
HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH NỘP TỜ KHAI , NỘP THUẾ  

( Áp dụng đối với NNT kê khai thuế qua hệ thống http://nhantokhai.gdt.gov.vn; 

http://nopthue.gdt.gov.vn  ) 

 

Yêu cầu:  

 Bước 1: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer (32bit). 

 Bước 2: Cài đặt Java plugin 7 (32bit) theo đúng hướng dẫn. 

 Bước 3: Tải ứng dụng đọc tệp tin dữ liệu định dạng XML (Itaxviewer) 

 Bước 4: Tải và cài đặt HTKK phiên bản mới nhất ( hiện tại là HTKK 

 4.2.5) hoặc sử dụng chức năng kê khai trực tuyến. 

Lưu ý: -  Để Khai thuế qua mạng, NNT thực hiện nội dung theo 4 Bước trên. 

 -  Để Nộp thuế điện tử, NNT thực hiện từ Bước 1 Bước 3. 

 - NNT thực hiện nhấn vào link màu xanh để truy cập và tải ứng dụng và tài 

liệu cần thiết về máy. 

--------------------------------------------------------- 

Bước 1: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer 32 bit: 

+ Đối với máy tính sử dụng hệ điều hành: Windows XP, Windows 7 (32 bit) bản 

Internet Explorer là bản 32 bit. 

+ Đối với máy tính sử dụng hệ điều hành: Window7 (64bit), Windows 8.1, 

Windows 10, để sử dụng trình duyệt 32 bit, người nộp thuế tìm theo đường dẫn: 

[Ổ đĩa hệ thống]:\Program Files (x86)\ Internet Explorer \iexplorer.exe 

http://nhantokhai.gdt.gov.vn/
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Bước 2: Cài đặt và cấu hình Java plugin 7. 

 Bước 2.1: NNT tải  Java plugin 7 tại đường dẫn từ: 

http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/jdk7.rar 

Hoặc tải trực tiếp từ trang chủ của Java: 

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-

javase7-521261.html 

Thực hiện giải nén và cài đặt. 

  Bước 2.2: Cấu hình Java Plugin như sau: 

+  Vào Control Panel  Hiển thị như hình 

http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/jdk7.rar
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase7-521261.html
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase7-521261.html


 

+ Trong cửa sổ mới hiện ra, chọn tab Update, Bỏ Check for Updates 

Automatically, chọn Do not Check,  chọn Apply như hình: 



 

 

+ Trong cửa sổ mới hiện ra, chọn  Security, kéo thanh tùy chọn Security 

Level xuống mức thấp nhất như trong hình: 



 
 Chọn Edit Site List và thêm các đường dẫn vào: 

http://nhantokhai.gdt.gov.vn 

https://nhantokhai.gdt.gov.vn 

https://nopthue.gdt.gov.vn  

 

 Chọn nút Apply 

 

 

+  Chọn General và chọn nút View như hình:  

http://nhantokhai.gdt.gov.vn/
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 Hiển thị màn hình:  



 

+  Chọn tất cả các dòng trong bảng và chọn nút xóa ‘X’ 

 
Thực hiện tương tự cho các mục trong danh sách chọn ‘Show’.  



 
+ Chọn tab Advanced 

 



 

1. Lưu ý khi ký điện tử 

- Trên chọn  nút ‘Ký và Nộp’  hiển thị màn hình 

-  
 

 Thực hiện chọn checkbox và chọn nút Run: 

- Hệ thống hiển thị cảnh báo khi thực hiện ký, thì chọn ‘Allow’ 

Bước 3: Tải ứng dụng Itaxviewer mới nhất để đọc tờ khai định dạng 

XML tại đường dẫn: 

http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/iTaxVi

ewer.rar 

NNT thực hiện cài đặt và mở các tờ khai thuế, giấy nộp tiền, thông báo 

trả kết quả.. định dạng tệp tin XML của cơ quan thuế bằng ứng dụng này.  

 

Bước 4. Lập tờ khai thuế. 

 Bước 4.1:Tải và cài đặt HTKK bản mới nhất.  

+ Tải trên trang Tổng cục Thuế  tại đường dẫn: 

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai 

+ Tải trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn  tại đường dẫn: 

http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/HTKK40.rar 

 

Lưu ý: NNT phải cài đặt ứng dụng và phân quyền đọc ghi dữ liệu đối với 

trường hợp sử dụng HTKK lần đầu : Tài liệu hướng dẫn  Tải tại đây 

http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/iTaxViewer.rar
http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/iTaxViewer.rar
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai
http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/HTKK40.rar
http://gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/31e957cd-9aaa-4fc4-bff1-0cad304fa70a/Tailieu_HD%2Bcai%2Bdat%2BHTKK%2Bv4.2.rar?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE31e957cd-9aaa-4fc4-bff1-0cad304fa70a


 Bước 4.2: Kê khai tờ khai  

Cách 1: Kê khai từ phần mềm HTKK bản mới nhất. 

 
 

Cách 2:Kê khai từ chức năng kê khai trực tuyến. 

 

 
Lưu ý: +Để gửi tờ khai NNT phải đăng ký thêm tờ khai bằng cách: Vào mục 

Tài khoản/ Đăng ký thêm tờ khai 

     +Đối với Đăng ký thuế mã số thuế qua tổ chức chi trả:NNT chọn Đăng ký 

thêm tờ khai 05-ĐK-TH-TCT -Tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả 

(TT95/2016)  ở mục Đăng ký thuế. 

Một số lưu ý:  

 Các hướng dẫn cách lập tờ khai và gửi tờ khai, NNT có thể tham khảo tại 

mục Trợ giúp trên trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn  . 

 Các hướng dẫn cách nộp thuế, NNT có thể tham khảo tại mục Trợ  giúp trên 

trang https://nopthue.gdt.gov.vn . 

http://nhantokhai.gdt.gov.vn/
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 Nộp tờ khai  02-TH (Bảng tổng hợp đăng ký Người phụ thuộc), 05-ĐK-TH-

TCT (Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương 

tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập), cách thức thực hiện như sau: 

+ Đối với NNT kê khai thuế qua trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn: 

NNT sử dụng phần mềm HTKK 4.24 hoặc sử dụng chức năng kê khai trực tuyến 

của iHTKK , gửi tờ khai và nhận kết quả qua hệ thống iHTKK 

(http://nhantokhai.gdt.gov.vn ).  

          + Đối với NNT kê khai qua hệ thống khai thuế của các nhà T-VAN: 

NNT gửi tờ khai qua hệ thống khai thuế của nhà TVAN, NNT nhận kết quả qua 

email hoặc tải kết quả qua hệ thống eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn ).  

+ Đối với NNT không có chữ ký số: NNT nộp và nhận kết quả đăng ký qua 

hệ thống eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn ).( sử dụng chức năng  Tổ chức không 

sử dụng Chữ ký số).  

Lưu ý: Các trường hợp đã thực hiện theo hướng dẫn nhưng không khai thuế, 

nộp thuế điện tử được, NNT vui lòng liên hệ Cơ quan thuế quản lý để được hướng 

dẫn. 

     -HẾT- 

 

http://nhantokhai.gdt.gov.vn/
http://nhantokhai.gdt.gov.vn/
http://thuedientu.gdt.gov.vn/
http://thuedientu.gdt.gov.vn/

