Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

Hướng dẫn nộp thuế điện tử

I. Điều kiện thực hiện nộp thuế điện tử
o
o
o
o
o

Khách hàng được cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch
vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp và đang còn hiệu lực.
Khách hàng có tài khoản tại Eximbank.
Khách hàng đã Đăng ký kê khai thuế qua mạng với cơ quan thuế.
Có kết nối Internet và địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với Cơ quan thuế.
Để thực hiện giao dịch Nộp thuế điện tử (NTĐT) bằng phương thức chuyển khoản tại Eximbank,
Người nộp thuế (NNT) phải thực hiện đăng ký với Tổng cục thuế (TCT) và Eximbank để được cấp
phép sử dụng dịch vụ trên ứng dụng Cổng thông tin điện tử của TCT để thực hiện giao dịch điện
tử với Eximbank bằng chữ ký điện tử của NNT.

II. Đăng ký thông tin Người nộp thuế
Bước 1: Người nộp thuế vào trang nộp thuế của Tổng cục thuế theo địa chỉ http://nopthue.gdt.gov.vn
- Bấm “Đăng ký”

Bước 2: Nhập thông tin đăng ký.

- Nhập thông tin: Mã số thuế
- Bấm “Tiếp tục”

Bước 3: Nhập thông tin đăng ký.
- Bấm “Tiếp tục”
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Bước 4: Ký điện tử và Gửi đăng ký
4.1 Ký điện tử

Hướng dẫn nộp thuế điện tử
- NNT cắm chữ ký số vào máy nhập Số pin
của chữ ký số. Bấm “Chấp nhận”

- Thông báo “Ký điện tử thành công”

4.2 Gửi đăng ký
- Bấm “Gửi đăng ký”
- Thông báo “Gửi đăng ký thành công”

Gửi đăng ký

Bước 5: Đăng ký thông tin với Ngân hàng

Tại màn hình này khách hàng có thể Click chọn
tải Mẫu Đăng ký dịch vụ NTĐT của Eximbank
và điền các thông tin theo file đó và mang đến
Chi nhánh/PGD của Eximbank hoặc đến trực
tiếp các quầy giao dịch của Eximbank để điền
thông tin vào mẫu Đăng ý sử dụng dịch vụ
NTĐT tại Eximbank.

Sau khi Eximbank xác nhận đã đăng ký
Nộp
thuế
điện
tử
thành
công,
Quý khách sẽ nhận được email (KH đã
đăng ký với TCT) có Mật khẩu do Tổng cục
thuế cấp.
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III. Nộp thuế điện tử
1. Truy cập website https://nopthue.gdt.gov.vn
2. Nhập Mã số thuế và Mật khẩu nộp thuế điện tử.
(Mật khẩu do Tổng cục thuế cấp qua Email tại bước 5 của II)
3. Lập Giấy nộp tiền (nộp thuế)
Chọn menu LẬP GIẤY NỘP TIỀN -> Lập giấy nộp tiền

Truy vấn số thuế phải nộp hoặc tự nhập các thông tin dưới đây

1. Chọn tra cứu
danh mục
NDKT, nhập mã
NDKT, Mã chương, nhập kỳ thuế

3. Chọn

2. Chọn « Thêm dòng »
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Bước 1: NNT Nhập đầy đủ thông tin giấy nộp tiền.
 Nhấn nút “Truy vấn số thuế PN”: (nếu muốn tra cứu thông tin thuế)
 Nhấn nút
: để tra cứu mã NDKT hoặc mã chương nếu NNT muốn tìm kiếm.
Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu danh mục NDKT
 NSD nhấn Tra cứu  hệ thống trả về danh mục
NDKT chính

 NNT chọn 1 mã NDKT và Nhấn nút “Tra cứu”
hệ thống kiểm tra và hiển thị danh sách kết quả
phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

Lưu ý: bắt buộc phải nhập ít nhất một dòng khoản nộp. Trong đó, thông tin nội dung khoản nộp, mã
chương, mã NDKT, kỳ thuế, số tiền không được để trống.
 Nhấn “Thêm dòng”: Hệ thống chèn thêm một dòng trống thông tin khoản nộp vào phía dưới dòng
hiện tại.
 Nhấn “Xoá” dòng: Hệ thống loại bỏ dòng được chọn khỏi lưới dữ liệu.
 Nhấn “Lập mới”: Hệ thống thực hiện lấy lại toàn bộ dữ liệu như trạng thái ban đầu vào màn hình Lập
giấy nộp tiền.
Bước 2: Nhấn nút “Hoàn thành”
- Sau khi nhập đầy đủ thông tin, NNT nhấn nút “Hoàn thành” để hoàn tất việc lập giấy nộp tiền.
- Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào:
 Nếu các thông tin kiểm tra không hợp lệ, hệ thống thông báo trực tiếp trên màn hình cho NNT lỗi để
NNT thực hiện sửa lại.
 Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị màn hình “Chi tiết giấy nộp tiền”.
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NNT xem lại chi tiết giấy nộp tiền để kiểm
tra lại thông tin đã chuẩn hay chưa.
 Nhấn “Sửa” để sửa lại thông tin.
- Khi nhấn “Sửa” hệ thống tiến hành tải
lại màn hình Lập giấy nộp tiền của chính
giấy nộp tiền NNT đang muốn sửa lại
thông tin.
 Nhấn “Xoá” để xoá giấy nộp tiền vừa
lập.
 Nhấn “In” để in chi tiết GNT.

Trang - 5

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
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Bước 3: Nhấn nút “Trình ký” (trong trường hợp NNT có 2 cấp ký duyệt, nếu chỉ có 1 cấp duyệt thì bỏ qua
bước 3, thực hiện Bước 4)
- Cho phép NNT (người lập GNT) thực hiện trình GNT đã được lập
thành công tới người ký duyệt chứng từ (người giữ chữ ký số).
 Nhấn “OK”: hệ thống thực hiện cập nhật trạng thái GNT
thành “Trình ký” và thông báo trình ký thành công. Đồng thời,
hiển thị lại màn hình chi tiết GNT với GNT vừa thực hiện và lựa
chọn “Trình ký” được ẩn đi.

 Nhấn “Cancel”: dừng thực hiện chức năng “Trình ký”.

Bước 4: Nhấn nút “Ký và nộp”.
- Cho phép NNT (người duyệt GNT) thực hiện ký và nộp GNT đã
được lập thành công hoặc trình ký từ người lập GNT.
- Nhấn “OK”

Bước 5: NNT vào menu Tra cứu và chọn Tra cứu giấy nộp tiền  để xem lại trạng thái GNT mà NNT
đã thực hiện lập tại cột trạng thái.
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IV. Một số tính năng khác
1. Người nộp thuế thực hiện điều chỉnh số tài khoản nộp thuế điện tử: NNT đến Eximbank yêu
cầu điều chỉnh số tài khoản
2. Người nộp thuế thực hiện sửa đổi thông tin (email và điện thoại): NNT vào trang web tổng cục
thuế đăng nhập vào màn hình nộp thuế điện tử và chọn menu Tài khoản sau đó chọn Thay đổi thông tin.

NNT sửa thông tin điện thoại hoặc email và
nhấn Tiếp tục để hoàn thành việc thay đổi
thông tin

3. Người nộp thuế đăng ký thêm ngân hàng thương mại: NNT vào trang web tổng cục thuế đăng
nhập vào màn hình nộp thuế điện tử và chọn menu Tài khoản sau đó chọn Đăng ký bổ sung ngân
hàng thương mại

NNT chọn ngân hàng cần đăng ký thêm và
nhấn Tiếp tục để hoàn thành thêm mới
Sau đó, in mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ
NTĐT với NHTM và đến quầy giao dịch
của Ngân hang để hoàn thiện đăng ký.

4. Người nộp thuế đăng ký ngừng: NNT vào trang web tổng cục thuế đăng nhập vào màn hình nộp
thuế điện tử và chọn menu Tài khoản sau đó chọn Đăng ký ngừng

NNT chọn lý do ngừng và nhấn Tiếp tục để
hoàn thành.
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