GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Khách hàng doanh nghiệp
Mã khách hàng
Ngày hiệu lực

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) – Chi nhánh .................................
THÔNG TIN TỔ CHỨC
Tên tổ chức: ......................................................................................................................................................
MST số: .............................................................................................................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................................................
Email: .................................................................................................................................................................
Số điện thoại: .....................................................................................................................................................
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NỘP THUẾ
Đăng ký mới

Thay đổi tài khoản đăng ký

Ngừng dịch vụ

Đề nghị Sacombank thực hiện trích tiền trên tài khoản của công ty chúng tôi để thực hiện nộp thuế theo chi
tiết bên dưới khi Sacombank nhận được yêu cầu thanh toán do công ty chúng tôi thực hiện trên cổng thông
tin điện tử của Tổng cục thuế/Tổng cục hải quan và được Tổng cục thuế/Tổng cục hải quan gửi đến
Sacombank bằng chứng từ điện tử, cụ thể:
1. Đối tượng chịu thuế
Công ty chúng tôi
Khác:
Tên tổ chức: .............................................................................................................................................
MST: .........................................................................................................................................................
Địa chỉ: .....................................................................................................................................................
Email:................................................................ Số điện thoại: ................................................................
2. Nội dung đăng ký
STT

Loại thuế áp dụng

Tài khoản trích tiền

Thời gian hiệu lực

để nộp thuế và thu phí (nếu có)

Thuế nội địa

Từ ngày: ………………… cho

Thuế xuất/nhập khẩu

đến khi có văn bản thay thế.

Thuế nội địa

Từ ngày: ………………… cho

Thuế xuất/nhập khẩu

đến khi có văn bản thay thế.

CAM KẾT
Bằng việc đăng ký các nội dung trên, chúng tôi xác nhận rằng:
1. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin đã đăng ký và việc bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập
dịch vụ trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/Tổng cục hải quan.
2. Mọi giao dịch nộp thuế sau khi đã hoàn thành và ký gửi bằng chữ ký số sẽ không được chỉnh sửa hay
hủy ngang.

3. Có trách nhiệm phối hợp với Sacombank thực hiện tra soát các giao dịch dịch vụ theo đề nghị của
Sacombank, KBNN hoặc Cơ quan Thuế/hải quan và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cung
cấp.
4. Chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến số tiền thuế, phí, lệ phí phải nộp, sai sót chậm
trễ trong việc nộp thuế do lỗi của công ty chúng tôi.
5. Đảm bảo có đủ số dư khả dụng (đủ số dư được phép ghi nợ trên tài khoản thanh toán) để thực hiện các
lệnh nộp thuế, phí, lệ phí/phí phát sinh khi thực hiện nộp thuế (theo quy định của Sacombank trong từng
thời kỳ) trên cổng thông tin của Tổng cục Thuế/Tổng cục hải quan.
6. Chịu trách nhiệm về thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng bị lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của công ty
chúng tôi.
7. Thông báo kịp thời cho Sacombank và Cơ quan Thuế/hải quan để xử lý các vấn đề liên quan trong các
trường hợp dưới đây:
a) Nghi ngờ hoặc phát hiện việc truy cập dịch vụ trái phép;
b) Nghi ngờ mật khẩu bị lộ;
c) Thiết bị bảo mật bị thất lạc hoặc bị mất;
d) 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 thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/Tổng cục hải quan.

8. Đã đọc, hiểu và cam kết tuân thủ đúng, chấp hành toàn bộ các quy định, hướng dẫn của Sacombank và
Tổng cục Thuế/Tổng cục hải quan liên quan đến việc sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.
Xác nhận của Chủ tài khoản
(ký, họ tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO SACOMBANK
Ngày …… tháng …… năm ………
Nhân viên

Trưởng đơn vị

