
 

 

Các câu hỏi thường gặp về hóa đơn điện tử 

1. Khi MISA áp dụng hình thức hóa đơn điện tử thì mang lại lợi ích gì cho  khách 

hàng? 

Trả lời:  

 Nhanh chóng nhận được hóa đơn 

 Không sợ mất hoá đơn, giảm rủi ro cháy hoá đơn mất, cháy ảnh hưởng tới việc 

lưu trữ chứng từ 

 Chủ động tải lại hóa đơn mà người bán đã xuất cho doanh nghiệp về dùng 

 Dễ dàng tra cứu hóa đơn hợp lệ hay không mọi lúc, mọi nơi 

2. Làm thế nào để tôi nhận được hóa đơn điện tử từ MISA? 

Trả lời:  

• MISA sẽ gửi email có đính kèm hóa đơn điện tử cho khách hàng và thông tin mã 

tra cứu hóa đơn điện tử trên hệ thống lưu trữ hóa đơn của MISA để khách hàng dễ 

dàng tra cứu. 

 

3. Khách hàng tra cứu xem hóa đơn điện tử MISA gửi có đúng do MISA cấp không 

thì phải làm như thế nào? 

• Khách hàng vào đường link sau để tra cứu, tải hóa đơn: 

https://hoadon.misa.com.vn 

https://hoadon.misa.com.vn/


 

 

 Khách hàng nhập mã tra cứu MISA đã gửi trong email để tra cứu 

 Hoặc: Chọn file XML đã được lưu lại từ email MISA gửi 

 

 

4. Tôi muốn chuyển đổi sang hóa đơn giấy để lưu trữ thì có được không? 

Trả lời:  Theo quy định của luật Giao dịch điện tử, thì khách hàng có thể lưu trữ 

chứng từ theo định dạng file điện tử nên khách hàng có thể sử dụng file hóa đơn 

MISA đã gửi để lưu trữ mà không cần phải phải chuyển đổi ra HĐ giấy 

5. Bên mua phải thực hiện ký số vào hóa đơn điện tử không? 

Trả lời: Không phải thực hiện ký số vào hóa đơn điện tử vẫn được coi là hóa đơn có tính 

pháp lý, được cơ quan Thuế chấp nhận. 

6. Bên mua phải thực hiện ký số vào hóa đơn điện tử thì sử dụng chữ ký số nào? 

Trả lời:  

 Khách hàng doanh nghiệp (bên mua): Sử dụng chính chữ ký số đang khai Thuế 

điện tử để thực hiện ký số vào Hóa đơn điện tử. 

 Tuy nhiên hiện nay theo quy định của TT 32/2011 thì người mua không bắt buộc 

phải ký vào hóa đơn điện tử 

Tra cứu bằng mã tra cứu MISA đã gửi trong email 



 

 

 

7. Người mua hàng có phải thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tử không? 

Trả lời:  

 Đơn vị phát hành HĐĐT (bên bán): Lưu trữ tập trung và cung cấp HĐĐT cho 

khách hàng bất cứ khi nào (bắt buộc) 

 Khách hàng (bên mua): Có thể lưu 1 bản (không bắt buộc), tuy nhiên theo quy 

định của luật giao dịch điện tử thì người mua có thể lưu trữ chứng từ theo hình 

thức điện tử  

 

 

 

Tra cứu bằng file XLM 


