Mẫu số: 01GTKT0/001
Ký hiệu: PA/18E

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày

tháng

Số:

năm

0000000

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ PHÚC ANH
Mã số thuế : 0 1 0 1 4 1 7 1 2 8
Địa chỉ: Số 152-154 Đường Trần Duy Hưng, Tổ 12, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 35737383
Fax: 024 35737347
Email: phucanh@phucanh.vn
Số tài khoản: 191.222.68888.011
Tại: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Trung tâm giao dịch Hội sở
Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị:
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Hình thức thanh toán:

Loại tiền:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

(1)

(2)

Đơn vị
tính
(3)

Thuế suất
(%)
(4)

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

Thuế suất 5%

Thuế suất 10%

Tổng tiền có thuế

Tổng ngoại tệ có thuế

Tiền hàng hóa, dịch vụ
Tiền thuế
Tổng tiền chưa thuế

Tổng tiền thuế

Tổng cộng
Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Signer Info: CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ PHÚC ANH
Serial number: 5401010855002B20DA6C119659C24892
Mã nhận hóa đơn (ID invoice): - tra cứu tại website (research at) : www.xuathoadon.com.vn
Ghi chú: Người mua được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng
giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ "HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ"); họ và tên, chữ ký
của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.
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