CIF: ….………………………………….……………………
Mã khách hàng

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG/THAY ĐỔI THÔNG TIN
DỊCH VỤ NỘP THUẾ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 24/7
(Dành cho Khách hàng là Tổ chức)

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG, CN/PGD ......................
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên Khách hàng
ĐKKD/GPĐT/QĐ thành
lập

Số :

Nơi cấp:

Ngày cấp:

Địa chỉ
Địa chỉ thư điện tử
(Email)
Thông tin người đại
diện hợp pháp

Họ Tên:
Số CMND/CCCD:

Chức vụ:
Ngày cấp:

Nơi cấp:

ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI THÔNG TIN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
Thông tin Tài khoản
đăng ký

Số Tài khoản:

Thông tin đăng ký

 Đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế Hải quan điện tử 24/7
 Đăng ký thay đổi Tài khoản thanh toán sử dụng để nộp thuế Hải quan điện tử 24/7
 Đăng ký chấm dứt sử dụng dịch vụ kể từ ngày _____________

Loại tiền: VND

Mở tại:

Xác nhận của Khách hàng:
Tôi/Chúng tôi xác nhận:
1. Tôi/Chúng tôi đã đăng ký dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử (HĐQT) tại cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải
quan (TCHQ) và hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề bảo mật thông tin.
2. Các thông tin cung cấp cho OCB là đầy đủ và chính xác.
3. Các giao dịch do chung tôi lập là Bên duy nhất thực hiện và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho một bên
thứ 3 nào khác
4. Đồng ý ủy quyền cho OCB thực hiện trích tài khoản của chúng tôi tại OCB đã đăng ký trên đây để ngân hàng thực
hiện thanh toán các Giấy nộp tiền vào NSNN mà chúng tôi đã lập và gửi đến OCB qua Cổng thông tin điện tử của
TCHQ (bao gồm phí dịch vụ). OCB được miễn trách nhiệm khi thực hiện đúng theo nội dung của Giấy nộp tiền.
5. Mọi giao dịch nộp thuế HQĐT do chúng tôi lập sẽ không hủy ngang khi chúng tôi hoàn thành, ký bằng chữ ký số gửi
sang OCB.
6. Tuân thủ đúng các quy định, hướng dẫn của Cơ quan thuế và OCB liên quan đến việc sử dụng dịch vụ tại Công
thanh toán điện tử của TCHQ và tại OCB.

7. Chúng tôi cam kết ngay khi phát hiện giao dịch bị nhầm lẫn/sai sót sẽ thông báo ngay cho OCB.
/
/
Đại diện Tổ chức (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
Đồng ý đăng ký dịch vụ theo đề nghị của KH
Ngày đăng ký: __________/____________/___________

Giao dịch viên

KSV/TP DVKH

Ký & ghi rõ họ tên

Ký & ghi rõ họ tên

Không đồng ý đăng ký dịch vụ
Lý do: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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