
Thực hiện điều chỉnh hóa đơn trên hệ thống EasyInvoice khá đơn giản theo hướng dẫn sau: 

- Tại menu ngang click chọn “Điều chỉnh hóa đơn” 

 

 
 

 Chuyển sang màn hình “Tìm kiếm hóa đơn cần điều chỉnh 

Lưu ý: 

- Hóa đơn có trạng thái "Bị điều chỉnh " --> có thể thực hiện điều chỉnh được nhiều lần 

 

a) Điều chỉnh tăng 

- Tại màn hình “Tìm kiếm hóa đơn cần điều chỉnh” . Sau khi nhập xong dữ liệu , chọn kiểu 

điều chỉnh “Hóa đơn điều chỉnh tăng”: 

 

 

 Click button    chuyển sang màn hình “Lập hóa đơn 

điều chỉnh”, Thông tin ở hóa đơn được giữ nguyên, hiển thị thêm dòng text   "Hóa đơn 

điều chỉnh tăng cho hóa đơn điện tử số .........., mẫu số ........, ký hiệu ........." 

 



 

 
 

Sau khi điều chỉnh xong hóa đơn  click button   chọn chứng thư số  

chuyển sang màn hình “Danh sách hóa đơn điều chỉnh” màn hình hiển thị thông tin hóa 

đơn bị điều chỉnh và hóa đơn điều chỉnh 

 

- Để thực hiện xem chi tiết  click icon    

- Để thực hiện nhập “Ghi chú”  click icon  

 

b) Điều chỉnh giảm 

- Tại màn hình “Tìm kiếm hóa đơn cần điều chỉnh” . Sau khi nhập xong dữ liệu ,chọn kiểu 

điều chỉnh “Hóa đơn điều chỉnh giảm”: 



 

 

- Click button    chuyển sang màn hình “Lập hóa đơn điều 

chỉnh”, Thông tin ở hóa đơn được giữ nguyên, hiển thị thêm dòng text   "Hóa đơn điều 

chỉnh giảm cho hóa đơn điện tử số .........., mẫu số ........, ký hiệu ........." 

 

 

 



Sau khi điều chỉnh xong hóa đơn   click button   chọn chứng thư số  

chuyển sang màn hình “Danh sách hóa đơn điều chỉnh” màn hình hiển thị thông tin hóa 

đơn bị điều chỉnh và hóa đơn điều chỉnh 

 

- Để thực hiện xem chi tiết  click icon    

- Để thực hiện nhập “Ghi chú”  click icon  

 

c) Điều chỉnh thông tin 

- Tại màn hình “Tìm kiếm hóa đơn cần điều chỉnh” . Sau khi nhập xong dữ liệu ,chọn kiểu 

điều chỉnh “Hóa đơn điều chỉnh thông tin”: 

 

 

- Click button    chuyển sang màn hình “Lập hóa đơn điều 

chỉnh”, Thông tin ở hóa đơn được giữ nguyên, hiển thị thêm dòng text   "Hóa đơn điều 

chỉnh thông tin cho hóa đơn điện tử số .........., mẫu số ........, ký hiệu ........." 

 

 



 
Lưu ý: 

 

- Điều chỉnh thông tin không làm ảnh hưởng đến các trường tiền của hóa đơn 

Sau khi điều chỉnh xong hóa đơn   click button   chọn chứng thư số  

chuyển sang màn hình “Danh sách hóa đơn điều chỉnh” màn hình hiển thị thông tin hóa 

đơn bị điều chỉnh và hóa đơn điều chỉnh 

 

- Để thực hiện xem chi tiết  click icon    

- Để thực hiện nhập “Ghi chú”  click icon  

 


