GIÁ DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
1. Cước cài đặt
STT Loại hình TC, DN
DN nhỏ, dùng hóa
đơn viết tay

1

Phương thức tạo
lập hóa đơn đang
áp dụng

Phương thức tích hợp,
cài đặt

Phí tích hợp, cài đặt

Mua quyển hóa đơn
của Cơ quan Thuế

Nhập dữ liệu trực tiếp
trên hệ thống phát hành
hóa đơn

Không tính phí

DN sử dụng phần
mềm đặt in hóa
đơn

Đặt in hóa đơn từ
Tool kết xuất dữ liệu hóa
2
đơn vị cung cấp dịch
2.000.000
đơn
vụ in hóa đơn
Sử dụng mẫu hóa đơn
mặc định, kết nối theo
1.000.000 - 2.000.000
Sử dụng phần mềm chuẩn tích hợp CQT yêu
3
cầu
DN sử dụng phần
kế toán thông dụng
mềm kế toán thông như: Fast, Effect,
Mẫu hóa đơn có trường
dụng
Bravo,….
mở rộng
3.000.000 - 5.000.000
DN sử dụng hệ
Sử dụng hệ thống
Thực hiện khảo sát, lên
Theo khối lượng và công
4
thống nghiệp vụ
nghiệp vụ đặc thù,
phương án tích hợp phù việc thực tế triển khai
phức tạp
chuyên dụng
hợp với từng hệ thống
(*)
* Ghi chú: phần phí tích hợp chưa bao gồm phí tích hợp của đơn vị cung cấp phần mềm cho KH (
ví dụ Fast, Effect,..). KH chủ động liên hệ với đơn vị cung cấp phần mềm để đề nghị tích hợp.
2. Phí dịch vụ hóa đơn điện tử dành cho khách hàng phát hành số lượng ít
I
1

2

3

II

Báo giá Hóa đơn Điện tử
Phương án: Gói Thuê Dịch vụ Hóa đơn điện tử
Khung số lượng hóa
Gói cước
Đơn giá/Hóa đơn
đơn
HD 300
300
1,000

Ghi chú

HD 500
500
840
HD 1.000
1,000
670
Chưa bao gồm VAT
HD 2.000
2,000
500
HD 5.000
5,000
430
HD 10.000
10,000
360
HD_Max
>10,000
300
Các công việc thực hiện
Khách hàng sử dụng chung Cơ sở hạ tầng thiết bị HĐĐT của VNPT mà không cần phải đầu tư hạ tầng
để sử dụng hệ thống HĐĐT
Khách hàng được cấp Account trên hệ thống HĐĐT của VNPT để sử dụng và quản trị hệ thống phát
hành hóa đơn.
Hỗ trợ dịch vụ, tư vấn triển khai 24/7.
Chi phí trên chưa bao gồm
Phí tư vấn, tích hợp, cài đặt hệ thống HĐĐT với các hệ thống quản trị của đơn vị đang sử dụng như:
Phần mềm kế toán, CRM, Cước…
Phí duy trì chứng thư số (chuyên dùng để ký HĐĐT) từ năm thứ 02 trở đi.
Phí nâng cấp tính năng hệ thống hoặc tích hợp thêm khi có yêu cầu.
Báo giá chứng thư số HSM dành cho ký HĐĐT

Gói cước
12 tháng
24 tháng
36 tháng

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT)
5,500,000
9,900,000
13,200,000

Ghi chú
Miễn phí năm đầu tiên

