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CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
a. Đã đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử (NTĐT) tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế (TCT).
b. Cung cấp đầy đủ, chính xác và cập nhật các thông tin theo yêu cầu của ABBANK và chịu hoàn toàn trách
nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp liên quan đến dịch vụ NTĐT.
c. Việc phê duyệt các giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà Nước (NSNN) được lập và gửi đến ABBANK qua
cổng thông tin của TCT 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.
d. Các GNT vào NSNN được lập và gửi đến ABBANK qua cổng thông tin của TCT và được TCT gửi sang ABBANK
với mã số thuế (MST) của chúng tôi (thể hiện ở trường MST người nộp hoặc MST người nộp thay) là có giá
trị pháp lý như các lệnh chuyển tiền chúng tôi gửi trực tiếp cho ABBANK.
e. 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.
f. Ủy quyền vô điều kiện và không hủy ngang cho ABBANK thực hiện trích tiền từ tài khoản thanh toán được
liệt kê trên đây để thực hiện các giao dịch NTĐT và thu phí dịch vụ (nếu có) theo biểu phí hiện hành của
ABBANK đối với các GNT vào NSNN được lập trên ứng dụng của Cổng thông tin điện tử của TCT gửi đến cho
ABBANK nếu đảm bảo đủ điều kiện thanh toán (thông tin trên GNT đầy đủ, chữ ký số trên GNT khớp đúng
với chữ ký số đã đăng ký sử dụng dịch vụ NTĐT, tài khoản trích nợ đủ số dư).
g. Ngày nộp thuế được xác định căn cứ trên thông tin do ABBANK 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.
h. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập dịch vụ NTĐT trên Cổng thông
tin điện tử của TCT. ABBANK hoàn toàn miễn trách nhiệm, kể cả trường hợp sau đó khách hàng phát hiện ra
giao dịch NTĐT có sự giả mạo, mạo danh hay được thực hiện bởi người không có thẩm quyền.
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i. Đảm bảo đủ số dư tài khoản tại thời điểm thanh toán để thực hiện giao dịch và thanh toán phí cho các giao
dịch NTĐT.
j. Có trách nhiệm phối hợp với ABBANK thực hiện tra soát các giao dịch NTĐT theo đề nghị của ABBANK, KBNN
hoặc Cơ quan thuế và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp.
k. Thông báo kịp thời cho ABBANK và Cơ quan 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 thông tin điện tử của TCT.
l. Tự trang bị, bảo trì các thiết bị kết nối và máy tính để sử dụng dịch vụ NTĐT.
m. Chấp nhận các rủi ro tiềm tàng đối với việc sử dụng dịch vụ điện tử.
n. Đã đọc, hiểu và cam kết tuân thủ đúng, chấp hành toàn bộ các quy định, hướng dẫn của ABBANK và TCT liên
quan đến việc sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, gồm một và/hoặc các phương thức như: Hướng dẫn, tờ rơi
sản phẩm tại quầy giao dịch, thông báo trên trang web chính thức của TCT/ABBANK, trên các phương tiện
truyền thông đại chúng hoặc niêm yết công khai tại địa chỉ giao dịch của TCT/ABBANK và các phương thức
khác do các bên thỏa thuận bằng văn bản tại từng thời điểm.
Chủ tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG
Sau khi kiểm tra đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử của khách hàng, ABBANK
 Chấp nhận đăng ký của khách hàng vào ..............giờ .............. ngày ................ / ..................../ ....................
 Từ chối đăng ký của khách hàng. Lý do: ......................................................................................................................................

Giao dịch viên

Kiểm soát viên

Giám đốc Chi nhánh

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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