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ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ 

Số_________________ ngày ___/___/______

Kính gửi: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam – TECHCOMBANK 

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tên khách hàng * 

Mã số thuế * 

Mã khách hàng * 

Mã khách hàng: Là 08 (tám) số giữa của số tài khoản tiền gửi thanh toán đã cấp cho khách hàng, từ số thứ 4 (bốn) đến 

số thứ 11 (mười một). 

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ TẠI CỔNG THANH TOÁN CỦA TỔNG CỤC THUẾ

Đăng ký mới Sửa đổi. Thông tin đăng ký là thông tin cần cập nhật, chỉnh sửa 

1.     Số Tài khoản ủy quyền trích nợ để nộp thuế điện tử và thanh toán phí

1. 2. 

3. 4. 

III. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ TẠI CỔNG THANH TOÁN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

  Đăng ký mới  Sửa đổi. Thông tin đăng ký là thông tin cần cập nhật, chỉnh sửa 

2.     Số Tài khoản ủy quyền trích nợ để nộp thuế điện tử và thanh toán phí

1. 2. 

3. 4. 

3.     Thông tin chứng thư số: 

Cách điền mẫu đơn này: 

 Dịch vụ nộp thuế điện tử tại Cổng thanh toán của Tổng Cục Thuế: Đăng ký tại Mục II 

 Dịch vụ nộp thuế điện tử tại Cổng thanh toán của Tổng Cục Hải Quan: Đăng ký tại Mục III 

 Trường có dấu * là trường bắt buộc điền thông tin

1. Thông tin người ủy quyền trích nợ

Họ và tên: Ngày sinh:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: Nguyên quán:

Số điện thoại: Email:

Số serial chứng thư số:

Đơn vị cấp chứng thư số:

Thời hạn: Từ ngày đến ngày

Lần ban hành / sửa đổi: 03/02



IV. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

1. Đã đăng ký hoặc sẽ hoàn tất thủ tục đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử tại Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục

Hải Quan/Tổng cục Thuế và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập dịch vụ trên

Cổng thanh toán điện tử. Tại mọi thời điểm, Chúng tôi đồng ý rằng Techcombank sẽ chỉ cung cấp dịch vụ này cho

Chúng tôi khi và chỉ khi Chúng tôi hoàn tất việc đăng ký và duy trì việc sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử tại Cổng

thanh toán điện tử của Tổng cục Hải Quan/Tổng cục Thuế.

2. Sử dụng dịch vụ theo đúng các hướng dẫn, yêu cầu của Tổng cục Hải quan/Tổng cục Thuế và Techcombank và có

nghĩa vụ phối hợp với Tổng cục Hải quan/Tổng cục Thuế và Techcombank thực hiện tra soát các giao dịch Nộp

thuế điện tử theo đề nghị của Techcombank, Kho Bạc Nhà nước hoặc Cơ quan Hải Quan/Cơ quan Thuế và hoàn

toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp.

3. Ủy quyền cho Techcombank tự động trích nợ trên các tài khoản thanh toán của Chúng tôi được liệt kê trên đây để:

- Thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai

thác khoáng sản và các khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật cho cơ quan

quản lý; và/hoặc

- Thanh toán thuế cho hàng hóa xuất nhập khẩu, phí, lệ phí của cơ quan quản lý; và

- Thanh toán phí giao dịch nộp thuế điện tử.

Techcombank được hoàn toàn miễn trừ trách nhiệm khi thực hiện đúng theo các nội dung hiển thị trên Giấy nộp 

tiền vào Ngân sách nhà nước. 

4. Thông báo kịp thời cho Techcombank và Tổng cục Hải quan/Tổng cục Thuế để xử lý các vấn đề liên quan trong

các trường hợp dưới đây:

- Nghi ngờ hoặc phát hiện việc truy cập dịch vụ trái phép;

- Nghi ngờ mật khẩu bị lộ;

- Thiết bị bảo mật bị thất lạc hoặc bị mất;

- Phát hiện bất kỳ một vấn đề bất thường nào hay các sự cố về mặt nghiệp vụ hoặc kỹ thuật liên quan đến sự

an toàn trong hoạt động của Cổng thanh toán điện tử.

- Bất kỳ sự kiện nào phát sinh có thể có nguy cơ gây ra rủi ro, thiệt hại cho Techcombank, Chúng tôi hoặc bất

kỳ bên thứ ba nào khác trong việc cung ứng và sử dụng dịch vụ.

5. Thời hạn sử dụng dịch vụ: từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc được xác định cụ thể như sau:

- Ngày bắt đầu: là ngày Techcombank ký chấp thuận Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử hoặc khi

Tổng Cục Hải Quan/Tổng cục Thuế chấp nhận việc sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, tùy theo ngày nào đến

sau.

- Ngày kết thúc: là ngày Techcombank hoặc Tổng cục Hải quan/Tổng cục Thuế nhận được yêu cầu ngừng sử

dụng dịch vụ nộp thuế điện tử của Chúng tôi hoặc là ngày Tổng cục Hải quan/Tổng cục Thuế ngừng cung

cấp dịch vụ nộp thuế điện tử hoặc ngày Techcombank ngừng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử, tùy theo

ngày nào đến trước.

Bản Điều khoản và Điều kiện chung này sẽ là một phần không thể tách rời của của bản đề nghị này và các thỏa 
thuận, hợp đồng, đăng ký, hoặc đề nghị sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi ký, ký kết với 
Techcombank, có giá trị pháp lý ràng buộc đối với chúng tôi.

Chúng tôi xác nhận đã được Techcombank cung cấp, giải thích, đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn 
đồng ý nội dung Bản Điều khoản và Điều kiện chung về Sản Phẩm và Dịch vụ dành cho Khách 
hàng tổ chức (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều kiện chung”) được đăng tải trên trang điện tử 
chính thức của Techcombank tại địa chỉ techcombank.com.vn hoặc quét mã QR code: 

6.
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Kế toán trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

        Họ và tên: 

        Chức vụ: 

PHẦN DÀNH CHO TECHCOMBANK 

Sau khi kiểm tra Đăng ký/thay đổi thông tin  dịch vụ Nộp thuế điện tử của Khách hàng, Techcombank chấp nhận đăng 

ký của Khách hàng vào …giờ…, ngày…/…/… 

Giao dịch viên 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Họ và tên: 

Kiểm soát viên 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

      Họ và tên: 
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