HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM KẾ TOÁN EFFECT- HKDO CHO HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH
XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, BIỂU MẪU SỔ SÁCH THEO THÔNG TƯ 78,88/BTC
Mô tả:
Thiết bị: máy tính có nối mạng internet; ngoài ra có thể dùng trên máy tính bảng, điện thoại
Phần mềm chạy trên website, tạo tài khoản dùng được ngay, không cần cài đặt
Có thể nhập từng chứng từ

Mục lục:
1. Đăng ký tài khoản sử dụng
2. Đăng nhập
3. Tạo sản phẩm
4. Nhập mua
5. Xuất bán
6. Xuất hóa đơn điện tử theo TT78
7. Xem các chứng từ, sổ kế toán theo TT88

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng chứng từ kế toán theo danh mục sau đây:
Tên chứng từ

STT

Ký hiệu

I

Các chứng từ quy định tại Thông tư này

1

Phiếu thu

Mẫu số 01-TT

2

Phiếu chi

Mẫu số 02-TT

3

Phiếu nhập kho

Mẫu số 03-VT

4

Phiếu xuất kho

Mẫu số 04-VT

5

Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người
lao động

II

Các chứng từ quy định theo pháp luật khác

1

Hóa đơn

Mẫu số 05-LĐTL

Tên chứng từ

STT
2

Giấy nộp tiền vào NSNN

3

Giấy báo Nợ, Giấy báo Có của ngân hàng

4

Ủy nhiệm chi

Ký hiệu

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các sổ kế toán theo danh mục sau đây:
Tên sổ kế toán

STT

Ký hiệu

1

Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Mẫu số S1- HKD

2

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số S2-HKD

3

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

Mẫu số S3-HKD

4

Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN

Mẫu số S4-HKD

5

Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp
theo lương của người lao động

Mẫu số S5-HKD

6

Sổ quỹ tiền mặt

Mẫu số S6-HKD

7

Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu số S7-HKD

Chi tiết:
1. ĐĂNG KÝ:
- Vào trình duyệt web Google Chrome/Cốc Cốc,…
- Vào trang web: https://hokinhdoanh.online/m/reg, nhập các thông tin của Hô kinh doanh, điền mã giới
thiệu, sau đó nhấn “Mở cửa hàng”

2. ĐĂNG NHẬP:
- Vào trang web: https://hokinhdoanh.online/login
- Nhập Số điện thoại đã đăng ký, và Mật khẩu, rồi nhấn Đăng nhập

3. TẠO SẢN PHẨM:

- Vào nút Sản phẩm (hình cái bánh):

- Vào nút “Thêm sản phẩm”, thêm các thông tin sản phẩm, rồi nhấn Cập nhật:

4. NHẬP MUA:
- Vào nút “Nhập tồn đầu/Nhập mua” trên thanh vàng

- Chọn các sản phẩm Nhập mua, rồi nhấn “Xác nhận đơn hàng” để lưu:

- Có thể tạo bảng excel và Nhập bảng excel vào

5. XUẤT BÁN:
- Vào nút “Xuất bán” trên thanh vàng:

- Chọn các sản phẩm xuất bán, rồi nhấn “Xác nhận đơn hàng bán”:

- Có thể tạo bảng excel và nhập bảng excel vào

6. XUẤT HÓA ĐƠN, XEM PHIẾU THU TIỀN/PHIẾU CHI TIỀN, PHIẾU XUẤT KHO/PHIẾU NHẬP KHO:
6.1. HÓA ĐƠN XUẤT BÁN
PHIẾU THU TIỀN, PHIẾU XUẤT KHO
- Vào hình $ trên thanh vàng

- Nhấn vào dòng Tên đơn hàng bán cần xuất hóa đơn:

- Nhấn nút “Hóa đơn điện tử” để xuất hóa đơn bán:

- Xem “Phiếu thu tiền” theo TT88:

- Xem “Phiếu xuất kho” theo TT88:

6.2. XUẤT HÓA ĐƠN NHẬP MUA

PHIẾU CHI TIỀN, PHIẾU NHẬP KHO
- Vào nút “3 vạch ngang” trên thanh vàng, chọn “Bảng kê chi tiền”

- Nhấn vào tên đơn hàng cần xuất hóa đơn, xem Phiếu nhập kho, Phiếu chi tiền theo TT88:

7. XEM CÁC CHỨNG TỪ, SỔ KẾ TOÁN KHÁC THEO THÔNG TƯ 88/BTC
- Vào nút 3 vạch ngang trên thanh vàng, chọn “Báo cáo 78-88”

- Chọn “Loại báo cáo” cần xem, rồi nhấn nút “Báo cáo” để xem các Sổ, chứng từ:

- Ví dụ:
Sổ chi tiết doanh hu bán hàng hóa, dịch vụ:

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa:

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh:

