khoản có khi hạch toán chi lương. 

o Sử dụng để in: Chỉ tiêu này có sử dụng lên mẫu bảng lương hàng tháng (mẫu 05-LĐTL) 

hay không. Một số chỉ tiêu dùng để tính toán công thức trong bảng lương và không lên 

biểu mẫu khi in ra. 

3.5.5.4 Bảng lương 

Tải mẫu và import dữ liệu bảng lương từ excel lên phần mềm. Các cột công thức phần mềm tự 

tính toán. 

In mẫu thanh toán lương bằng chức năng in excel theo mẫu thông tư. 

Đường dẫn 

Bảng lương/ Bảng lương 

Màn hình cập nhật 
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o Kỳ/ Năm: Tháng/ Năm tính lương. 

o Mã nhân viên: Lọc bảng lương theo nhân viên, nếu lọc tất cả thì bỏ trắng. 

o Bộ phận: Lọc bảng lương theo bộ phận, nếu lọc tất cả thì bỏ trắng. 

Import bảng lương 

o Bước 1: Tải mẫu template bằng nút chức năng “Xuất ra excel”. 

 

o Bước 2: Cập nhật dữ liệu tính toán vào file excel và tải lên phần mềm bằng nút “Lấy dữ liệu 

từ Excel”. 

 

 

In bảng lương 

In mẫu thanh toán lương theo Mẫu số 05-LĐTL bằng chức năng in excel bằng nút chức năng “Mẫu 

in”. 
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Tạo phiếu chi lương 

Sau khi tính toán được tiền lương hàng tháng, kế toán sẽ tạo phiếu chi lương tự động để chi cho: 

o Chi cho người lao động. 

o Chi cho cơ quan bảo hiểm. 

Khi đó tại bảng lương sử dụng nút chức năng “Tạo phiếu chi lương”, chương trình sẽ tự động lấy 

số tiền tổng trên bảng lương theo các chỉ tiêu có khai báo tạo phiếu chi để sinh phiếu chi. Mỗi chỉ 

tiêu lương sẽ tạo 1 phiếu chi. 

 

Phiếu chi tự động được tạo: 
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4 Sổ kế toán 

4.1 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số S1 – HKD) 

Báo cáo thể hiện chi tiết doanh thu bán hàng trong khoảng thời gian của hộ kinh doanh. 

Đường dẫn 

Báo cáo/ Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số S1 – HKD) 

Điều kiện lọc 

 

o Ngày từ/ đến: Ngày phát sinh doanh thu. 

o Ngày mở sổ: Ngày mở sổ doanh thu. 

o Chi tiết theo mặt hàng:  

• Có: Báo cáo thể hiện doanh số chi tiết theo từng mặt hàng bán về số lượng và 

doanh thu. 

• Không: Báo cáo thể hiện số tiền tổng theo từng lần phát sinh. 

Mẫu báo cáo 
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4.2 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số S2-HKD) 

Báo cáo thể hiện chi tiết tình hình nhập, xuất kho của vật tư trong kỳ. 

Đường dẫn 

Báo cáo/ Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số S2-HKD) 

Điều kiện lọc 

 

o Mã kho: Mã kho theo dõi chi tiết. 

o Mã vật tư: Mã vật tư theo dõi chi tiết. 
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o Ngày từ/ đến: Ngày phát sinh dữ liệu kho. 

Mẫu báo cáo 

 

4.3 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh (Mẫu số S3-HKD) 

Báo cáo thể hiện chi tiết các phát sinh chi phí trong kỳ của hộ kinh doanh. 

Đường dẫn 

Báo cáo/ Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh (Mẫu số S3-HKD) 

Điều kiện lọc 
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o Ngày từ/ đến: Ngày phát sinh chi phí. 

o Ngày mở sổ: Ngày mở sổ chi phí. 

Khai báo mẫu 

Khai báo các loại chi phí lấy lên báo cáo. 

 

Mẫu báo cáo 
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4.4 Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN (Mẫu số S4-HKD) 

Báo cáo đang bổ sung. 

4.5 Tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp (Mẫu số S5-HKD) 

Báo cáo thể hiện chi tiết tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động và bảo hiểm 

(Nếu có). 

Đường dẫn 

Báo cáo/ Tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp (Mẫu số S5-HKD) 

Điều kiện lọc 
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o Kỳ/ năm từ đến: Khoảng thời gian lọc báo cáo theo năm. 

o Ngày mở sổ: Ngày mở sổ báo cáo. 

Khai báo mẫu 

Khai báo các chỉ tiêu lương lấy lên mẫu báo cáo. 

 

Mẫu báo cáo 
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4.6 Sổ quỹ tiền mặt (Mẫu số S6-HKD) 

Báo cáo thể hiện chi tiết tình hình thu chi và tồn quỹ tiền mặt tại két. 

Đường dẫn 

Báo cáo/ Sổ quỹ tiền mặt (Mẫu số S6-HKD) 

Điều kiện lọc 

 

o Ngày từ/ đến: Khoảng thời gian xem báo cáo. 

Mẫu báo cáo 
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4.7 Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu số S7-HKD) 

Báo cáo thể hiện chi tiết tình hình thu chi và tồn quỹ từng tài khoản ngân hàng. 

Đường dẫn 

Báo cáo/ Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu số S7-HKD) 

Điều kiện lọc 

 

o Tài khoản ngân hàng: Chọn tài khoản xem chi tiết số dư. 
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o Ngày từ/ đến: Khoảng thời gian xem báo cáo. 

Mẫu báo cáo 

 

4.8 Tờ khai thuế GTGT 01/CNKD 

Báo cáo tờ khai thuế GTGT của hộ kinh doanh để kê khai và nộp thuế. 

Đường dẫn 

Báo cáo/ Tờ khai thuế GTGT 

Điều kiện lọc 
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Mẫu báo cáo 

 


