HƯỚNG DẪN CÁCH KÝ TRÊN ỨNG DỤNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

Để có thể kê khai thuế trực tuyến: Doanh nghiệp cần làm những thủ tục sau
- Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ Chứng thư số với VNPT-CA và nhận được chứng thư số
cùng thiết bị từ VNPT-CA
- Cơ quan quản lý Thuế trực tiếp của doanh nghiệp cung cấp tài khoản để truy nhập vào trang
web kê khai thuế theo địa chỉ: http://kekhaithue.gdt.gov.vn
Lưu ý: Trước khi thực hiện kê khai thuế trực tuyến cần cài đặt các phần mềm hỗ trợ sau:
- Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế 2..5.3 trở lên
- Phần mềm Chuyển đổi PDF Cute PDF Writer
- Phần mềm Java plugin
Sau khi đã cài đặt đầy đủ các phần mềm trên quá trình kê khai thuế như sau:
Bước 1: Hoàn thành các tờ khai
* Đối với các tờ khai thực hiện trên HTKK: doanh nghiệp vẫn thực hiện khai báo bình thường
các tờ khai được làm trên HTKK, sau đó chuyển thành file có định dạng PDF
* Đối với các tờ khai không thưc hiện trên HTKK: thực hiện trên Excell như bình thường.
Bước 2: Nộp tờ khai trực tuyến
Doanh nghiệp đăng nhập vào trang kekhaithue.gdt.gov.vn bằng định danh và mật khẩu do bên
quản lý Thuế cung cấp

Sau khi đã đăng nhập thành công: chọn Tài khoản/ Đăng ký tờ khai

Doanh nghiệp lựa chọn những tờ khai, báo cáo mà doanh nghiệp phải gửi cho cục Thuế. Có thể
lựa chọn tất cả những tờ khai, báo cáo trong một năm hoặc chỉ trong kỳ báo cáo và có thể đăng
ký thêm trong mục Đăng ký thêm tờ khai

Sau khi đã hoàn thành Đăng ký tờ khai, doanh nghiệp tiếp tục chọn Nộp tờ khai
Tại Nộp tờ khai chọn Chọn tệp tờ khai, chương trình sẽ xuất hiện cửa sổ để lựa chọn tệp tờ khai

Sau khi thực hiện chọn tệp tờ khai, doanh nghiệp tiến hành Ký điện tử lên tờ khai

Chương trình sẽ hiện lên cửa sổ yêu cầu nhâp Mã PIN (Mã PIN CODE của thiết bị VNPT-CA
Token

Nếu nhập đúng chương trình sẽ hiện thông báo: Tệp tờ khai đã được ký và Ký tệp tờ khai thành
công

Khi đã ký thành công lựa chọn Xác nhận và Gửi tờ khai lên hệ thống của Thuế

Hệ thống tiến hành Upload tệp tờ khai và hoàn tất quá trình gửi tờ khai

Lưu ý: Với một số tờ khai như: Tờ khai tình hình sử dụng hóa đơn, Tờ khai thuế nhà thầu nước
ngoài, báo cáo mất hóa đơn. sẽ thực hiện kê khai trong phần Kê khai trực tuyến

Doanh nghiệp tích vào các ô tương ứng với số liệu thực tế của doanh nghiệp

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin chọn Hoàn thành tờ khai/Ký điện tử và Gửi tờ khai
Bước 3: Tra cứu tờ khai
Sau khi đã hoàn thành gửi các tờ khai, doanh nghiệp có thể vào mục Tra cứu để kiểm tra xem
doanh nghiệp đã gửi thành công những loại tờ khai nào

Lưu ý:
1. Trong trường hợp máy tính của khách hàng sử dụng trình duyệt web Firefox, quá trình cài đặt
sẽ hiển thị cửa sổ Internet Security.Khách hàng chọn Allow – Cho phép chương trình được chạy
và cài đặt trên máy tính, sau đó đóng trình duyệt web Firefox và chọn Finish để hoàn tất quá
trình cài đặt.

2. Để tải về máy chương trình cài đặt phiên bản mới nhất. Khách hàng có thể truy nhập vào địa
chỉ http:/ www.vnpt-ca.vn/downloads.

