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0/003~AD/21E
~500000~0000
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01/06/2021~C
«ng ty TNHH  
B¶o HiÓm  
Nh©n Thä  
FWD ViÖt  
Nam~0102631
572~~~~Hãa  
®¬n gi  ̧trÞ gia  
t¨ng~# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu: TB 01/ACMẫu: TB 01/ACMẫu: TB 01/ACMẫu: TB 01/AC

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư
số 26/2015/TT-BTC 

(Ban hành kèm theo Thông tư
số 26/2015/TT-BTC 

(Ban hành kèm theo Thông tư
số 26/2015/TT-BTC 

(Ban hành kèm theo Thông tư
số 26/2015/TT-BTC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ số 26/2015/TT-BTC 

ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
số 26/2015/TT-BTC 

ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
số 26/2015/TT-BTC 

ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
số 26/2015/TT-BTC 

ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠNTHÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠNTHÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠNTHÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠNTHÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠNTHÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠNTHÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠNTHÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠNTHÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hóa đơn:1. Tên đơn vị phát hành hóa đơn:1. Tên đơn vị phát hành hóa đơn:1. Tên đơn vị phát hành hóa đơn: CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAMCÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAMCÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAMCÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAMCÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAMCÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAMCÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAMCÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAMCÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM

2. Mã số thuế:2. Mã số thuế: 01026315720102631572

3. Địa chỉ trụ sở chính:3. Địa chỉ trụ sở chính:3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa Nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn - Phường Bến Nghé - 1 - Hồ Chí MinhTòa Nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn - Phường Bến Nghé - 1 - Hồ Chí MinhTòa Nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn - Phường Bến Nghé - 1 - Hồ Chí MinhTòa Nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn - Phường Bến Nghé - 1 - Hồ Chí MinhTòa Nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn - Phường Bến Nghé - 1 - Hồ Chí MinhTòa Nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn - Phường Bến Nghé - 1 - Hồ Chí MinhTòa Nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn - Phường Bến Nghé - 1 - Hồ Chí MinhTòa Nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn - Phường Bến Nghé - 1 - Hồ Chí MinhTòa Nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn - Phường Bến Nghé - 1 - Hồ Chí MinhTòa Nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn - Phường Bến Nghé - 1 - Hồ Chí MinhTòa Nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn - Phường Bến Nghé - 1 - Hồ Chí Minh

4. Điện thoại:4. Điện thoại:

5. Các loại hóa đơn phát hành:5. Các loại hóa đơn phát hành:5. Các loại hóa đơn phát hành:5. Các loại hóa đơn phát hành:

STT Tên loại hóa đơnTên loại hóa đơnTên loại hóa đơn Mẫu sốMẫu số Ký hiệuKý hiệu Số   lượngSố   lượng Từ sốTừ số Đến sốĐến số
Ngày bắt đầu sử Ngày bắt đầu sử Ngày bắt đầu sử Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềmDoanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềmDoanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềmDoanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềmDoanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềmDoanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềmDoanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm

STT Tên loại hóa đơnTên loại hóa đơnTên loại hóa đơn Mẫu sốMẫu số Ký hiệuKý hiệu Số   lượngSố   lượng Từ sốTừ số Đến sốĐến số
dụng TênTên MSTMST

1 Hóa đơn giá trị gia tăngHóa đơn giá trị gia tăngHóa đơn giá trị gia tăng 01GTKT0/00301GTKT0/003 AD/21EAD/21E 500.000500.000 00000010000001 05000000500000 01/06/202101/06/202101/06/2021
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân  
Thọ FWD Việt Nam
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân  
Thọ FWD Việt Nam
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân  
Thọ FWD Việt Nam
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân  
Thọ FWD Việt Nam 010263157201026315720102631572

2 Hóa đơn giá trị gia tăngHóa đơn giá trị gia tăngHóa đơn giá trị gia tăng 01GTKT0/00401GTKT0/004 AE/21EAE/21E 5.000 00000010000001 00050000005000 01/06/202101/06/202101/06/2021
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân  
Thọ FWD Việt Nam
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân  
Thọ FWD Việt Nam
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân  
Thọ FWD Việt Nam
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân  
Thọ FWD Việt Nam 010263157201026315720102631572

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị:- Tên đơn vị:

- Mã số thuế:- Mã số thuế:

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí MinhCục Thuế Thành phố Hồ Chí MinhCục Thuế Thành phố Hồ Chí MinhCục Thuế Thành phố Hồ Chí MinhCục Thuế Thành phố Hồ Chí MinhCục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ghi chú:Ghi chú:  Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi  
cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.
 Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi  
cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.
 Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi  
cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.
 Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi  
cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.
 Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi  
cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.
 Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi  
cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.
 Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi   Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi   Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi   Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi   Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi  

Ngày  20  tháng  05  năm  2021Ngày  20  tháng  05  năm  2021Ngày  20  tháng  05  năm  2021Ngày  20  tháng  05  năm  2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTNGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTNGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTNGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTNGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTNGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trang 1/2
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Huỳnh Hữu KhangHuỳnh Hữu Khang

Trang 2/2


