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DANH MỤC KHÁCH HÀNG VÀ HÀNG HÓA DỊCH VỤ 

 

Bước 1: đăng nhập vào trang sử dụng hóa đơn điện tử D-Invoice https://truycap.d-

invoice.vn theo tài khoản người dùng 

 

Bước 2: danh mục “Khách hàng” 

Nơi khai báo thông tin danh mục Khách hàng, được sử dụng để lưu trữ thông tin 

và dễ dàng truy xuất nhanh khi xuất hóa đơn 

1) Mã khách hàng: hệ thống tự đống đánh số liên tục 

2) Tên khách hàng: tên khách hàng sẽ được hiển thị trên hóa đơn 

3) Tình trạng: Đang hoạt động hoặc Đóng 

4) Mã số thuế: mã số thuế khách hàng sẽ được hiển thị trên hóa đơn 

5) Email: email của khách tự động điền vào email gửi khi phát hành hóa đơn 

6) Địa chỉ: địa chỉ khách hàng sẽ được hiển thị trên hóa đơn 

7) Các trường thông tin còn lại là các trường tùy chọn 
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Nhấn Thêm để tạo mới khách hàng: 
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Bước 3: danh mục “Hàng hóa dịch vụ” 

Nơi khai báo thông tin danh mục Hàng hóa dịch vụ, được sử dụng để lưu trữ thông 

tin và dễ dàng truy xuất nhanh khi xuất hóa đơn 

 

1) Mã hàng hóa: điền thông tin khai báo 

2) Tên hàng hóa: điền thông tin khai báo 

3) Tình trạng: Đang hóa động hoặc Đóng 

4) Loại: Hàng hóa hoặc Dịch vụ 

5) Đơn vị tính: điền thông tin khai báo 

6) Giá bán: điền thông tin khai báo 

7) Thuế suất: chọn 1 trong các loại thuế suất 

8) Ghi chú: điền thông tin khai báo 

9) Nhóm HHVT: điền thông tin khai báo 
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