
GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP MÙA QUYẾT TOÁN 

Câu 1: Năm 2016 tôi chưa hoàn thiện số liệu, sang năm 2017 tôi nhập tiếp chứng từ trên 

dữ liệu hiện tại có được không?

Trả lời: Phần mềm MISA cho phép nhập chứng từ của nhiều năm kế toán trên một tệp dữ liệu, trường 

hợp Anh/Chị chưa hoàn thiện báo cáo năm 2016 vẫn nên nhập tiếp chứng từ năm 2017 trên dữ liệu hiện

thời. Sau khi hoàn thiện báo cáo năm 2016 thì có thể tách riêng dữ liệu năm 2017 sang một dữ liệu 

khác (nếu cần).

Nhấn vào đây để xem hướng dẫn chi tiết.

Câu 2: Tôi muốn mang dữ liệu kế toán từ máy tính ở công ty về nhà làm tiếp thì tôi phải làm thế 

nào?

Trả lời: 

Bước 1: Anh/Chị thực hiện thao tác sao dữ liệu trên máy tính ở công ty theo tài liệu Nhấn vào đây để 

xem hướng dẫn chi tiết

Bước 2: Sao chép tệp dữ liệu đã sao lưu ở bước 1 ra USB hoặc gửi tệp dữ liệu sao lưu qua Email 

Bước 3: Cài đặt phần mềm MISA trên máy tính ở nhà (nếu chưa cài) theo tài liệu hướng dẫn cài đặt 

Nhấn tại đây để xem hướng dẫn chi tiết

Bước 4: Đăng ký giấy phép sử dụng (GPSD) cho máy tính ở nhà (nếu chưa có) theo tài liệu Nhấn vào 

đây để xem hướng dẫn chi tiết:  

Bước 5: Copy tệp sao lưu từ USB hoặc từ Email vào ổ cứng trên máy tính ở nhà

Bước 6: Thực hiện thao tác phục hồi dữ liệu vào máy tính theo tài liệu Nhấn vào đây hướng dẫn chi 

tiết

Anh/Chị có thể tham khảo thêm tài liệu copy dữ liệu từ máy này sang máy khác Nhấn vào đây để xem 

hướng dẫn chi tiết 

Câu 3: Để hoàn thành báo cáo quyết toán thuế trên phần mềm MISA SME.NET 2017 thì tôi phải 

làm thế nào?

Trả lời: Anh/Chị thực hiện theo tài liệu hướng dẫn quyết toán trên MISA SME.NET 2017 Nhấn vào 

đây để xem hướng dẫn chi tiết (http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/48786/9-buoc-de-hoan-

thanh-bao-cao-quyet-toan-nhanh-nhat)

http://help.misasme2017.misa.vn/html_10030800.htm
http://help.misasme2017.misa.vn/html_lamthenao_chuyendulieutumaynaysangmaykhac.htm
http://help.misasme2017.misa.vn/html_10030200.htm
http://help.misasme2017.misa.vn/html_30010000.htm
http://help.misasme2017.misa.vn/html_30010000.htm
http://help.misasme2017.misa.vn/cai_dat.htm
http://help.misasme2017.misa.vn/html_10030100.htm


Câu 4: Làm thế nào để nộp được báo cáo tài chính qua mạng cho cơ quan thuế?

Trả lời: Để nộp được báo cáo tài chính qua mạng Anh/Chị phải chuẩn bị

• Chứng thư số (USB token)

• Đăng ký sử dụng dịch vụ dịch vụ MTAX của MISA trên website https://www.mtax.vn, hoặc 

iHTKK trên website http://kekhaithue.gdt.gov.vn, hoặc các nhà cung cấp khác để đảm bảo nộp 

được báo cáo qua mạng

Bước 1: Hoàn thiện báo cáo tài chính theo tài liệu hướng dẫn quyết toán tại đây 

(http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/48786/9-buoc-de-hoan-thanh-bao-cao-quyet-toan-

nhanh-nhat)

Bước 2: Thực hiện xuất khẩu và nộp báo cáo tài chính theo tài liệu Nhấn vào đây để xem hướng dẫn 

chi tiết

Tham khảo thêm tài liệu các vấn đề thường gặp và cách xử lý khi nộp báo cáo tài chính qua mạng 

Nhấn vào đây để xem hướng dẫn chi tiết.

Câu 5: Tôi không muốn nhân viên chỉnh sửa số liệu sau khi đã nộp báo cáo tài chính năm vậy 

phải làm như thế nào?

Trả lời: 

Để nhân viên không sửa lại được số liệu đã hoàn thiện Anh/Chị phải thực hiện thao tác khóa sổ kế toán 

theo hướng dẫn Nhấn tại đây để xem hướng dẫn chi tiết

Trường hợp Anh/Chị muốn sửa lại số liệu đã khóa sổ thì phải thực hiện thao tác bỏ khóa sổ theo tài liệu

Nhấn vào đây  để xem hướng dẫn chi tiết.

http://help.misasme2017.misa.vn/html_23060000.htm
http://help.misasme2017.misa.vn/html_23050000.htm
http://kb.misa.com.vn/#knowledgeid=386
http://kb.misa.com.vn/#knowledgeid=404
http://kekhaithue.gdt.gov.vn/
https://www.mtax.vn/

