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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM 

SIMBA INVOICE 

I. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM SIMBA INVOICE 
Simba Invoice là một sản phẩm của Công ty CP Phát Triển Phần Mềm ASIA. Simba 

Invoice thực hiện các chức năng về việc in hóa đơn điền vào chỗ trống, in hóa đơn tự in và 

quản lý hóa đơn tự in. 

 

(Giao diện Simba Invoice) 

“1” : Vùng khai báo tên đơn vị, địa chỉ đơn vị và chọn năm làm việc 

“2” : Tài liệu hướng dẫn dạng *.Pdf và video hướng dẫn sử dụng 

“3” : phân hệ “Hệ thống” dùng để tạo tên đăng nhập, mật khẩu, lưu trữ dữ liệu, tạo năm 

làm việc mới….và phân hệ “In hóa đơn” 

“4” : Dùng để nhập nội dung in hóa đơn điền vào chỗ trống và hóa đơn tự in. 

“5” : Dùng để tạo hóa đơn tự in, lập quyết định in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn 

và quản lý hóa đơn tự in. 

“6” : Khai báo các danh mục khách hàng, hàng hóa, tham số hệ thống,… 

“7” : Báo cáo quản lý hóa đơn đã in. 



 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SIMBA INVOICE 

Tư vấn sử dụng: (08) 3916 8350 (105, 106) Bảo trì bảo hành: (08) 3989 2737 

3 

 

II. IN HÓA ĐƠN GTGT ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG 

2.1 Tạo mẫu in điền vào chỗ trống: 

 

(Mẫu hóa đơn đã được in điền chỗ trống) 



 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SIMBA INVOICE 

Tư vấn sử dụng: (08) 3916 8350 (105, 106) Bảo trì bảo hành: (08) 3989 2737 

4 

 

 

(Những thông tin được in lên hóa đơn) 

Để được các thông tin in điền chỗ trống khớp trên hóa đơn, người sử dụng (NSD) cần thực 

hiện một số thao tác căn chỉnh và in thử: 
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Cần chuẩn bị: 

- Máy in kim được kết nối với máy tính in hóa đơn (thông thường là máy in kim nhãn 

hiệu Epson chuyên dụng in hóa đơn hoặc các dòng máy in kim khác tương tự). NSD 

Cần cố định thanh chặn giấy trên máy in. 

- Hóa đơn mẫu hoặc hóa đơn photo, yêu cầu hóa đơn photo phải cùng kích thước với 

hóa đơn thực tế kể cả khoảng trống của lề trên, lề trái, lề phải (không quan trọng lề 

dưới). 

Các bước để căn chỉnh hóa đơn và in thử: 

Bước 1: Nhập nội dung sẽ in lên hóa đơn điền chỗ trống, sẽ hướng dẫn cụ thể ở mục 1.2 

về cách nhập hóa đơn, (hình minh họa): 

 
 

Bước 2: Căn chỉnh hóa đơn 

Trên màn hình nhập hóa đơn, chọn nút “In ctừ” 

Chọn Mẫu 1: Hóa đơn GTGT (Mẫu đặt in) 
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Nút  để chọn số dòng in, tên mẫu in: 

 
 

Nút  dùng để căn chỉnh nội dung in lên hóa đơn: 
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Giải thích các nội dung căn chỉnh in lên hóa đơn: 

-  : Ngày ….. tháng …..năm 20….. 

-  : Tên người giao dịch 

-  : Tên khách hàng 

-  : Mã số thuế 

-  : Địa chỉ 

- : Tên hình thức thanh toán 

-  : Số tài khoản 

-  : Số thứ tự 

-  : Tên hàng hóa, dịch vụ 

-   : Đơn vị tính 

-  : Số lượng 

-  : Đơn giá 

-  : Thành tiền 
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-  : Tiền thuế 

-  : Thuế suất 

-  : Tổng thanh toán 

-  : Tổng thanh toán bằng chữ 

 

NSD dùng chuột click chọn từng nội dung để căn chỉnh, nếu muốn chọn nhiều ô cùng một 

lúc có thể giữ chuột kéo vùng cần chọn hoặc dùng phím Shift + Click chuột để chọn từng 

ô rời rạc. Di chuyển vùng chọn sao cho khi in khớp với hóa đơn. 

Để định dạng font chữ, cỡ chữ NSD chọn ô cần định dạng, tiếp theo vào “Format”  Font 

để tùy chỉnh. 

Sau khi căn chỉnh, NSD lưu lại chọn File  Save trước khi thoát ra.  

Thực hiện in text trên hóa đơn mẫu hoặc hóa đơn photo cho đến khi khớp như mong muốn. 

2.2 Quy trình nhập hóa đơn giá trị gia tăng 

Chọn chức năng In hóa đơn GTGT  

 
(giao diện nhập thông tin xuất hóa đơn) 

Hướng dẫn nhập các trường trong phiếu nhập: 

- Click nút mới  để bắt đầu tạo một hóa đơn mới 

- Thông tin khách hàng:   
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Nếu khách hàng đã tạo mã và thông tin khách hàng trước đó thì có thể nhập trực 

tiếp mã tại ô mã khách hoặc vào giao diện danh mục chọn mã khách. 

Nếu khách hàng chưa được tạo trước đó, NSD để trống và nhấn Enter để vào giao 

diện danh mục khách hàng và khai báo 

 
NSD dùng các phím chức năng như F3- Sửa ; F4- Thêm; F5- Tìm theo tên đầy đủ ; 

Enter - chọn  

Lưu ý: Mã khách hàng tối đa 8 ký tự. Mã khách hàng không dùng ký tự đặc biệt và 

mã không có dấu, khoảng cách. NSD đặt mã chỉ dùng 26 chữ cái và số. 

 

- Diễn giải:  Khi 

NSD nhập trường này, phần mềm tự động sẽ đưa dòng diễn giải này vào cột tên 

hàng (NSD có thể sửa cột tên hàng này nếu cần). 

- Hình thức thanh toán:   phần mềm có tạo sẵn 3 mã cho 3 hình 

thức là TM- Tiền mặt ; CK- Chuyển khoản; .TM/CK – TM/CK. NSD enter chọn 

hình thức thanh toán in lên hóa đơn. 

- Ngày h/toán và Ngày chứng từ thường sẽ giống nhau, NSD nhập ngày để in lên hóa 

đơn. 
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- Số Seri và số hóa đơn sẽ không in lên hóa đơn nhưng khách hàng nên nhập theo 

đúng số hóa đơn in để tiện kiểm tra sau này. 

- Mã hàng và tên hàng:  Như đã trình bày ở phần “diễn 

giải”, diễn giải sẽ được tự động đưa vào tên hàng nếu như không sử dụng mã hàng. 

Mã hàng thường dùng trong trường hợp là tên hàng lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì lúc 

này NSD nên tạo mã cho mặt hàng đó. Thông thường là công ty thương mại sẽ tạo 

cho mỗi hàng hóa một mã để hóa đơn sau không phải nhập lại mà chỉ cần chọn mã 

phần mềm tự động cập nhật tên hàng in hóa đơn. Trường hợp không dùng mã hàng 

thường dành cho công ty cung cấp dịch vụ hoặc công trình.  

Để tạo mã, NSD nhập ký 1 tự bất kỳ và enter: 

NSD dùng các phím chức năng như F3- Sửa ; F4- Thêm; F5- Tìm theo tên đầy đủ ; 

Enter - chọn  

Lưu ý: Mã hàng tối đa 16 ký tự. Mã hàng không đùng ký tự đặc biệt và mã không 

có dấu, khoảng cách. NSD đặt mã chỉ dùng 26 chữ cái và số. 

 

 
- NSD nhập các số liệu về số lượng, đơn giá, thuế suất. Cuối cùng lưu chứng từ và in 

hóa đơn. 
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2.3 In hóa đơn giá trị gia tăng 

- Chọn in chứng từ   

 

- Chọn mẫu hóa đơn đặt in  

- Xem trước để kiểm tra một lần nữa thông tin xuất hóa đơn  

- Thoát ra chọn máy in để in hóa đơn  

- Để an toàn tuyệt đối, chọn trang in là 1  

 
 

III. IN HÓA ĐƠN GTGT TỰ IN 

3.1 Quy trình tạo mẫu hóa đơn và phát hành sử dụng hóa đơn 

 
Lưu ý: Doanh nghiệp phải tham khảo trước về quy định cũng như tham khảo cơ quan thuế 

về việc doanh nghiệp có đủ điều kiện tự in hóa đơn hay không. 

Doanh nghiệp có thể được tự in hóa đơn nếu đáp ứng các điều kiện sau đây tại Thông 

tư số 39/2014/TT-BTC 

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu 

kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao. 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

- Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã 

thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực 

thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT. 

Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành có vốn điều lệ 

dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố 

định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, 

máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn được tự in hóa đơn để sử dụng 

cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau: 

- Đã được cấp mã số thuế; 
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- Có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; 

- Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn 

khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

- Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm tự in hóa đơn đảm bảo 

định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hóa đơn phải được chuyển vào sổ kế toán để 

hạch toán doanh thu và kê khai trên Tờ khai thuế GTGT gửi cơ quan thuế. 

- Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt 

vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế dưới năm mươi 

(50) triệu đồng trong vòng ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày tính liên tục từ ngày thông 

báo phát hành hóa đơn tự in lần đầu trở về trước. 

- Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận 

đủ điều kiện. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của 

doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn 

tự in của doanh nghiệp. 

Tổ chức trước khi tạo hóa đơn phải ra quyết định áp dụng hóa đơn tự in và chịu trách nhiệm 

về quyết định này. 

3.1.1 Lập quyết định tự in hóa đơn 

NSD không bắt buộc phải tạo quyết định tự in hóa đơn trong phần mềm Simba, có thể tạo 

bên ngoài bằng word, excel. 

- NSD vào “Quản lý tự in hóa đơn GTGT” chọn “Lập quyết định tự in hóa đơn”. 

 

- Click “Thêm” để tạo quyết định tự in hóa đơn mới 
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- Click “Nhận” và sau đó chọn “In” quyết định tự in hóa đơn 
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3.1.2 Khai báo mẫu hóa đơn 

Vào “Quản lý tự in hóa đơn GTGT”  chọn “Khai báo mẫu hóa đơn” 

 

Chọn mẫu hóa đơn GTGT mẫu mà Simba đã tạo sẵn và Click “Thêm” 

NSD cập nhật các thông tin như: Mẫu số, loại in, ký hiệu, số dòng in hóa đơn 
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Sau đó, NSD in mẫu để thông báo phát hành hóa đơn. 

 



 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SIMBA INVOICE 

Tư vấn sử dụng: (08) 3916 8350 (105, 106) Bảo trì bảo hành: (08) 3989 2737 

17 

 

Ghi chú: Nếu hóa đơn doanh nghiệp có đặc thù gì khác với hóa đơn mẫu mà phần mềm 

Simba tạo sẵn, quý doanh nghiệp có thể liên hệ để được hỗ trợ tạo mẫu riêng. 

3.1.3 Thông báo phát hành hóa đơn 

Vào “ Quản lý tự in hóa đơn GTGT”  chọn “Thông báo phát hành hóa đơn” 

 

Click “Thêm” để lập thông báo phát hành hóa đơn mới. Cập nhật thông tin phát hành hóa 

đơn. 

 

Lưu ý: NSD bắt buộc phải nhập các thông tin phát hành hóa đơn cần thiết như vậy trong 

phần mềm Simba. 
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Sau khi nộp hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn và được cơ quan thuế chấp nhận cho doanh 

nghiệp phát hành hóa đơn tự in, NSD vào lại thông báo phát hành hóa đơn  Chọn “Sửa” 

để cập nhật ngày được in hóa đơn tự in 

 

Kể từ ngày duyệt ngày, doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. 

3.2 Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT tự in 

Chọn chức năng In hóa đơn GTGT  
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(giao diện nhập thông tin xuất hóa đơn) 

 

 

Hướng dẫn nhập các trường trong phiếu nhập: 

- Click nút mới  để bắt đầu tạo một hóa đơn mới 

- Thông tin khách hàng:   

Nếu khách hàng đã tạo mã và thông tin khách hàng trước đó thì có thể nhập trực 

tiếp mã tại ô mã khách hoặc vào giao diện danh mục chọn mã khách. 

Nếu khách hàng chưa được tạo trước đó, NSD để trống và nhấn Enter để vào giao 

diện danh mục khách hàng và khai báo 
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NSD dùng các phím chức năng như F3- Sửa ; F4- Thêm; F5- Tìm theo tên đầy đủ ; 

Enter - chọn  

Lưu ý: Mã khách hàng tối đa 8 ký tự. Mã khách hàng không dùng ký tự đặc biệt và 

mã không có dấu, khoảng cách. NSD đặt mã chỉ dùng 26 chữ cái và số. 

 

- Diễn giải:  Khi 

NSD nhập trường này, phần mềm tự động sẽ đưa dòng diễn giải này vào cột tên 

hàng (NSD có thể sửa cột tên hàng này nếu cần). 

- Hình thức thanh toán:   phần mềm có tạo sẵn 3 mã cho 3 hình 

thức là TM- Tiền mặt ; CK- Chuyển khoản; .TM/CK – TM/CK. NSD enter chọn 

hình thức thanh toán in lên hóa đơn. 

- Ngày h/toán và Ngày chứng từ thường sẽ giống nhau, NSD nhập ngày để in lên hóa 

đơn. 

- Mẫu số: đối với hóa đơn tự in bắt buộc phải chọn mẫu số để phần mềm lấy mẫu HD 

GTGT đã phát hành. 
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- Số Seri và số hóa đơn sẽ được tự động cập nhật theo mẫu số hóa đơn đã phát hành 

và tự động nhảy theo số thứ tự. 

- Mã hàng và tên hàng:  Như đã trình bày ở phần “diễn 

giải”, diễn giải sẽ được tự động đưa vào tên hàng nếu như không sử dụng mã hàng. 

Mã hàng thường dùng trong trường hợp là tên hàng lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì lúc 

này NSD nên tạo mã cho mặt hàng đó. Thông thường là công ty thương mại sẽ tạo 

cho mỗi hàng hóa một mã để hóa đơn sau không phải nhập lại mà chỉ cần chọn mã 

phần mềm tự động cập nhật tên hàng in hóa đơn. Trường hợp không dùng mã hàng 

thường dành cho công ty cung cấp dịch vụ hoặc công trình.  

Để tạo mã, NSD nhập ký 1 tự bất kỳ và enter: 

NSD dùng các phím chức năng như F3- Sửa ; F4- Thêm; F5- Tìm theo tên đầy đủ ; 

Enter - chọn  

Lưu ý: Mã hàng tối đa 16 ký tự. Mã hàng không đùng ký tự đặc biệt và mã không 

có dấu, khoảng cách. NSD đặt mã chỉ dùng 26 chữ cái và số. 
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- NSD nhập các số liệu về số lượng, đơn giá, thuế suất. Cuối cùng lưu chứng từ và in 

hóa đơn. 

 In Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng 

- Chọn in chứng từ   chọn “In hóa đơn theo nghị định 51” 

 
- Click “In” 
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Lưu ý: Hóa đơn chỉ được in 1 lần và không xóa được. Nếu NSD in lần 2 thì trên hóa đơn 

đó sẽ thể hiện là “Bản sao”. 

 

3.3 Xóa hóa đơn 

Xóa hóa đơn trong trường hợp hóa đơn xuất sai thông tin mà khách hàng không chấp nhận 

điều chỉnh mà phải xuất hóa đơn mới. 

Cách thực hiện: Vào “Quản lý tự in hóa đơn GTGT”  Chọn” Xóa hóa đơn” 
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Click “Thêm” để nhập thông tin hóa đơn cần xóa 

 

Click “Thêm” để tìm đến hóa đơn cần xóa. 
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3.4 Hủy hóa đơn 

Hủy hóa đơn trong trường hợp số lượng hóa đơn đã thông báo phát hành mà chưa sử dụng 

hết, nay doanh nghiệp muốn hủy số hóa đơn tồn để sử dụng mẫu hóa đơn mới. 

Thực hiện:  

Bước 1: Vào “Quản lý tự in hóa đơn GTGT”  Chọn “Bảng kê hóa đơn đến thời điểm 

quyết toán” 

 

Click “Thêm” 
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Click “Thêm” để tìm mẫu hóa đơn tạo bảng kê 

 

Bước 2: Vào “Quản lý tự in hóa đơn GTGT”  Chọn “Thông báo hủy hóa đơn” 
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Click “Thêm” 

 

Click “Thêm” 
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3.5 Bảo mật hóa đơn 

Chức năng này là một tiện ích dùng để kiểm tra hóa đơn đã in ra có phải là hóa đơn của 

doanh nghiệp mình xuất hay không. Trên tất cả hóa đơn in ra đều có mã để kiểm tra. 

Ví dụ:  

Thực hiện:  
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Vào “Quản lý tự in hóa đơn GTGT”  chọn “Bảo mật hóa đơn” 

 

Nhập mã kiểm tra và thực hiện kiểm tra 
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Nếu phần mềm Simba hiện ra thông tin hóa đơn thì hóa đơn này chính là do doanh nghiệp 

xuất ra từ phần mềm Simba. 

 


