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Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

 

TÊN KHÁCH HÀNG: 

MÃ SỐ THUẾ (MST): 

SỐ CMT/ĐĂNG KÝ KINH DOANH: 

ĐỊA CHỈ: 

EMAIL:         ĐIỆN THOẠI: 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ: 

1. Số tài khoản  

2. Số tài khoản  

3. Số tài khoản  

Bằng việc kz vào Bản đăng kz này, tôi/chúng tôi cam kết và xác nhận: 

(i) Những thông tin nêu trên là đầy đủ, trung thực, chính xác.  

(ii) Các giấy nộp tiền vào NSNN được lập và gửi đến Vietcombank qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế 

và được Tổng cục Thuế gửi sang Vietcombank với mã số thuế của chúng tôi (thể hiện ở trường MST 

người nộp hoặc MST người nộp thay) là có giá trị pháp lz như các lệnh chuyển tiền chúng tôi gửi trực 

tiếp cho Vietcombank.   

(iii) Việc phê duyệt các giấy nộp tiền vào NSNN được lập và gửi đến Vietcombank qua cổng thông tin của 

Tổng cục Thuế hoàn toàn phù hợp với thẩm quyền phê duyệt trong nội bộ Doanh nghiệp chúng tôi và 

chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về thẩm quyền của người phê duyệt.  

(iv) Ủy quyền cho Vietcombank thực hiện trích nợ các tài khoản liệt kê trên đây để thanh toán cho các 

Giấy nộp tiền vào NSNN của chúng tôi được lập và gửi đến Vietcombank qua cổng thông tin của Tổng 

cục Thuế. Vietcombank được hoàn toàn miễn trách khi thực hiện đúng theo các nội dung hiển thị trên 

Giấy nộp tiền này. 

(v) Ngày nộp thuế được xác định căn cứ trên thông tin do VCB trả về: Giao dịch thực hiện từ sau thời gian 

khóa sổ ngày trước đến thời gian khóa sổ ngày hiện tại thì ngày nộp thuế được tính là ngày hiện tại. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KÝ TÊN, ĐÓNG DẤU 
                                                                                            (Người đại diện theo pháp luật) 

 

 

 

                                                                                                       Tên khách hàng 

DÀNH CHO NGÂN HÀNG                       ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

Ngân hàng đồng z đăng kz tài khoản  

sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử theo  

Bản đăng kz này. 

Từ ngày:                                                                                                                                                          

                                                                                              Họ và tên 

Mẫu số: 01/NTĐT 

 

 

Mẫu số:  
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Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

TÊN KHÁCH HÀNG: 

MÃ SỐ THUẾ (MST): 

SỐ CMT/ĐĂNG KÝ KINH DOANH: 

ĐỊA CHỈ: 

EMAIL:         ĐIỆN THOẠI: 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÀI KHOẢN SỬ DỤNG ĐỂ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ: 

 Dừng sử dụng tài khoản 

1. Tài khoản  

2. Tài khoản  

3. Tài khoản  

   Bổ sung tài khoản 

1. Tài khoản  

2. Tài khoản 

3. Tài khoản 

Bằng việc kz vào Bản đăng kz này, tôi/chúng tôi cam kết và xác nhận: 

(i) Những thông tin nêu trên là đầy đủ, trung thực, chính xác.  

(ii) Các giấy nộp tiền vào NSNN được lập và gửi đến Vietcombank qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế 

và được Tổng cục Thuế gửi sang Vietcombank với mã số thuế của chúng tôi (thể hiện ở trường MST 

người nộp hoặc MST người nộp thay) là có giá trị pháp lz như các lệnh chuyển tiền chúng tôi gửi trực 

tiếp cho Vietcombank.   

(iii) Việc phê duyệt các giấy nộp tiền vào NSNN được lập và gửi đến Vietcombank qua cổng thông tin của 

Tổng cục Thuế hoàn toàn phù hợp với thẩm quyền phê duyệt trong nội bộ Doanh nghiệp chúng tôi và 

chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về thẩm quyền của người phê duyệt.  

(iv) Ủy quyền cho Vietcombank thực hiện trích nợ các tài khoản liệt kê bổ sung trên đây để thanh toán cho 

các Giấy nộp tiền vào NSNN của chúng tôi được lập và gửi đến Vietcombank qua cổng thông tin của 

Tổng cục Thuế. Vietcombank được hoàn toàn miễn trách khi thực hiện đúng theo các nội dung hiển thị 

trên Giấy nộp tiền này. 

(v) Ngày nộp thuế được xác định căn cứ trên thông tin do VCB trả về: Giao dịch thực hiện từ sau thời gian 

khóa sổ ngày trước đến thời gian khóa sổ ngày hiện tại thì ngày nộp thuế được tính là ngày hiện tại. 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KÝ TÊN, ĐÓNG DẤU 

                                                                                                           (Người đại diện theo pháp luật) 

 

 

                                                                                                     Tên khách hàng 

DÀNH CHO NGÂN HÀNG                           ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

Ngân hàng đồng z đăng kz thay đổi tài khoản  

sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử theo  

Bản đăng kz thay đổi này. 

Từ ngày:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                Họ và tên 

Mẫu số: 02/NTĐT 

 

 

 

 

Mẫu số:  

 

 


