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1. Chứng từ kế toán điện tử và quy phạm pháp luật liên

quan.

2. Quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán điện tử.

3. Hướng dẫn ký chữ ký số trên một số định dạng

dữ liệu phổ biến
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QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

• Luật kế toán 88/2015/QH13

• Các nghị định hướng dẫn Luật giao
dịch điện tử: 130/2018/NĐ-CP ngày
27/9/2018 và Nghị định số
52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013



Chứng từ kế toán điện
tử là gì?

•Chứng từ kế toán điện tử là
chứng từ kế toán được thể hiện
dưới dạng dữ liệu điện tử, được
mã hóa mà không bị thay đổi
trong quá trình truyền qua mạng
máy tính, mạng viễn thông hoặc
trên vật mang tin như băng từ, đĩa
từ, các loại thẻ thanh toán và phải
có chữ ký điện tử.



Đặc điểm của chứng từ điện tử

Là chứng từ kế toán (căn cứ theo điều 16 Luật Kế Toán)

Được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không bị
thay đổi trong quá trình truyền qua mạng máy tính, mạng viễn thông
hoặc trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán

Phải có chữ ký điện tử



•Vậy chứng từ điện
tử được lưu trữ như
thế nào? Doanh
nghiệp có phải in ra 
để lưu trữ như
chứng từ giấy
không?



Lưu trữ chứng từ kế toán điện tử

1. In ra giấy để lưu trữ, ký, đóng dấu

2. Lưu trữ trên phương tiện điện tử nếu đảm

bảo an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và đảm
bảo tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.





Câu hỏi của doanh nghiệp?

• 1. Doanh nghiệp có cần phải in chứng từ khi thanh 
tra thuế hay không?

• 2. Với chứng từ kế toán cần chữ ký của 2 bên (VD: 
Hợp đồng, thoả thuận, …) nếu chỉ có chữ ký số 1 
bên và bên còn lại ký bản cứng có được không?

• 3. Văn bản được ký bằng chữ ký số có phải đóng
dấu công ty hay không?



Hướng dẫn ký số trên một số phần

• Hướng dẫn ký chữ ký số PDF trên phần mềm Foxit 
Reader

• Hướng dẫn ký chữ ký số với chứng từ kế toán định
dạng Word, Excel trên phần mềm Microsolf Office




